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

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

Notulen van de 124-ste bestuursvergadering d.d. 19-01 -1999 bij Trien Paarlberg.
Aanwezig: A. Nierop, T. Paarlberg, P. Morsch, P. Glas, J. Nederkoorn, F. Muller,

Opening.
Voorzitter Morsch opent de vergadering. Schuijt en Brak zitteninZuid Afrika.

Notulen vorige vergadering.
* Er was f 200.- voor de Hervormde Gemeente en niet voor de Gemeente.
* Een enquete van het Bakkersmuseum is beantwoord door van Loo.
Mededelingen en ingekomen stukken.
De notulen van de regiobijeenkomst te Callantsoog. Schuijt en Nederkoorn waren aanwezig.
Binnenkort vergadert de Commissie Welzijn over uitbreiding van de Oudheidkamer op de
tweede verdieping.
De Oudheidkamer heeft een Nieuwsbrief gemaakt (opl 750), voor meezending met de ZIIB.
De grafzerken van Petten worden binnenkort opgenomen en gerestaureerd, daarna worden ze
in een te bouwen gebouwtje op het kerkhof geplaatst.
De dorpsfilm van Petten wordt op video gezet t.b.v. de Oudheidkamer.

ZHB.
De redactie van de Vrienden van de Hondsbosch vergadert 5 februari. Nederkoorn legt
nogmaals uit dat hrj geen voorstander van een gemeenschappelijke uitgave is.
Morsch zeg! datje het anders moet bekijken, De Yrienden van de Hondsbosch geven een blad
uit en wij geven dit blad aan onze leden als extra'tje.

Er zrjnweer

heel wat reacties op de laatste Zï{8. Met name het artikel over de paarden en het
millennium. Bouwes heeft dit zelfs naar deZd' kamer, Witteman en de Telegraaf gestuurd.

Nederkoorn levert een artikel in, Miiller maakt nog een tekening.
Nederkoornzalnog een artikel schrijven over het tinnen dekseltje.
Lambooy heeft aangegeven dat hij ook wil publiceren in de ZFIB.
Deadline is 1 februari.
Financieel overzicht per 19 jan 1999.
Kas
Bank
Leeuwrekenins
Postbank

F
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F 9990.00
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Aantal niet betaalde leden voor 1998: 7
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Voorjaarsvergadering.
Morsch hee$ contact met iemand uit Appingendam als spreker over heraldiek. Hij zal met hem
overleggen over een dafum omstreeks 11 mei.
Oudheidkamer.

saÍnen met de FfV. De
het
is niet bekend of hij er a1
vergadering is akkoord. De actie loopt, Seveke is benaderd 2 ínaar
mee begonnen is.

De Oudheidkamer wil graag nieuwe foldertjes laten drukken

Actiepunt 1 ea ZIZHB en boeker-inder.
Appei is begonnen met de boekenindex, met het database prograï]ma Q&A (Question &
Answer). Hij wil het echter wel alleen doen.
Àctiepunt 3: fotoinventarisatie.
Appel wil t.z.t. ook de foto's iaventariseren

\

Actiepunt 4: bestaande inventarisatie stolpen

aanpas§en., start in

okt.- nov.

Actiepunt 5: Hebbe{ wij zelf al het boe§e van Nies:adt? Morsch kijkt dit

na.

Actiepunt 6. Ledenlijst doornemeq Otter, Nierop, Paarlberg.
Actiepunt 7: Nederkoorn start weer eeí cursus Oud Schrift. Levert een stu§e aan voor de
ZIJB enGlas. Glas schrijft de omliggende verenigingen aan.

Acti*punt 8: Er zijn vrijwilligers nodig voor de verbouwing van de Oudheidkamer.
Rondvraag:
* De diverse bestuursleden bedankea voor de taart met de Kerst.
* De excursie naar het archief vraagt om vervolg, zo mogelijk eea stukje

Volgende vergadering
De volgende vergadering is bij Atie Nierop cp 9-maad-99.

AGENDA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

OPENING
VERSLAG VORIGE VERGADERING
INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
ZHB
FINANCIEEL OVERZICHT
VOORJAARSVERGADERING
ACTIEPUNTEN
VERSLAG WERKGROEPEN
RONDVRAAG
1O SLUITING
.....Tot

dan Piet Glas

il

de

ZHB.

