t.'
I

NOTUi,M'I

van de 66e bestuursvergadering van d.e Historische Vereniging
'tne Zijpe" op { december }!!0 in I'ne Watersnipt'te Petten
I

A. Schenk-ilriks, T. Paarlberg, p. C1as,
C. Otter, J. Koster, J. Seveke notulist.
Bericht van verhindering ontvangen van F. van Loo en J. Nederkoorn.
J. Schuyt arriveerd.e enige tijd na openi_ng.
Yoorzitter P. Morsch opent de vergadering om 20.01 uur.
Yerzocht wordt het feit d.at de oud.heidkaner geen avond.-openstelling
meer heeft nog eens te memoreren in d.iverse bladen, o.m. de d.orpsAanwezig: P. l,iorsch,

bladen.

Ie periodieken van andere historische verenigingen zJjn inrnidd.els
gesorteerd en gebund.eld in mappen in d.e bibliotheek opgenomen. h
ontbreken nogal wat nurrners en bestuursled.en worden verzocht a1le
oud.e nunmers d.ie nog in hun bezit mochten zln aan Joop seveke af te

wiIlen geven.
PÍet Morsch brengt nog eens de wenselijkheid naar voren om a1le
fotors en tekeningen in het bezit va.n de vereni.ging te inventarj"seren.
De proefnummers van zIIB die zijn gedistribueerd hebben diverse
nieuwe leden opgeleverd,
neadline copy ZIIB januari: 12 januari 1991.
Yan

Tmida v.d. iiul nocht

d.e

ged.ichten voor ZliB ontvangen.

vereniging een bedankbrief en enige

Secretaris Piet Glas noteert diverse bestellingen voor d-e
kadastrale atlas van d.e Zipe 1814.
ontvangen werd, een uitnodiging van de Genealogische yereniging afd..
d"en Belder voor hun b{jeenkomst in september 1991. Het besturrr besluit
met een rrstalletje't acte de prósence te geven.
Besproken word.t de verhoud.ing van de vereniging met d.e historische
vereniging te callantsoog, de ro1 van d.e Gemeente in d.eze en hun
mogelijke deelname in de oudheidkamer a1s hj.er meer ruimte beschikbaar
zou komen.

Besproken wordt een consulent van d.e
(een med.ewerker van de provincie) en
onze vereniglng'.

Elstorische Yereniging liolland.
zln mogeli;k belang ooÈ roor

Notaris Yriering rmaagt in een schrilven aandaeht voor de kanomen
bij Euize van strijen. overwogen word.t het Anjer-fonds hiervoor te
benaderen.

Yerzoek aan secretari.s Piet Glas (aie inm:,ddels de vergadering heeft
verlaten) om aan d.e Heer Yrieling te berichten dat de liistorische
Yerenigng hiervoor belangstelling heeft en de mogelijkheden nader zal
bezien.
Bericht van penningmeester Jaap Koster;
Over 1990 is Í 11.400r- contributie ontvangen.
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cursus oud. schrift:
het werk van Joop Nederkoorn

in

d.eze,

grote waardering voor

-2Jaap Schuyt stelt ter discussie of deze eursus en soortgelijke
evenementen in de toekomst zonder kosten voor deelnemers-leden
georganiseerd kunnen word"en aang:ezien niet a1le Ied.en hierva^rt
profiteren. De meningen blijken verd.eeld. en dit d.ient nader besproken

te

worden.

Ledenvergadering april L99lz word.t vastgesteld voor 16 april.
Over.wogen wordt herald.iek als thema voor een spreker. Annemies
neemt contact op net Ruud Spnryt voor een spreekbeurt. Gesuggereerd.
wordt ook het Westfries lvlrrser:m voor een excursle te ove:*legen.
Ook voorzltter Piet Morsch verlaat ir:raid"dels d.e vergadering.
Yoor 21 januari 20.00 uur r^rordt een samdnkonst besproken voor
eyaluatie van de trotal history"-gesprekken als tot dusver gedaan,

in

d,e oudheidkamer.

De agend.a-pulten 5 en 5a (computergebmi.k ledenadm'inistratie en
redactie ZIIB) worden wegens onvolledige bezetting van de vergadering
verschoven naalr een volgend.e gelegenheid.

Er worden d.iverse attenties voor medeverkers besprokenl Yera Morsch
voor het vele verzette rrerk voor ZI{3 d.at de vergaderlng met
erkentelijkheid. memoreert, d.rukkerfr rrl{et Hoge Huystrl JaÍl Bremer.
Ie volgende vergadering word.t vastgesteld voor dinsdag 22 januari
1991 in Hotel-café 'tJagerslustil aan de ffis'^reg te St. Maartensvlotbrug (Rotet St. Maartenszee b1iÈt dinsd.a6s gesloten).
Yice-voorzitter Jaap Schuyt sluit de vergad.ering oa 22.15 uur.

Goedgekeurd. op d.e vergadering d..d.
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