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bestuursvergadering van
bij Jaap Schuijt te §t.

de Hist.Ver.De
Ilaartensbrug.

Aanwezig :T.Paar1berg, P.Gias, L.F.van Loo, P.Morsch,
ter,J.Schuijt, J.Nederkoorn(notulist ad interim) .

Afwezig met kennisgeving: A.§chenk, J.§eveke.
Financieel overzicht penningmeester per 3/10/932
Kas
Bank
Bank( spaarrek
Bank( spec " ret<.
Postbank

f . L479 ,93.
f. 2168.92
f. 5000. --
f. 263.89

' f. L3B26. sB
Nog te vorderen de contributie van 25 1eden.
Inmiddels nog 22, ex.Wat een Pracht verkocht. Voorraad 4?? ex.
Op 19/lA is er irr de Goudvis een informatieavond over het
Zwanewater-, uitgaande van de di enst Mi 1 i eu en tlater van de
provincie Noord.-Ho11and. Nederkoorn gaat erheen.
Frank van Loo, die de postbus ledigt, verrriittig't de secretaris
van spoedeisende zaken, laat de rest liggen tot de volgende
vergad.ering, en start zo nodig een telefooncirkel, alfabetisch
vanaf zijn eigen naam, dus te beginnen bij llorsch en eindigend
bij Glas. Tijdschriften gaan naar de Oudheidkamer.
De vergadering staat stil bij kret overlijden van Hiep seveke.
Namens oudheidkamer en vereniging is een bloemstukje gestuurd.
Nr.3 van ZHB ligt verzendklaar.
Het financieel tekort van de excursie bedraagt f. 249. S0.
Volgens sommigea stemt dit tot tevredenheid. Nederkoorn pleit
ervoor in het vervolg de leden voor hun contributie een kor*
ting op de kostpri j s te geven, hetgeen r^re1 l icht tot meer
deelnemers zaI leiderr. Vermogensopboui* is niet nodig.
Cp 9/3.1 is de najaarsbijeenkomst in de Watersnip. Convocaties
kunnen niet tegelijk met een zHB-nummer. ze moeten uiterlijk
op Z9/1A de deur uit, dus 2A/lO inpakken. In Petten r,rordt huis
aan huis een convocat,ie rondgebracht. De voordracht is door }f.
Kalkman over de geschied.enis van het reddíngsi^iezen.
Het "opschonerr" van de Iijst met gratis zHB-ontvangers levert
weinig oF, a1 leen voor gratís toezendiag aan het Hoogheemraad*
schap §oordhollands Noorderkwartier zijn geen goede argumenterr
aanarezig. Deze kan dus varr de 1i jst geschrapt.
Bij de viering van het 350-jarig bestaan van de Zijpe schreef
Daan Ëoo1 gedickrten, per dorp afzonderlijk. HÍsschien iets
voör de a.s. viering van het 400-jarig bestaan.
Morsch denkt in dit verband aan een Klank- en Lichtspel van
ca. 2A a 30 minuten. Oud-wethouder llijink is door Gutker
aangezocht om globale voorstellen te doerr voor deze vÍering.
De vergadering meent dat een eventueel gezamenlijk- nummer met
l'Íoordh. Noorderkwartier niet meer dan f . 5 . - per nummer meg
kosten (de prijs voor de z,g. vrienden van de Hondsbosse) en
dat we hoogstens 450 nummers moeterr afnemen. Er dient een
goede regeiing te komen voor de overlappende leden benevens
goede afsprakeír over een eigen omslag.
De penningmeester zal nog eens precies nagraan, welke van de
onder onze berusting zijnde boeken aanwezig in de oudheidka-
mer, bij ons in conslgnatie zijn en r^relke in eigendom.
Volgende vergadering 7 december a.s. bij ïrien Faarlberg.
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