
i

I
I

HrsroRrscHEVERENrGrNG rr7tlt, Ztlp0"
Correspondentie-adres: Postbus 14, 1750 AA Schagerbrug
Penningmeester: Schagerweg 79, 17 51 CB Schagerbrug

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

Notulen van de I lS-ste bestuursvergadering d.d. 07-i0-9? tlii Atie Nierop.

Aanweaig. A. hiierop, J. Nederkoorn, C" Otter, T Paarlberg. P. Morsch- p. Glas

Opnening.
Voorzitter Piet Morsch opent de vergadering.

Nofulen vorige vergadering"
Geen opmerkingen.

Medsdelingen ën ingekomen stukken.
uitnodiging voor ïvestÍiiese Gatenka&§, symposium te Medemblik op 18 r:kt
Uitnodiging voor de uitreiking van het eeÍste exemplaar van de handleiding voor hist.
Huizenontlerzoek. Otter bestelt een exemplaar voor de bib.

lVmtfriezcndag.
Er zijn positieve reacties ontvangen over het bezoek van het Westfries Genootschap aan de
Zrjpe, 0liemans is bi.i-te*pron*ren als gids. Niet vergeten met de Kerst.

Zijpe 400 jaar.
De reunie is ueer geslaagd, hoervel Íïlw. Martin van de rijvereniging Westfriesland
teleurgesteld was or.er de belangstelling. "Het aangespannen paard" heeft na afloop nog
rneegedaan aan het koud bufï'et.
Op het eerste gezieht ziin er meer kosJen gemaakt dan begroot.

ZTIfr
De drukproef van Yalpooch is gereed. Nederkoorn wil het nummer na verschijning aan een
aantal instituten sturen.
Schoorl levert copij voor het vierde nummer. De overige oublicisten zullen ook een bijdrage
leveren.

Actiepunten,
-tbteiinveruarisatie.-ZHBindex, -Boekenliist.

Financieel overzicht 
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. N&jÍrsrsY*igadering
Corcitunke heett afuehaakt, Beenakker xal b*naderd wcrden da*r Glas v*or eeli lezing c;ver de
.Westfiieze 

CIrnringdijk r:p 18 n*vember. Pleats de §tolpetr.

Randvraag
h{r:rs*h oppert *n: omstreeks de t-eestdegeil weer me.t eeïi stailetj* in het Makada te staan.

Y*lge*de vergad*ring
Ile volgenrÍ* vergariering is bij Tden Paarlberg *p {}2-1?-47.
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