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NOTULEN

van de T0ste bestuursvergadering van de Historische Vereniging
"de Zijpe" op dinsdag 1L-6-1991 in de Jonge Prins te 't Zand.

À. Schenk. J. Schuyt, T. Paarlberg, C. Otter,
J. Nederkclorn, F. van Loo, P. Gl-as (not. )
Wegens afwezigheid van voorzitter Morsch opent Jaap Schuyt de
vergadering om L9.30 uur met het verzoek om de vergadering
kort te houden, omdat P. GIas en J. Sehuyt beiden nog een
vergadering elders hebben.
Notulen vorige vergadering.
Na een hoop misverstanden is uiteindelíjk toch een advertentie
Àanwezi-g:

naar de Genealogische Vereniging Den Helder gestuurd.

prijs van de najaarsexcursie is f36.- geworden.
Jaap Schuyt stelt zj-ch beschikbaar al-s tweede kandidaat bij de
commissie BeeLdbepalende Gebouwen.
Annemies za:-- de brief van de Gemeente beantwoorden, betreffende subsidie rieten daken, (men begrj-jpt het niet. )
Verder oppert Ànnemies om een architect of andere deskundige
in de commissie op te nemen.
De uitgave van de Kadastrale Àt1as is zeer waarschijnlijk,
maar niet zeker.
Piet Morsch i.p.v. Piet Glas gaat bij andere verenÍgingen
informeren naar hun mening over "de Oude Doos".
De

Mededelingen.

Jaap Koster is bezig het penningmeesterschap over te dragen
aan Cees Otter.
Omdat een software-pakket niet eenvoudig te kiezen is
voorlopj-g het systeem van Koster gehandhaafd blijven.

zal-

Ingekomen stukken.

brief van À. Koopman, welke Annemies za:. behanVerder een brief van Hr. Verschuur over genealogische
informatie, Piet Glas zal- een stukje in de ZHB verzorgen met
soortgelijke vragen die tot nu toe gesteld z5-jn.
Wederom een

delen.
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ZHB

Deadline is L5-07-199L.

Trien vraagt of het laatste blad niet gevuld kan worden,bijv.
De redactiecie. zou vaker bii elkaar moeten komen, nu komt
bijna al1es op Piet en Vera neer.

met een oude advertentie o.i.d.

\-

Verslag werkgroepen.
Boerderijnamen loopt lekker.
Archeologi-e is nog steeds bezi-g met Muggenburgvondsten en wi1
graag over naar de Zijpervondsten.

Excursie.
Er zJ-jn 82 deelnemers aangemeld.
De

prijs is verhoogd naar f 36.-.

Rondvraag.

* Ànnemies heeft Ku11er gebeld over oudheden in Callantsoog.
Ku1ler belt terug na zi-jn vakantie.
* Piet G. neemt nog contact met Ku11er over de cursus
genealogie.

ovei de diavoorstelling tijdens de Genealogische dag.
* Hr. G.J. van Wijk doet in naamkunde en heeft een leuke
lezing voor de plattelandsvrouwen in Schagen gegevenIs dit iets voor de najaarsvergadering?
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Volgende vergadering.

6 augustus in cafe de Boelevaar te 't

Zand.
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