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NOTULEN

'ran de 59e bestuursvergatlering van
'tle Zijpert op 16 januari_ 1!!0 in "I;e

de i{istorische Vereniging
Sto1p" te le Stolpen

Aanwezig: J. Schrryt, C.Otter, J. Ned-rkoorn, J. Koster,
A. Schenk-íriks, P. Glas, T. paarlberg, J. Seveke.
Afwezig net kennisgeving: F. j4orsch, I. van Loo.

!f ontstentenis van p. uorsch opent jaap sehuyt als vice-voorzitter
d.e vergaderl-ng om 20.06 uur met een ,..riendeIfk r.rel-kom.

liaar aanleicing van de notulen van,ce )Be vergadering: p. Glas
d.eelt mede dat de prls vc;or het pet-1:,en-bcek in ovelleg met Firora
gesteld wordt op j JZrjA"
omslag ZIG: in april zal- hierop komen het rkerkje van schagerbrug".
Gecontroleerd dient te worden of d.eze tekening uit de oudhóid.kamer
werkelijk nei kerkje te sr:hagerbn:g voorstelt (zie ',iieren, boeren
en knechten"van i. Breme::, afbeelding pag. 75)..
lead1rne voor ZIIB no. 2: 1! maart a.s. verzocht word.t ori d.iverse
personen die copy toegezegd hebben nog eens te willen benaderen.
)e vergadering rrraa-gt enige toeiichting op d,e vermelding van yera
l{orsch afs 'teind,red.actie', in ZB no. 09/4
Joop seveke steit nogmaals dat voor het nenen van r:edactionel_e
verantwoordelijkheid het op spelfouten controieren varr de compuier-uitriraai nlet vol-doende i.s. Ie vergadering neent dat in e1k geval.i. seveke en F. van Loo een complete, opgemaakte irroef dienen te
ontvangen.

Jaap schuyt levert een doosje ciia's in d.at naar de oudheictkamer is
gebracht.

Fiet Glas: r\ioordholiancls Noorderkwaltier heeft om toestenming
gevraagd voor oveïnarTie van he., artikei ,rvuurboet petten" uit ZFB8')i4. .De vergadering heeft hiertegen geen bezwaar, mits met
bronvermeldi"ng. Piet Glas za1 rie auteur vragen of hl hiermed.e
accoord #.at.
zB 9o/\: vcorgesteld '*oldt van cit nummer, cat grotendeels gewijdis aan de ;ubilerenoe ijsvereniging ÍrEend.racht maakt l'ïaeht" 2óo
exemplaren om niet aan ceze vereniging te sehenken. le vergaderi-ng
gaat hierrnede accoord en merkt op dat deze schenking dan in plaats
van de gebruikellke geloei-|ke donati.e aa.n j,rbilerenàe verenilirrg"r,
komt.

iiei bestuur is door oe jubllerende ijsvereniging uitgenod.igd. voor
de vi-ering in dorpshuis t'le uytklk,'op zaterdag lo februarl ,.=.
om 1].10 uur' J. schuyt en ?. paarlberg geven in ieder geval acte
Ào n-8oo-^o

van het organisatiecomitd: l2jc saar petten werd een bedankbrief
ontvangen voor de med.ewerking van oe ijistorische vereniging bij ditjubileu-mfeest.

Yan de heer Koopman ui-t iieemstede weri een brief ontvangen met
betreirking toi het kerkje van schagerbmg. Joop Nederkoórn zcrgivoor afwj.kkeling.
Plet Glas zorgt voor bear,twoording van een brief van d.e heer Teeuwsuit Cud Beierland betreffende een krarrtenfoto tentoonsielling petten.
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Pennin6meestel Jaap Koste:: bericht:
Kae
Bank
Glro

í 261,24
í L.912,97
f 2.400,06

De rente ad f 280,18 over ce reserye ad j 5.000r- is b;geschreven
op d.e lopenrie rekening.
over het afgeiopen jaar hebben lc l-eden nog niet hr:n contributie
voldaan. Zij hebben een heri.nnering ontvangen.
Er:kele l-eden hebben 2-) jaat geen contributie voldaal. Besloten
werd. hen mede te delen dat zij als 1id zjjn afgevoerd.,

kcursie 1990: in princilp, wordt ged.acht aan een tochtje naar
wieringen, zo mogelijk gedeeitelijk per schip. Een excursie-werkgroep
bestaande uit i. Schuyt, T. Paarlberg, C. Otter en .i. Koster zal
de mogelijkhed.en nader bezien en op de eerstvolgenoe vergad.erj_ng
een nad.er ui-tge'*rerkte opzet voorleggen.

Yoor de ledenvergad.ering van 24 april neemt 'j. Seveke contaet op
met l{. Yerboom, auteur va.n ttle Noord.er stoointramtt voor een lezing.
ne heer verboom heeft zich lnmiddels in principe bèreid verklaard
behoud.ens verhind.ering on zakelilke red.enen.

l{erkgroepen: wed.erom word.t een d.onatie ad j r00r- goed.gekeurd voor
de Stichting Areheologische 'vJerkgroep i_n Schagen rroor I990.
0ra1 History: Piet Glas attend.eert op d.e mogelrjkheid om naast de
gesprekken video-opnamen te maken. liverse argr:-nenten pro en contra
word.en besproken. tsesloten worot te starten net eenvoud.ige audio-
apparatuurl d.aarnaast worCt een experimentele opnafle met vid,eo
niet uitgesloten.
Piet Glas bespreekt r'le Uyikijkt' voor de ledenvergadering op 24
apri1.
Yolgend.e bestuursvergadering: dinsdag 2A naart i-n ilKenned"yil intt Zand. Jocp lÍed-erkoorn reserveert.
le voorzitter besluit de velgad.ering om 21.!j u..u. 
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Goedgekeurd op de vergad.ering dd.

De Yoorzitter


