
NOTULBT
van d.e Jle bestuursvergadering van d.e historÍsche vereniging rfle Zljpe't
op B febmavj- 1992 ten huize van J. Schuyt"

Yoorzitter P. Morsch opent de vergad.ering om 8. 05 uur met een woord.
varr rrelkom en d,ank aan J. Schuyt voor de geboden gastv-rijheid..

Aanwezigr P. Morsch, T. Paarlberg, F. van ï,oo, P. Glas, J. Schuyt,
A. Schenk, C. 0tteï1 J. Nederkoornl J. Seve§e notulist.
Piet GLas reikt een concept-jaarversla6 over 1991 uit.
N.àry. de notulen van de 74e vergacleringl de subsid-ie voor Dekker 2b
is bestemd. voor uitgeverij Pi"rola. Ie verkoop loopt niet hard, &tige
publiciteit (Zm ? Jaarverga.dering t) is we1 gewenet. Ie toezegging
van het ÀnJer-fond.s is binnen; betaling zÍt nog in d.errpíjplijnrr.
Cursus Oud Schrift: wordt in principe voor het najaar aangehoud.dn.
Joop Ned"erkoorn schrijft een aaJlkondÍging voor het eerstvolgend"e numrner
van ZIIB.
Yerkoop boek Bremer 'rZijpe 2fi: d"e vereniging heeft d.e boeken ín consignatie.
Besloten word.t f 2Ar- per verkocht boek aan d,e gemeente af te staan.
Contributie-verhoging: besluit wacht op rrkostenplaatjel van d.è

-:--- penningrneester. Zo nod.ig kan de verhoging d,an op de eerstvolgende1- led.envergad,ering voorgesteld worden
kijs losse verkoop Zffi: even afwachten op begroting. De d.fukprijs is
momenteel f Wa4r- per aflevering, inel. btw.
Festiviteiten tueed.e lustrun: wordt in kleÍn comité nader besproken.
Fiets-excursier mogelijk september ?
Schild.eren wapens sJ-uisJe: Annemies Sohenk maakt een opzet. Ie heer
Steltepohl is bereid tot medewerking, Annemies houd.t contact.
Uitvoeri-ng kan het beste worden overgelaten aaJl rrUitwaterend.e SluizenÍr.
Kadastrale Atlas: Piet Glas heeft de gemeente aangeschreven.
Ledenvergadering: wordt woensd.ag B april. Piet Glas heeft gereserveerd..

Ingezond.en stukken en meded"elingenl Annemies zoekt de brief Koopman
op rroor Piet Glas. le historische verenigÍng Warmenhuj-zen is
aangekond.igd.. Kanon-Iopen, a1 dan niet op affuit! F. van Loo bekijkt het.
Penningmeester: zal maand.elijks d,e stand- van d,e financiën melden.
Giro; f 7709,55
Bank: a762rl7
Kas: 535,19

\__;. Penningueester Otter heeft 2{ betalingsaaflmaningen verzonden en een
goede respons ontvangen.

Yerzending ZIIB komt nog eens ter sprake en besloten word.t het [sealentt
te handhaven.

Excursie ! mei: Trien laarlberg legt een concept-uitnodiging en
kostenra^aing vooï di-e al1er goedkeurfing kan wegdragen. Ie rtverrassingrr
is aantrekkelijk. Piet llorsch suggereert Klaas Zwier a1s tafelspreker,
Trj-en d,aeht aan I{arjarr d.e Graaf en Pièt Paarlberg. -ferder werd Jan
Sremer genoemd a1s trceremoniemeestertr met een woord.je vóór dè
maaltíjd.

Piet Morsch stelt voor d.e kosten op f 17 150 voor leden vast te stellen
en f 45r- rroor niet-Ied.en, hetwelk wordt goedgekeurd.,

Yerzend.i.ng aan d.e leden van d.e exeursÍe-ÍnvÍtatÍe samen met d"e

uitnodiging voor de jaarvergad.erÍng ea. 20 maart a.s.



ï,ed.envergadering: Piet nekker is niet als spreker beschikbaar.
ne heer }Íacquebord i-s berej-d- en word.t uitgenod.igd voor een lezing
met d.iars over opgravingen op Spitsbergen. Kosten f 200r-. Ie
vereniging moet zorgen voor een projektor en scherm.

}ead.line volgen«le uitgave ZI{Bz 15 maart a.s.
Wandeling Petten: PÍet Glas spreekt verd"er met YW'

Trien Paarlberg nod.igt het bestuur uit voor d.e volgende vergad"ering
bij haar thuis op 17 maart a.s.
22.15 uur sLu-it d.e voorzitter d.e vergad.erÍng met d.anlc aan alle
aanwezigen.

Goedgekeurd op de vergadering d,d. 11' uT'l$L

Yoorzltter de Secretaris
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