
IERE^,GING ,WI Ztlst"
. : P. Glas, Singei 35, 1755 NS Pencn

Notulen von de 9lste bestuursveroodering d.d. l-ó-1994,
bii Joop Schuyt te Sï, Moortensbrus

Aonwezig: ï. Poorlberg, P. Glos (notulist), P. Morsch, C. Otter,
J, Schuyl, A. Schenk, A. Brok, F. M0ller. J. /'!'LJ-u-142'rn

Afwezig : L.F, von Loo (met oflcericht)

l. Openino
De voozitfer heet de nieuwe bestuursleden von horte welkom en
vertelt over de gong von zoken, Hij stelt het bestuur voor om co. 8x
per joor reguliere bestuursvergoderingen en, indien nodig, een
tussenvergodering te houden. Uit kostenoverweging is dit niet meer
in een openbore gelegenheid.
Hij stelt voor om de nieuwe leden eerst wot te loten wennen, mcor
zegt erbij dot een helpende hond bij de stopklussen oltijd welkom is.

Cok Annemies is blij met vrijwilligers voor zitting in de Oudheidskomer.

2. Notulen vorioe verooderino
De geneologische studie over de Brommers is een schenking. ïrien
zol een exemploor von de ZHB met recentie oon Brommer geven.
De sleutel von de Cudheidkomer is reeds bij de fom. Morsch (23 juli
met vokontie, dus sleutel overdrogen),

3, lnoekomen stukken en mededelinoen
Piet Morsch is opgebeld door de voozitter von de KNSB over de
ijs,,,..., te Burgerbrug.
De Kromers (Burgerbrug) hebben een oonvullend orfikel in voorberei-
ding hierover,

4, Finoncieel ovezicht oer 3l mei 1994
Kos Í tó0,45



€ \' §

Bonk í 3619,19
Bonk(spoorrek.) 15000,-
Postbonk Í 8821,97

Het geld voor de bijzondere octies is overgemookt noor een normo-
le rekening. De spoorrekening wordt oongevuld tot / .I0.000,- 

(reser-
veringen), Er is / .l4.000,- 

coniribuïie in rekening gebrocht, Er zijn nog
enkele 'Wof een prochï'-boekjes verkocht.

5, ZHB

Het volgende nummer komt co. 2l juni uit.
Het exfro nummer komt co. een week doorvoor, met losse brief, Als
er hulp nodig is, belt Piet,
Deodline volgende nummer: 15 ougustus.
Trien wil een keer een compilotie moken uit de poèzie-olbums i.p,v.
uit de Zijper kront.

ó. Verdelino bestuurstoken

P, Glos zol voortoon de notulen vezorgen. Joop zol woornemen bij
zijn ofwezigheid. De ondere token blijven ongewijzigd.

7,400-iorio bestoon

Volgende week is er meer nieuws. Vonof september zol e.e.o. meer
vormgeven.

8, Excursie

Er zijn twee bussen vol. De commissie zol de rouïe nog een keer
rijden,

'v 9. Versloo,werkoroeBen

- Pieï Klont is een-nieuw lid von de boerderijnomen, De groep wil de
kqort von lB97 en 1997 inkleuren voor het 400-jorig bestoon.

- De werkgroep Archeologie moet zeker blUven bestoon, nu ook
Frons in het bestuur zit.

- Het groven voor de gosleiding verdient oondocht.
Voloende verooderino

1ó ougustus in de NH-kerk.
J. Schuyi bespreekt.
P, Glos is met vokontie, dus J, Nederkoorn zol notuleren.

P, Glos


