
 

 

 

 

 

 

 

Notulen van de 113-ste bestuursvergadering d.d. 08-07-97 bij Atie Nierop. 

 

Aanwezig: P. Glas, C. Otter, J. Schuijt,  T. Paarlberg, F. Müller, A. Brak, J. Nederkoorn. 

 A. Nierop, F. van Loo 

Opnening. 

Vice-voorzitter Schuijt opent. Piet Morsch is tot 20 juli op vacantie.  

 

Notulen vorige vergadering. 

Praalwagens: De spreuk moest zijn “Het werk door mens en paard gedaan, de kroon daarop 

draagt nu de zwaan” en is van Iet Schuijt-Kutterink. 

Bestek Pastorie: Er is onduidelijkheid wat er met het bestek gebeurd is en wat er mee 

gebeuren moest. Volgens Glas heeft Morsch het meegenomen voor de redactie ZHB. 

Najaarsvergadering: Cordfunke is nog niet gebeld en Morsch heeft nog geen datum 

vastgesteld. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken. 

Geen 

 

Zijpe 400 jaar. 

De uitnodigingen moeten zo snel mogelijk de deur uit. Cees heeft een concept gemaakt die 

behoudens wat opmerkingen goedgekeurd wordt. De notulen van de voorbespreking van de 

gast(en)dag worden doorgenomen. Als Piet M.terug is zal achter de actiepunten namen 

worden gezet, zodat Piet M. niet alles alleen hoeft te doen. 

 

ZHB. 

Joop heeft de Universiteitsbibliotheek bezocht en heeft de originele Valoogh-versie gezien. 

Van klantvriendelijkheid had men daar nog niet gehoord. Joop heeft de micrifilm besteld vor 

de vereniging. 

 

Actiepunten. 

-fotoinventarisatie,-ZHBindex,-Boekenlijst. 

 

Financieel overzicht . 

Kas  

Bank  

Bank (spaar/res)          

Postbank  

Nog .. leden niet betaald. 

 

Dit keer geen financieel verslag 

 

 



Rondvraag 

Arie : Zaterdag 13 september Jaarmarkt in Oudesluis. Wegens groot succes zal het spel nog 

tweemaal opgevoerd worden. Er zijn diverse aanvragen van buiten de gemeente om het 

fluitschip over te nemen. Piet G. meldt dat de Dorpsraad Petten ook interesse heeft om het 

t.z.t. in de nieuwe lokatie van de Dijk te Kijk op te stellen. 

 

Atie: Vraagt waar de schuiten vandaan kwamen die tijdens het eerste lustrum werden 

gebruikt. Dit i.v.m. een te houden kerkdienst in een historisch jasje. Niemand weet het 

antwoord. 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is bij Arie Brak op 025-08-97. 

 

 

 

AGENDA 
 
1   OPENING 
2   VERSLAG VORIGE VERGADERING 
3   INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 
4   ZHB 
5   400 JAAR ZIJPE, (incl reunie) 
6   FINANCIEEL VERSLAG  
7   NAJAARSVERGADERING 
8   RONDVRAAG 
9   SLUITING                                           
 

  .....Tot dan   Piet Glas 

 


