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Notulen van de 96ste bestuursvergadering d.d. 0&03-95 bij Jaap Schuyt te St. Maartens-
bru&

Aanwezig: J. Schuyt P. Glas, C. Otter, J. Nederkoorn, F. Muller,

Afwezig : T. Paadberg, P. Morsch, A. Schenk, F. van Loo. A. Brak

Opening..
J. Schuyt opent de vergadering met de mededeling dat een aantal uiÍrodigingen terug gestuurd is
wegens te weinig porto.
Het verschil zit hem net in een kleine of een grote enveloppe.

Notulen vorige vergadering.
De bestelde boeker van Jan van Scorel zijn no6 r;cr binnen.

Binnengekomen stukken.
Er ligt een uitnodiiring van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening voor een studiedag
"Industrieel etldo( J" op 25 maart te Leiden.
Trien heeft de brief van Schendelaar beantwoord, per kerende post heeft Schendelaar gevraagd om
de l0l-jarige mevrouw Nel Jager-Rentenaar uit Schagerbrug te interviewen. Glas stuurt de brief
aan Morsch door.

Financieel overzicht

Kas f 97,69
Bank f 500,94
Bank f i0.000.- (Spaarreserve)

Postbank f 13.216,76
Aantal nog te betalen leden voor 1994:,9 leden.

ZÍTB.
De vergadering staat positief tegenover kleurendruk voor de ZHB's van \997. Voor er echter
deÍinitief beslisi 'wordt moet er wel eerst een kostenoverzicht komen.
Over de oorlog is er veel copy binnen gekomen, waardoor er tv/ee dikke ZHB's gevuid kunnen
worden, die cok los verkocht kunnen worden. De redactie zoekt nog illustraties. Frans gaat bij
Marees langs.

Vooriaarsversadering d.d. 24 april.
Joop en $iet Morsch zijn herkiesbaar.
Kaidenbach zal een inleiding geven over een Duits-Nederlandse bierbrouwersfamilie.
Glas bevestigt afspraken (vergoeding gevraagd f100.-, er zai f150.- gegeven worden. De Uytkijk is



besproken
Cees maakt fin. verslag. Glas jaarverslag. Morsch de uitrodiging.

400-iarie bestaan van de Ziioe.
Het comite komt binnenkort weeÍ bij elkaar.

Excursie.
De Batavia is na Sail Amsterdam op 10-14 aug weer terug, daamaast kan Nieuw Land en de
werkplaats bezocht worden. Het plan wordt verder uitgewerkÍ. De datum is 26 augustus.

Verslag werkgroepen.
Glas vindt zijn activiteiten rond de grafstenen op een werkgroepje beginnen te lijken. Hij heeft
medewerking toegezegd voor de inrichting van een tentoonstelling "de strijd van Petten tegen de
zee", waaÍ de zerken deel van zullen uitnaken.

Frans heeft weer gevraagd naar de spinklosjes. Hij blijft hier achter aanzitten.

Rondvraag.
Is het weer tijd voor een cursrs genealogie en/of oud schrift?
Morsch wordt gevraagd dit in de uitnodiging mee te nemen.

Hoe is het met het artikel over Valcoogh. Joop is er mee bezig. Er zijn 35 bladzijden getranscri-
beerd dit moet nog aangevuld worden met een inleiding.
Daarnaast zijn er nog twee kronieken, waarvan een nogal absurd, maar wel 1euk. Joop weet nog
niet wat hiermee te doen. De vergadering vindt uitgeven in een serie van drie het meest voor de
hand liggen.

Volgende verqadering. wordt besproken op de vooriaarsvergadering
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