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Correspondentie-adres: Postbus 14, 1750 AA Schagerbrug
Penningmeester: Schagerweg 79, l75l CB Schagerbrug

Bank: Rabobank Schagerbrug, nr. 35.74.32.797
Postbank nr.205129

Notulenvan de 109-ste.bestuursvergaderingd.d . 04-A2-97 b[Trien Paarlberg.
Aanwezig: P. Glas,

c. otter, J. schuijt, T. Paarlberg, F. Miiller,

P. Morsch, J. Nederkoorn.

Notulen vorige vergrdering.
BestuurtAtie Nieropis benaderd voor het bestuur,zij.heet positie.f gereageerden zal
de volgend keer aanwezigzrjn.
Mededetingen en ingekomen stukken.
o Brief van de werkgroep 1797 voor Mtiller.
o Brief van-iemand djs op zoek is naar zijn voorgeslacht, rechtstreeks aar-Schuflr gericht.

e Otter koopt *?ortret van de Zijpe".
r Morsch heeft zoals gebruikel1ikde kerstatterties weer verzorgd.
Zijpe 400 jaar.
Rqrnie.
De activiteiten,ulle* voorname]iik 's-middags plaatsvinden. Na-17-00 uur de eigenlijke-reunie.
In de Oudheidkamer zal mogelijk aandacht besteed worden aan het paard Jaap Schuijt zljn
broer speelt in-een'tsaóershop-baÍd'. Zij wílen wel optreden
Praatwagen.

Hellconografisch br rrear t had gren portret van Valcooch.
Mtiller maakt een schets rran een opstellingop de wagen
UHB.
Er kornen

4 ZHBs mel gemiddeló 23 paglna's en Heurenomslag. De max. oplage op
voorhand is 800, (normaal 500 stuks). Morsch vraagt nog subsidie bij het Anjerfonds.
HetValcooch nummer (3) moet gaan heten:
'1)e Kronieken van de Zljpe van Dirk Adriaensz. Valcooch.
De ZIJB'g wotde,n vosr f ?§0 verkechr. Behafve het eeÍste ruJsmer ia cornhir:a*ie m+t, de
videoband, deze kost f 5.-.
NedrkoornwilbinnekorLmet Morsch en Mtiller praten over de vornrgevjng.
Actiepunten.
-fotoinventarisuig-Zm,iu0ex,-goekenlij
Financieel overzicht.
Ka§
Bank
Bank (spaar/res)

st.

456,36

10.333,04
5.000,--

Postbaxk

11.134,21
Er komt nog ca. f 18O00.- bi! aan subsidie en contributie.
Nog 3 leden niet betaald voor 1996.

Yoorjaarsvergaderin g.
Glas vraagt Cordfunke voor een ir{eiding over de abdij van Egruond ende rol bij debediiking
van de Zrjpe
De datum is 22 of 28 apÍil, in de Uijtkijk.

Rondvraag

o

r

Op 28 mei organiseert de Zonnebloem een rondrit door de ZWe* Er wcrdea 3 tot 6 m.ensen
gevraagd als gids. Morsch, Schuijt en Nederkoorn zijn beschikbaar.
De kaarten van- de Z;1pe ztan ingekleurd. Later zal bekeken worden cf er een posteÍ van
gemaakt wordt.

Votgende vergadering
De volgende vergadering is bij Jaap Schuijt op 04-03=97
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