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Aapwezig: P. Morsch, J. iioster, T. Pa"arlberg, j. Schuyt, A. Schenkt
C. C'tter, F. van Loc, P. Glas . i. Seveke nrtuiist .
Àíwezig net .<en:lisgeving: i. lie'le::koornïoorzitter: ?. Iiclsch cperit d,: vei-ai-l:*n5 o:.. 2J.O; uu::. ii:i verzoeki
aa.n de agend"a toe te voegen ie najaarsexcursie en de subi-die-aanvrage.
ll.a.v. de notuien lraJl d.e vcrlge we::Sai:rins:
ir blijken reeds een ve€rtig aa:rmeid.in3en te z:;n bianengekoinen voo1"
de kadastïaIe atlas. Pennlgmeester Koster Yermeld.t dat de acceptgirokaarten voor het iidmaatschap dd. l-1 maart verzonden zi,jn.
Fotoarchief: Joop Seveke doet"een voorstel voor
1) a::ciirverin€; iosse fotots in een kae.:tenbak;
2) een nazoek-systeem voor alle in d.e cudheidka.raer verzamel-de
fotors op kaartjes, waarvoor hil enkele modeIlen toont.
ne vergadering g-':a"u hiermede accoori.
Besproken ,eordt Cat de comnissie oud.heiCkamer net de heer Kul-Ier
contact opneemt ínza'xe de nog aanuezige materiaLen in het voormalige
gemeentehuis Callantsoog.
Genealogische da6 den Eelder: de vereniging levert een bijdrag:e voor'
een uit te geven boekje waarvcor een keuze word.t gemaakt u-it reeds
geplaatste artikelen ZIB. Gekozen wordt een artikei van trlrank van
Loo over d.e Zijpe 1840. De vereniging besluit tot plaatsing va.n een
advertentie in dit boekje ad 1 pagina: kosien 1. 100'-, eventueel
sarnen met de &rdheidkaner.
le vertraasde verschijning van ZFIB Tilrqg.:-, wordt door voorzitter Morsch
toegelicht: omwerkingen en een nachine-'refekt b! ce drukker.
Orde bomen: h-ierover

wordt een notitie geplaaist in ZIB 2/i991

Yoor e:n eu-rsus genealogie wordt gedach'r, aart lievrouw trÏjnheer-Rotgals
te den Heloer. Fiet Glas zal C.it voor Zljpe en Callantsoog sarnen
bezien en een publicatie rroor Zffi 2 of i uitverken.
Per:mngrneester: na enige aarzeiin5en verklaart C. Ctter zich bererd
het pennj-ngaeesterschap van de ve:eniSing op zich te nei.en, hetweik
oe iinanieme goedkeuring va:r het bestuu-r kan wegdragen. liit onCer het
voorbehoud. dat hij de eerstkomenCe maar;en nog <1ruk bezet is en pas
ca. aug'ustus hierin aktief ka:t wo:ten.
Piet i'iorsch zorgt voor een convocatie vcor de jaarvergad.ering. ii:;
steli zich wederom beschikbaar a1s voorzitter. R. J. Spruit houdt
op Ce iedenvergaderi-ng een l"ezing over de í.C.C. met C.ia's. I'iet
ce cpgegeven kosten aC f 25Or- ga:.t ce vergaderin. accoold.
Yoor de subsiCie-aanvtaag ivoor 1 aprii) wordt nog een bud3et
ui-tgewerkt door F. van Loo, j. Koster, Cees Qtter en Joop Seveke.
Ëistorische route Ztipez lb;rnk van Loo werkt een en ander nader
uit. (zie bi;lage bi; deze notulen. )
Route Petten: fornaat A2. i' wordt een riehtprijs genoemcl aC Í 1.000rvoor 1000 exemr:l aren.
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Ja:p Sciruy't rad-el ui-tgewerk-u. Al-s
zatàrciag in a.ugusius (1t-e).
BoerderNnamen: Àn:leriies Schenk rleeit nede Cat er' nu Yeel gewerkt
r r'-ti,-ia:]
i^lo,-',-1ï, il ire-" ic-zrl.?.q',ir' le ve:::-l ag'el Lqrlils-i.n b:; ir:.
SeCr:er,,., r:i,q ij et i-l:s ve::zo,-kl ccli eë:L voCll h:.rt ve:'ailigin5sa.::c:,i e'.
jaap KosteI .Lrer'zCekt Ce velrgaderingsa.gerlna wat vlro!:r':r te rlogel-l
cntrrz.ngerr, ?a1 welk verzgek rLe Secl:etall-S a:rzl'ne 'i'-"-clJ Za\ ;ev.\.
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Ie voorzitter sl-uit ce vergad.ering
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