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NOTÏIIMS

va^n d"e J2e bestuursvergaderi_ng
[De Zijpstt op 11 september 1!!1
St. Haartensvlotbrug.

van de Historische Yerenlging
in "het Parsrekoekenhuisjett te

Aanrrezig: J. Ned.erkoorn, F. van ï,oo, T. Paarlberg, A. Schenk,
C. Otter, J. Schuyt, P. I{orsch, J. Seveke notulist"
Afwezlg met kennj-sgeving: secretarj-s P. G1as.

Yoorsitter P. Morsch opent d.e vergadering op 20.10 uur en memoreert
mede-oprichter en ex-bestuurslid. van onze verenigÍng'Truid"a v.d.. Eul-
Geensen, d,ie veel voor d.e vereniging ged.aan heeft. Amemj-es Schenk
za,\ narnens de Ïlistorische Yereniging en Oud,hei.dkamer bij d.e erernatie
spreken.

Kadastral-e atlas: annemies heeft nega.tieve berichten gehoord. Ínzake
de gemeente-steun voor dit projekt in de Itculturele commissiert van
de gemeente. Piet Glas zal terzake attent bl{jven.
sl-ibstort callantsoog: het voorsenomen bezoek is wegens vaeantie
uitgesteld tot nad.ere afspraak.
Ledenvergad.erin$ novemberl de afspraak met Hr. va:r líijk is geregeld..
Pubricatie ttRond. d.e l{oge sluis'rr de vereniging hoeft 10 ex. besteïd.
ïngekomen stukken: een versl-ag "rran het archief Alknaar heeft J.
Nederkoorn ter inzage; een uitnod.iging van het lloogheemraad.sehap
heeft J. Sehuyt.

Finaneiën: pennÍngmeester Kees vermeld.t :
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C. Otter heeft een kas-voorschot verstrekt ad. Í 1400r- ín
afwachting van de reg'eringen met d.e Postbank. De vergad.erin8 acht
d.rie gemaehtigd"en voor d.e rekeningen g:ewenst.

Evaluatie exoursie: allemaa1 t'blije gezlchten". Het treintJe
veroorzaakte enige tijdnood.. complimenten voor café r,d.e Nad.orstrt.
Iank aan de connr:lssie die àe organisatie ve=zorgd.e, in het
bijzonder aan Trien Paarlberg d.ie het leeuwendeel voor ha"ar rekening
nam.

Piet Morsch vestigt nog eens de aandacht op de rnogel_ijkheid van
kleine excursies voor 10-20 personen, zoals ind.ertijd, d.oor piet
Bosman werd.en georganiseetrd.. IIij verzoekt verd.er d.e kleine commj.ssie
nast id.eeën te ontwikkeren vooï het tweed.e lustrum ín l9gz. Het
zou goed. zijn in het januari-nrmmer van zHB reed.s een en ander aarr
de led.en te l«rnnen berichten. rdee: in kleuren schild,eren van d.e
ïrapens op het Jacob Claessen-sluisje en off'ieïëIe onthuiling.
Yerzending zlIB: wordt met sealen in (milieu-vriendelijk?) plastic
voortaarr door d"e d.r.ukker verzorgd.
Genealogische da6 d"en Helderl in d.e Boeg, ltiddenweg 1§!, op 21
september, 10-L6 uur, off. opening 11 uur. Iia-presentatie; bespreekt
Ànnemies met Jan de Boer. Bezetting; P. Glas, p. Hlorsch (ochtend.),
fbank van Loo, Kees 0tter, Jan d.e 3oer.
Cursus geneai-ogie: start dinsd.a6 22 oktober. yijf d,insd"a6en + 2
excursÍes. Plaats: dorpshuÍs Callantsoog. Kosten f ]0r- voor
niet-led.en, led.en f 2Ar- (excursies ïrooï eigen rekening.



Najaarsvergad.ering led.en: besloten word.t tot een huis-aa^n-huis
infsrnatieblad, in Schagerb:rrg.

Bij d.e rond,rrraag verneldt Joop Nederkoorn het bestaan van een
oud.e slageril-inventaris, Annemies geeft enÍ.g commentaar op de
bergingsplannen van een vliegtuig, Kees Otier vraggt en verkrijgt aecoord
op de aanschaf van een proef-boekhoud.progra,mma.

Iead.l-ine volg:end.e ZIï3: med.io november. PÍet Morsch rrxa.agL nog eens
medewerking aan d,e redactionele Ínhoud. Ín d.e rrorm rran artikelen,
commentaren, herlnnerÍngen etc.
Yolgend.e vergad.ering: dinsd.ag ! november.
N.3.: Iimar-Petten is in die tijd. met vacantie. ?l-ae,ts wordt
Café-Restaurant De Stolpen.

De voorzitter slult d.e vergad.eri-ng om 22. 10 uur.

§otul"en goed.g:ekeL:.rd- op de vergad.ering d..d.

de voorzitter d"e secretaris


