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NOTULE}I

van de 6le bestuursvelgadering va^n d.e iiistorische Yereniging
'?le Zijpefl op 22 januari 1991 in Café-Restaur:ant "Jagers lust "
te St. Maartensvlotbrug.

Otter, tr.. van Loo, J. Schuyt, J. Ned.erkoorrr,
J. Koster, T. Faarlberg, P. Glas, J. Seveke, notulist.
Afr^,ezig met kerrnisgeving: A. Schenk-iriks
De voorzitter opent de vergadering om 20.0J uur en heet ailen welkom.
llij v-raagt nog eens aand.acht voor het ordenen van het foto-archief

Aanwezig: P. Ivïorsch, C.

van de vereniging en verzoekt Ànnemies Schenk en Joop Seveke in
deze actie te ond.ernemen. Joop Seveke zal zorgen voor het materiaal:
ged.acht wordt aa"n archiefka.arten en bakken.
Kad.astrale atlas Zijpe en Callantsoog: Piet Glas geeft een nadere
toelichting. Er moeten voldoende inschriivers voor dit projekt
komen (gedacht wordt aarl ca. 4OO) om de kosten per deelnemer
redelijk te houden (
f flr-). Ook de Callantsoogse vereniging
"r.
worden.
ZI{B l/1997 za1 een inschrijfformulier worden
benad.erd
fn
2a1
bijgevoegd.

Joop Nederkoorn merkt op dat hij uit mondelinge mededeling heeft
begrepen dat er nog materialen uit de voormalj-ge Callantsoogse
Oud.heid.kamer zoud.en ziln opgeslagen op de zolder van het voorrnalige
Call-antsoogse gemeentehuis .
Kosten cursussen: in aansluiting op de opnerkingen van d.e vorige
vergadering word.t na verd.ere discussie vastgesteld dat cursussen
in principe voor leden gratls zijn, maar dat per geli:genheid zal
word.en bezien of de noodzaak bestaat een bed.rag in rekenilg te
brengen.
Jaap Koster verzoekt d.e gi-rokaarten ledencontributies zo mogelijk
per computer te willen verwerken, waartoe Piet Glas zich bereid

verklaart.
Piet Morsch d.oet enlge ned.edellngen aangaand"e het geneentelrapen.
Er is een ad.vies van de Ho6e Raad van Àiiel binnengekomen dat aanra^adt
d,e zwaart, behoud.ens enkele kleuraanpasslngen,

te

hand.haven.

Yoor de opening van de nleuwe vestiging van rrhuisdn:kkerij" IÉkavé
verzorgt Piet Morsch een geschenk onder couvert (f lOr-)
Ingekomen stukken: het nieuwe adres van de Culturele Raad van
Noord-Holland: Nieuwe Gracht I te Eaarlem.
Postadres; Postbus ,148 2AOO GH Haa.rlem.

telefoon 02) - 1197)9
Genealogische Yereniging èen Helder: Piet Glas en Cees Otter gaan
naaride vergadering op 11 februari a.s. om d.e d.eelna^me aan de
Genealogische dag aldaar op 21 september a.s. te bespreken.

Bericht van de penningueester:

Kas
Bank
Giro

f

987,46
5.112165
1.124119
Spaarrekening ad. f 5.000r- a
rekening wordt bijgesehreven.

6 %, waarvan de rente op de lopende

-2Koster deelt merLe dat het penningmeesterschap een we1 wat
zwqre beiasting wordt en verzoekt van deze functie te r+orden
ontheven. Ii{ wenst uiierlfk eind van dit jaar ueer "rrii manrrte
ziil. Het bestuur memoreert met erkentellkheid zijn veeljari-ge rrstaat
van diensi". I'iet Glas en Piet i;iorsch zull-en uitzien na"a.r een
c omput er-b oe khoudpro graÍuna .
Jaa.p

redac tievergad.ering organi seren.

Historj-sche route: f'rank van Loc zet de na-der ontr+ikkelde p1ar",nen
u.iteen met betrekking tot een pubiicatie rfhistorische route" ín 1992.
Hij denkt over sponsoring door banken, horeca e.d. Gediscussieerd.
word.t over de indeli-ng: per Sroep (waterstaat, gebouweir, natuurmonumenten, diversen) of per dorp, meer gericht op bezoekersroutes.
Piet Glas presenteert in dit verband een concept Yoor een boekje
over Petten. Aangezien dit voor mogelijke publicatie d.it jaar bestemd
is, wordt dit als een apart projekt bezien. In hoeverre de Yereniging
financieel bij een dergelijk voornameliik Ytr[-projekt betrokken kan
word.en is nog niet beslist. Piet Glas werkt z{jn voorstel nader uit.
Rooster va,n aftreden: werkt de secretaris uit voor de volgende
vergadering.
F. Died"erik heeft om meer aandacht voor de archeologie gerraagd:
hoopt op meer ondersteuning in de Z{ipe. Joop Nederkoorn vermeld.t
dat er op de peltafel in een bollenbedfijf archeologische

artefacten gevonden word"en.
Kees Otter vraagt aandacht voor rrde oude ansichtr'' E? bllikt
voldoende belangstelling aanwezig en getoond te zijn. Joop Nederkoorn
suggeïeert de eigenaar eens Yoor een rliapresentatie uit te nodigen.
Joop Ned.erkoorn vraagt hem te wiI1en berichten over het voorkomen
!i.h
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ttle Uytkijk" is inmid.dels gereserveerd. voor 15 apri1.
Bestuursvergadering: gerese:rreerd voor 12 maart a.s. in het

rrWapen

van Z{jpe" in Schagerbrug. Dimar-Petten bleek niet beschikbaar.
De voorzitter sluit de vergadering om 2).00 uur.
Goed.gekeurd op de verga.dering

De

voorzitter,

d.d. !3.'^r7*'''s'<'{ ,ru ,
de seeretaris,

