NOTULEN

van de g0ste bestuursvergadering van
de HistorÍsche Vereniging
"De Zijpe', op 1B augustus 1992 ten huize
van Annemi es Schenk-Eriks
te Oudesluis
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F.van Loo, J. Nederkoorn (notulist

ad.

interim).

Afwezigr met kennisgeving: J. seveke, p.G1as.
Piet Morsch dee1t med.e, dat voor het door
Frank geschreven
monumentenboek intussen f. 3OOO._
aan d.onaties binnen is. Een
beslissing'van Ànjerfond.s en De Vos van steenwi jkfond.s
is nogr niet
binnen om proced"urere red.enen. De prijs
word.t f . 10.-*.voor Ied.en
van de historische verenigingen cal lantsoog
voor anderen. Led.en nlogren ten hoogste twee en de zi jpe, f . 1.5. -exempraren kopen. Een
en ander komt ín een nog
r,,er--;chi. jnsa zijper infor-niatie.
';e
Promotie van het boek: hiero.,,e' i;
Boer-cieri jnamen. Noturen van d.eze vergadering
"u.;;.ercl door de werkgroep
gaan naar d.iegenen van
ons bestuur, die daar niet bij aanwezig

warerr
Vrijdag rr/9 is van Kemenad"e in schagen
burgemeester stam. piet wiI proberen hem bij het afscheid van
introductie van het boek te betrekken. op enigerlei wijze bij d.e
op 6/ 9 is er een excursie van oud*I{est-Friestand..
!{ie daar naar toe
wil, kan inlichtinqen krijgen bij piet G1as.
Kees otter deert aIs financieel overzicht
een stukje computer*
uitdraai uit, bevattende proef-annex*saldibalans
per 3 r /7 /92. Enige
toel icirting hierop ]eert ons:
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jaariijkse excursie heeft in totaal
komt slechts f . 104.95 voor rekening f, 2549.95 gekost. Hiervan
van onze kas. Huld.e aan d.e
organisatoren
,,. ,.1,4.,." t:_I i
r' u€ nàlaarsbijeenkomst wordt
vastgesteld op donderdag 12 november
in d'e Jonge prins te 't Zand". spreker Lambooy
l::t'
over zijn boek
"Een eeuw schipperen,'
op 29/a is er een Evenement in petten.
zie notulen Tgste
Boeken, spancl0ek en presentatiebord (in
bezit Joop)
;::ï:*:lins'
Dit najaar g'eeft Joop weeï'een cursus
oud schrift. organisatie in
overleq met piet G1as. Het is niet gelukt
hierover nog iets in no.3
van ZHB te krijgen. De cursus wordt gegeven
in overlegr nret d.eelnemers uit te breiden op 6g),avonclen (misschien
op d.ond"erd.agren,
te beqin.en 24/g *€--fÈ**ti{i: in de uitki jk.tot
Aanmelding bÍ j p.G1as,
De

,y
q'rl

I

.

die ook krantenpublicitei'E verzorgt. Gratis voor leden van HVZ,
anders f. 35.--. Kan hierover nog iets gemeld worden aan de leden
via de op handen zi jnde mai.ling c.q. integvel ?
Om chaos in de verkoop en afrekeningen van het monumentenboek te
vermijden : aIles loopt over Kees Otter.
De archeologische werkgroep sluimert enigszins. Een "ve1dloop"
(wandelende terreinverkenning) is in voori:ereiding.
Volgende vergiadering op 7 /tO bi j Trien.
Goedgekeurd op de vergadering d. d.
de voorzitter
de secretaris

