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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

Nohrlen van de l.l8-de beshrursvergadering d d 17-03-1998 bij Atie Nierop"

Aanwezig: A. Irlierop. J. Nederkoorn, T. Paarlberg. P. Morsch, J. Schuift. F. Mriller, P. Glas,
C. Otter

Opening.
Voerzitter Piet Morsch opent de vergadering.

Ir otulen vorige verg*dering.
ïti otulen worden goedgekeurd.

Mededelingen en ingekomen stukken"
tÏtrfb over de bijeenkomst over de N(, door de Ver. Tot behoud van het cultuurlandschap.
Mtiller zou hierheen gaan maar heeft het adres niet kunnen vinden.
*Mailing over'Brieven aan de Toekomst d.d. 15 mei a.s.
*Index op namen van Zijpe [, II en III, gemaalnt door iemand van de HV Den Helder.
Misschien aanbieden aande leden?
*Morsch deelt rnede dat de leden van de HY de Zijpe het boek "Terugblik r:p het
jubileumjaar" voor f 25,- kunnen aanschaffen i.p.v. f 30.-

ZH$,
ZHË 1998 krijgen weer een kleurenomslag. l{ederkoorn pleit er voor om de namen van de
fcrtografen te vermelden. De Deadline voor het tweede nummer is 30 maart.
Morsch laat nieuw briefpapier drukken.

Actiepunt I en ïtZWfr en boeken-index.
Appel heeft te kennen gegeveÍr met een boekenindex te willen helpen, maar is nog niet
begannen.

Aetiepunten 3: fotoinventarisatie.
Morsch heefl Gutker niet meer gesproken over het fotoarchief,

Nieuw actiepunt. bestaand en inventarisatie stolpen aanpassen.
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Totaal löa

Yoorjanrsvergadering
Plaats: de Ultkijk. Datunr 6, 11. of 13 ar*i. Glas belt met Comite Oud ïl{uiderberg om de

mogeiijkheden van een inleider te bezien, dit met het oog *p de excursie.

AÍlreriend. Morsch en Nederkoorn.
Clas en Otter starten rssp. met het jaan'erslag en de jaarrekening.

Annemies Schenk *,il graag enquetefcrmulieren meesturen om de w'erkgroepen wat te
versterker-

lV*rkgroepen
Zie hierb,oven bi.l enqueteforni!.ilieren.

Ëxt:ur*ie
De excursiecie. wordt verzocht plannen te malcen. N*arden iijkt een goed uitgangspunt.

R*ndvr*ag
de rverkgroep Areheol*gie is failliet. Otter zal met terugwerkende kracht de bijdrage stoften

i.o.rn. rle penningrneester van de rverkgroep. Dit i.r,.m. een mogelijke cloarstart.

Yolgende vergadering
De volgende vergadedng is bij ïrien Faarlberg op 15-04-98.
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