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secreta.ris F. Girs voegi zich ca.. ?-a,lil uur bii cle vergac''rinEÀiwezig nei kennisgeving; P. i",orsch wegens zier:'be'
Wnd. vco::zrtter".Ia:-p Schu;'t opent de verg:rflering om 19'2[::;'ar net een
welkon en de 'ceste wqn'<en voor 7))?.
li.a.v. de notuien Yan de vorige verga.clering: Pie-u i'io:"sch vro::d't
op oe aan
verzocht nafl":re ïoeiichting te willen verstrekl{en t'z't'
Pirof: verstrekte subsidie via de ver:eniglng'
Cursus oud schríft: .Tocp lred.erkooln bieit ae nogelijl']reid acn een cu-Ls1ls
j-n :-Let voorjaar te hcrrd.en. le besturlrsleden voej-en meer vocr het
najaar. ïerzocht wor,jt in de eerstvoigende uitgave van rie ZiG eens te
polsen of er belangstelli_n8 is voor ean vccljaarscursus.
Itex l-ibl'lS"-stempel voor 'ie
Stempe)-: Joop Seveke Y€IZo1.:--t een
biblÍotnEek,
Boek ;ren:r (Z1pe 2): de verkccp-yerhouding met de geneente is
cnrirr.idel-rjk: consignatie ? Aankoop? Led:nprfs ; 22r50 ? rle vergad-ering
hocrt graag t,z,t. van Pret liorsch hoe dit zrt. Er gaan sterur.en op
cat consigr:atie-verkoop de vcorke'*r zou verd'íenen'
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r.ri:qn1 8In5sil;i+,e ter--161:-J.).: ;ver 19.-i :
;aar :'.rei diverse g";::sti-g ontvangen activiteiten. te raogel-fkherd wo:'f*'
gecpperd voor 199i Gg* is eigenlijk a1 te laat) een ccntribr:'r,iebegrotJ-ng
verhoging te overvegen. llt za1 med.e afha-:rkel;k z{n van Ce
'bestuur
r:et
cf
o-e
vraag
r;st
Yoorts
Ziits.
voor 1i!2 I orn. ko:ten
hiertoe gernachtigd is of de iedenvergadering. otatr:ten erop naslaa:-r.
J. ilederkocrn en i. Schuyt nenen d.at het aa.::beveling verdient de
nltgaven aan te passen ae.n de beschikbare financiën'
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een extra-numneÏ a'1s enl'ge
malen gedaan, óf een verbetering van de ,l"ral-iteii net een steunkleur
en bele::e papi.:rscort ,lre een goeCe foto-reprod.uctie urOgelijk ne'akl"
li:-t rne,fe in verband. met een ariikel van P. ]ekker. Ien wat
nauwke..riger kosienplaatje ls '*e] gewenst voor een evaluaiie. iit zou
eventueel op de a.s. ledenvergadering besprcken kunnen word'en en de
mening van de leden zou gevraagd icu-nnen r'rorden.
In .rerbano met d.e a.s. zomeitentoonsteliing in de ouCheid"kalier verzoerit
Ànnemies Schenk aandaeht vlor de walvisvaart in een konenie urtgave
van Ziits.
Excursie 19922 Trien Paarlberg brengi; een plan ter tafel voo1. een
t'Ztjpe"-e:rcursie 1a::gs Wildriik, een molen, eendekooien en een ech+"e
WeÀtfriese maaltijd. in dorpshuis 'rde Uytk5k", rlie zij bijzond-er smakeiijk
..*eet te presenteren. ne vergad.ering vindt het een alleszins aantrekkeli;k
plam en in principe word.t als datrul vastSes'i,eld ! mei a.s. i-.v.m r1e
bl-oeiende boshyacinthen in het Wildrlx. ie uitnodigrngen voor de
excursie kunnendan tegelijk met de convocaties voor de ledenvergaderi"ng
verzonclen worden.
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aan met
hi-erover
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afspraak. (Les Otter zoekt iemand over het molenaarsleven'
leaCiine Z'fr 1,/L992: 15 januari'
le ja.arifikse Leiienvergadering wor:dt vastgestelC vocr maandag
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uu-'r -i,3i1 h'aize van Jaap Scht:yt.
le vice-voorzitter siuit Ce vergaCering om 2i'10 u4
Goed.gekeurd op de vergad.ering va.n.
cie

voor:zitter

.j\'-t-

