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Notulen von de 90ste bestuursvergodering von de Hist. Ver. De Zijpe dd 13 opril 1994 bij Trien
Pooíberg te St. Moortenwloïbrug.

Aonwezig: T.Poorlberg. A.Schenk. P.Glos, L.F.von Loo. P. Morsch, C.Otter, J.SchuUt. J.Nederkoorn(no-
tulist).
Atwezig met kennisgeving: J. Seveke.

Finoncién: Bij deze nofulen behoolr een z.g. kolommenbolons, bevottende soldibolons, verlies-en
winstrekening en elndbolons per 10 jonuori 1994, wooruit blijkt dot het eigen vermogen von onze
vereniging, per ultimo .l992 nog groot í.12523.-. gedurende het boekjoor 1993 ls toegenomen met Í.
3574,3ó,
Joop Seveke heeft te kennen gegeven dot hij het lidmootschop von het besfuur von onze vereniging
per eerstvolgendè joorvergodering wenst neer te leggen. Hii blijft lid von de redoctie von ZHB en von
de gemeentelijke commissie Oudheidkomer en ook overigens bereid onze vereniging desgevroogd
met hond- en spondiensten ter zijde te stoon.
De schenkíng oon de kerk von St,Moortensbrug moet nog ploots vinden.
Aon de studiedog Íe Woerden dd 1614194, georgoniseerd door de Stichting Regionole Geschiedbe-
oefening, is deelgenomen door Annemies Schenk en J. Nederkoorn.
Frons M0ller te 'ï Zond zol worden gevroogd ols besfuurslid,
Het openen von de postbus wordt overgenomen door C. Otïer, die zorgdroogt voor doozending - zo
nodig - noor Piet Glos.
Het onlongs geplootste ortikel von Siewertsen hod mischien beter even kunnen wochten Íot de
geleerde discussie hierover met de heren Bremer en Schoorl tot een eenstemmig oordeel over de
kwestie "2 of 3 Pettens ?' hod geleid. Moor de redoctie wos von deze wens von §iewertsen niet op
de hoogte gesteld.
De geneologische studie over de Brommers wordt oongeschoft voor onze bibliotheek. Piet Glos
schrijft hierover een boekbespreking.
De sleutel von de Oudheidkomer zol voortoon berusten bij de fomille Morsch. woor oltijd of brlno
olïjd wel iemend thuis is.

De ioorlijkse excursie, dit keer noor Hooriem en HooÍddorp, begint met koffie en coke in het Dorpshuis
De Uijtktjk ie St.Moorfensbrug. Don voren in de grochten von Hoqrlem mel bezoek oon heï
Hoorlemmermeermuseum en ponnekoeken-eten in het restouront bij dit museum. Dit zol ploots
vinden op 27 ougusfus o.s. De kosten worden enigvins vrijblijvend geroomd op l. 42.fi per persoon.
en bij deelnome von 54 personen, op f. 2262.fi in fotool. Een en onder is voorlcereid door Trien
Poorlberg en Joop Schurjt. Besloten wordt de deelnomeprijs voor leden en introducés vosï te stellen
op f. 37.50 en voor nietleden op f.42.50. Dot de dofum in de schoolvokonties zol vollen wordt niet ols
een ernstig bezwoor gezien.
De occepigiro's voor de contributie over 

.l994 
woren op het tijdstip von deze vergodering nog niet

vezonden. lnmiddels heefl'dit wel ploofs gevonden.
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