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Correspondentie-adres: Postbus 14, 1750 AA Schagerbrug
Penningmeester: Schagerweg 79, 1751 CB Schagerbrug

Bank: Rabobank Schagerbrug, nr.
Postbank nr.205129

35 .74.32.'7 97

Notulen van de 121-ste bestuursvergadering d.d. 18-08-1998 bij Atie Nierop.
Aanwezig: A. Nierop, T. Paarlberg, P. Morsch (ged), P. Glas, C. Otter, J. Nederkoorn,

J.

Schuijt.

Opening.
Vice-Voorzitter Schuijt opent de vergadering.

Notulen vorige vergadering.
Voor de kapperszaak in Burgerbrug is nog geen oplossing. P. Morsch belt eens rond, bijv. W.
Kramer.

Mededelingen en ingekomen stukken.
* Brief aan de voorzitter van Hr. Bouwes-Meerveldhoven.
* Aanbieding van het hist. Gheselscap "Goet ende fijn, die de worstfluiten bespelen. Glas slaat
dit op in het archief.
* Brief over afspraken ouderendag 3 okt. A.s., waar we een stalletje verzorgen.
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Over het stuk van Siewertsen over de Pettemer en Hargerpolder is overeenstemming. Het
zal gepTaatst worden in een gemeenschappelijke uitgave met de Vrienden van de
Hondsbosch Op zich is het stuk daar uitermate geschikÍ voor. Over de vormgeving zal
gesproken moeten worden. Herkenbaarheid HVZ?
Reactie van de heer Bouwes Meerveldhoven op artikel P. Klant- Jacob Roggeveen met
betrekking tot een bank uit het gesloopte schip. Evenzo van mevr. Houben over een
tafelkastje dat Veuger gemaakt zou hebben van het gesloopte scheepshout.
Deadline ZIJÉ nr 4 is op 1 november.

Actiepunt

I

en2:ZHB en boeken-index.

Appel is begonnen met de boekenindex

.

Actiepunt 3: fotoinventarisatie.
Geen acties.

Actiepunt 4: bestaande inventarisatie stolpen aanpassen.
Financieel oYerzicht per 17-8.
Kas
Bank
Postbank (leeuwrek.)
Postbank

483,26
1.825,90

10.246,42
7 .797,24

é

Aantal leden niet betaald: 17.

* Indexen op namen vanZrjpe I, II en III, gemaakt door C. Paarlberg van
zijn aangeschaft. 500 stuks voor f \250.x Besloten wordt om de nagekomen rekening

in feite meerkostel

de FfY Den Helder

ZHB op bijzondere acties te boeken, omdat het

l.g.t. Zijpe 400 waren.

Excursie
De excursie ig vol. De commissie stelt dat 110 het maximum is, dit i.v.m. de capaciteit vaa het
resÍaurant .Er zqrt 120 aanmeldingen.

Rondvraag
r Glas verzoekt de bestuursleden alert te blijven als gegraven wordt op de grens van zand en
klei in de Zijpe. Dit in verband met een theorie van Siewertsen, die urtgaat van kleiafzetting
ten oosten van een dijk die op deze grens zou hebben gelopen.
Yolgende vergadering
De volgende vergadering is bij Jaap Schuijt op 13- okt-98.
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