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Notulen van de 128-ste bestuursvergadering d.d. 07-09-1999 bij Arie Brak.

Aanwezig: P. Morsch, T. Paariberg, P. Glas, J. Nederkoorn, A. Brak, J. Schuijt, C. Otter

Opening.
Voorzitter Morsch opent de vergadering, Glas komt later. Atie Nierop zit in Canada

Notulen vorige vergadering.
Geen opmerkingen.

Mededelingen en ingekomen stukken.
o Fondscatalogus van verschenen en voorbereide boeken in 1999.
o Uitnodiging voor de opening van de tentoonsteiling "Fesst in West Friesland".
o Verzoek om aan te sluiten bij NCM (Nationaal Contact Monumenten), doen we niet.
o De Wapenherau* De CDROM van Genealogische- en Heraldische Gedenkwaardigheden

door Otter besteid is ontvangen. Glas bekijkt hem en stuurt hem door.
o Adressengids Monumentenbeheer.
o Uitnodiging herdenkingsdienst 1799 te Callantsoog (vertraagd door postbuswisseling).
o Verzoek om een jurylid te benoemen voor de prijsvraag t.b.v. straamamen van het Mak

van Petten. Glas wordt zonder discussie aangwezen als kandidaat.
o Uitnodiging SCHI voor symposium "1299:Een graaf, drie graafschappen", 12 nov 1999.

Nederkoorn denkt heen te gaan.

ZHB.
De special over 1799 is gebaseerd op een scriptie van Annet Jonker, hij is waarschijnlijk eind
deze week gereed..

Financieel overzicht.
Financieel overzicht per 07-09- 1 999

Excursie
De excursie naar Enkhuizen was weer een succes. Er waren maar liefst 10 gidsen ter onzer
beschikking. Glas stuurt een bedankje en een girobiijet met f 50.- .

Trien Paariberg wordt bedankt voor haar jareniange inspannine.
Inkomsten f 4690,-. Uitgaven f 463230

Kas F 640.10

Bank F 1080.i1
lreuwrekening F 3544,55

Postbank F g499,76



Actiepunt I en 2IZHB en boeken-index, fotoinventarisatie.
- Appel is begonnen met de boekenindex. Hij wil het echter wel alleen doen.

Actiepunt 3: boekenverkoop. Braderies en markten bezoeken om de boeken te
verkopen.Glas houdt de kerstmarkt in Petten in de gaten.
Actiepunt 4: bestaande inventarisatie stolpen aanpassen., stafr in okt.- nov.
Actiepunt 5: kdenlijst doornemen, na de betalingen: Otter, Nierop, Paarlberg.
Actiepunt 6: Cursus Oud Schrift. Gereed.
Actiepunt 7: Brochure met Oudheidkamer. Tijdslimiet stellen, voor 31-12 gereed.
Actiepunt 8: De excursie nÍur het archief vraagt om vervolg, zo mogelijk stukje in de ZHB.
Actiepunt 9: Inventarisatie gevelstenen.werkgroep H.O. Eventueel een boekje bij het 2O jmig
bestaan in2OO2.
Actiepunt L0: Nederkoorn stukje over tinnen dekseltje.
Actiepunt L1: Brak vraagt Tiel voor Oral History.

Verslag werkgroepen.
Geen nieuws te melden.
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Rondvraag:
Nederkoorn pleit er voor om systematisch de verenigingsbladen of dorpsbladen te bewaren
voor de toekomst. Besloten wordt dat we dat niet mannen kunnen vanwege de hoeveelheid.
Brakheeft met Mtiller gesproken en die heeft ons uitgenodigd om fort Erfprins te bezoeken.
We stellen voor om dat in maart te doen.
Glas; Wat gebeurt er met het besluit: Voor mooi verbouwde huisjes ter stimulering een stukje
indeZtlB plaatsen. Er is een huisje genomineerd, Morsch houdt die in de gaten. InhetZand
woont de fam. Praat tegenover de pastorie wat misschien in aanmerking komt.
Glas: Hoe is het met de kerkklok v. Schagerbrug die uniek schijnt te zljn?

Najaarsvergadering
Fen spreker over 1799? Brak kijkt op de lijst van Den Helder en benadefi deze persoon.
Datum maandag 15 of 22 november. Lokatie Oudesluis.

Volgende vergadering
, De volgende vergadering is bij Jaap Schuijt op 27-10-1999.\__
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