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NOTUTEN

varr de Jle bestur.rsvergad.ering vari de }iistorische Verenig-Lng
I'De Zilpeil op ! november 1!!1 in café-restarrrant trle Stolpen"

i. Iiederkoot:n, C.Otter, À. Schenk, P. Glas, T. Paarlberg,
J. Schuyt, f'. van Loo, J. Seveke notulist.
Yoorzltter P. i'iorsch komt iets later.
Om 20.06 u,rr opent wnC. voorzitter .r. Schuyt Ce vergad':ring.

Aa.nwezig:

aa:ileiding van d,e notulen va:r de vorige vergadering:
Kad"astrale atl-as: j-,v.m. Ce in dit najaar gepresenteerde
historisehe boeken acht de geneente het wenselijk de publicatie
van Ce kadas-Lrale atlas uit te stelfen.
iJa.ar

Slibstort Callarrtsoog:
nog wel zinvol is.

nog geen

actie

ondernonen. Yraag

is of

het

r.. van Loo worden
gemachtigCen.
fnzalce de lustmmviering word.t opgemerkt d.at d"e Grote Sloot van
maart 1992 fot zame:r L991 voar vaarverkeer gesloten zal zlin.
Genealogische dag te den Helderi wegens onvoldoende organisatie werd
di-t geen succes. le Boer: kreeg geen kans zijn diars te presenteren.
Cursus genealogie: met 26 aartmeld.ingen eigenll;k al te r*in bezet.
Ben tweede cursus wordt overwogen, mogel-lk voorjaar 1992.
Cursus oud schrift: jocp NeCerkoorn is bereid die nog eens te houci"en,
eventueel vcor meerCere verenigingen.
Kees Otter: heeft demo-d.isketten, en t'eziet d.eze nog nader. ilij wordt
gemachtigd.,le sy:stenen vooï'een bed.:ra5 van ca. Í 55Or'voo:r d-e
veren-iging a3:r :e kopen.
tsibliotheek: ::et boek ttKeil-eem en Zwerfstenen oI Wierrngenrr kaÍt
wo::den aalgekccirt.
Subsidie l-njerfonds voor }errker: IIb: tieze door de ili-storische
Yereniging :rangeyraagde subsidie i-s ontvangen. Piet Glas verzorgt

Machtiglng rekenÍngen: P. Morsch, C. Otter en

\s

'ooo

''

een ontvangstbeves[g]-ng en aankbrief '
Joop Ned.erkoorn stelt de kwes*"ie of d.eze subsidie sch:riiver lekker
of uitgeverij Pirola. ten goede rnoet komen. I'ioge15k nak-on de termen
waarin aanlffage c.q. subsidie-verlening gesteld. zijn dit riuideli;k.
Postbus: afgesproken wordt dat joop Seveke die normaliter .lepost
afhaalt, bf bri-even van enrg belang de secretaris telelonisch zal
informeren.
Financj-ën: Kees Otter verstrekt een schrj.fteliike opgave rnet
nacal-cufatie exc.,lrsie, sald.i en mededelingen. Blijkens telefonische
mecledeling nadien van Otter zijn de excursie-kosten echter toch ca.
Í 1000r- lager dan rn het overzicht vermeld.
Piet Glas stuurt een dankbrief aan de Hofstee-Sti/chting voor de
vederom ontvangen subsidie.
Joop Seveke verzoekt rij het overzich'b van de geldmiCrielen
volledrgheidshal-ve ock het op rente vastgezette bedrag te willen
vermelden.
Joop )iederkcorn legt de nad"ruk op hei onderscheid tussen een fornele
statutaire ledenyggg]gg!46 en een biieenkomst zoals oeze elk najaar
gehouden wordt, die geen directe bestuursfunctie heeft. Bij deze
bljeenkomsten is een íinanciöle verantwoord.ing of overzicht niet
nodi-g en hij suggereert dat een aparte tafel voor het bestuur
onnod.ig en zel-fs ongewenst zcu zryn. le discussie eindigt met enige
hilariteit wa.arin Joop Nedarkoorn deel-t.

dit "!e ;aargang nummer JI. Joop
voor
vlotte
en corïecte archi-vering, en
Nerlerkoorrr verzoekt dit,
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Zffi:
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datumt
zoals veelal, 6ebmikel!1k, ui-t te breiaen rnet j:-"artal en r'iorct
d"at
rtle
Opgemerkt
1991"'
jaargang no' 1, septenber
dus b.v.
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niet
hlj
he+'geen
staa-t'
dit reeds binnen óp iasirra l vernelc
acet. Cok extra-edities dienen met een volgnunner in d-e jaa.rgang etc'
op het buitenbl-ad voorzi-en te worcen'
piet Glas wenst zijn fr:nctie als redactie-lid- te beëinriigen' Eesioten
wori.t dai d"e red.actie zaf besta;-n uit.'::anr< van ioo, Vera l'iorscht
?iet liorsch en JooP Seveke.
vergaderi-ng'
om 2t.JC uu-r voegt vcorzitter P. i'Ior:sc]h zícYt b{ de
Werkgroepen: "archeolo5le" begint 6 november in Schagen met
vervËr]<ing va11 de vodsten uit ce Zijpe. Yerzocht'n'ordt in ZIIR nog eens
een oproep te piaatsen tot het a:"nmeloen van archeologj-sche
vondslen. Mo3;e1,jk zou e3n soolt'ri<r.rnsÍ en kitschr'- nid-d,a-g of avond'
georgani.s"""à k -t*en worden ter beoordeling van historisch (grote
materj-aal , ofechoon d"e problemen niet te onderschatten zi;n
toeloop, beschikbaarhei-d d-esior::orgen)'
Een tweede veren.i-glngsstempel is wenselijk voor de oudherd-xka:ner
(boeken, fotors e.i. ).
.

Postpapier:bijherd.rukSrVrP.attentievoorcuide}|kevermelding
gironummerverenigingi.p.v.gi-robank.j]ehuiriigeopstellinggeeft
misverstanden.

Sluiting vergadering

om 22.24 .ur;"r'

trnimar''r in Fetten'
Yolgende vergadering: !/oensclag E ja.nuari L992 ín
Resàrrrering kon nog niet gemaakt uorien i.v.ri:. vacantie v.n nirnar
tot 24 november. Àis d,e plaats veraniert on-uvangt U naCer bericht'

Notuleri goedgekeurd op de vergaderin=l van'

