l'jU'.l UIrlJ\

v1n de

bestuursvergader-ing van de }iistorische Vereni§lng
op ! juli l))2 ten huize van Jaa.p Schuyt.

Jle

fri-te Zi;perr

Aanwezig: A. §chenk,.1 . lleCerkoorn, T. Faarlberg, C.Otter
P. Glas, .F. I'iorsch, J. ;chuyt, J. Seveke notulist.
Afwezig niet kennisgeving: tr'. van l,oo.
Aangezien het voorgestelc'e boek rrart iïank van Loo het enige
agendapunt is, wordt de afwezigheid van ibank door enkele lerien

beireurd.
I)e totale kostprijs van de drukker ad. f 20.000r- voor 2OO0 exempLaren,
volgens het d.oor Piet Iuiorsch ultgereikte overzi-cht, is voor d.i,verse
leden een onprettige .rerassing. Aangezien een oplage vam 1000 ex.
relatief d.uur uitkomt, wordt deze mogelijkheid verd.er buiten
besehor:wing gelaten.
Piet Horsch meent dat subsÍdies tot J* 5.000r- haal-baar zjJn; d.e
kosten voor de vereniging zoud.en dan Í 15.000r- bed,ra6en. A1s
verkoopprijs wordt f 72110 genoemd. Joop Seveke merkt op dat met een

prijs ad í 15 r- exclusief porti en verzend.verpakking bij een verkoop
van 1000 exemllaren de vereniging tehminste aa:r de kostprijs komt,
wat veÍliger llkt. Piet ï'iorseh is hier niet gelukkig mee. Uiteindelljk
word.t besloten dat indien d.e subsidi.es c.c.. sponsoring de geraamde
Í 5.00Cr- volcloende zou te boven Btrrr de prijs ad Í 15r- weer
discuta,bel kan word.en gesteld.
Anneurj-es Schenk tekent aan dat volgens informatie Pj-rola aar] voorinschrljvers geen lagere prijs aangeboden behoeft te worden. Iit zijn
juist d.e gelnteresseerden voor wie een prijsreductie niet zo van belang
ic

Aangezien penningmeester Kees verdeï geen problemen ziet in d.e
rina-ai arin- ',^"d.t zoncel :::fie'r iike stenrn'ine' hcsl-oten met de
voorbereidingen en publicatie verCer te ga€^ïi. Gestreefd hrordt naar

publicatie en pïesentatie op zaterdaA 12 september, (monumentendag)
eventuee"l gekoppeld met e.:n puzzehit of and,ere evenementen.
le voorliggende tekst wordt eerst 1og eens kritisch bezien d,oor:
Piet Glas: deel Pet'Len;
joop i{ederkoorrr: Callantsoog;
g. 0tter: rnolen-teksten;
Annemiesr J. Schuytl j. Ce Boer: boerd.er:rjen en ro,.rtes.
Ilroet'en: c-*enen d-oor een redactie-co.:lis-=ie doorgenornen te woi:d"en.
vergadering: ainsda.g 18 augustus ten i:uize van A:rnenies
Schenk. in verba"nd met de vaca.ntie van Piet Glas verzorgt Joop
Ndderkoorn de convocati.es.
Yoorzitter I,ïorsch sluit om 22.1! uur.
Yolgencie

Goedgekeurd op de vergadering d.d...
ce voorzitàer

de secretaris

