
 

 

 

 

 

 

 

Notulen van de 130-ste bestuursvergadering d.d. 19-01-2000 bij Atie Nierop. 
 

Aanwezig:  P. Glas, J. Nederkoorn, A. Brak, C. Otter, F. Müller, A. Nierop, T. Paarlberg, P. 

Morsch (ged) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opening. 

Vice-vice-voorzitter Brak opent de vergadering, Morsch komt later.  

 

Notulen vorige vergadering. 

Geen opmerkingen. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken. 

 Glas is in actie geweest als jurylid voor de prijsvraag t.b.v. naam van het Vlak van Petten. 

De naam is Nolmerban. Voor de straten is gekozen voor Coppersdelle, Westerdelle en 

Vliewint. Een succes voor de H.V. 

 Uitnodiging van defensie voor lezingen 1799,  Marinemuseum, Muller is geweest. 

 Zijpe 400 en de Werkgroep Hist. Onderzoek was genomineerd door de vrienden van de 

Stolp, de uitreiking van de award (ets van een stolp) is geweest. 

 HV wordt gevraagd om een brief te schrijven over het jaagbruggetje bij de Stolpen. 

Morsch stuurt biefje.  

 Diverse nieuwjaarswensen. 

 Morsch heeft de Plattelandsvrouwen een aantal boeken gegeven voor hun feestje. 

 

ZHB. 

Nieuwe ZHB is bijna klaar. 

Er is een gesprek geweest met mevr. Ligthart / hr. Rampen namens de Kascommissie, ivm 

hun bevinding en het hele bestuur (excl. van Loo). Afgesproken is dat bij financiële 

transacties gepoogd zal worden om met zijn tweeën aanwezig te zijn. D.w.z. bij de jaarlijkse 

prijsafspraak en bij de afrekeningen. In ieder geval zal er afgerekend worden met een 

kwitantie. 

Siewertsen, artikelen inventarisatie en evt. special over Pettemerpolder. 

 

Financieel overzicht. 

Financieel overzicht per 18-01-2000 

Kas 

 

F      570,72 

Bank F      310,57 

Leeuwrekening F    3544,55 

 

Postbank F    1195,96 

Aantal leden niet betaald in 1999:  8 

Secretaris: P.Glas 
Singel 35  
1755 NS Petten 
0226-381719 



 

Actiepunt 1 en 2:ZHB en boeken-index, fotoinventarisatie. 

Mw. Houben is begonnen met de boekenindex. 

Actiepunt 3:  Brochure zonder Oudheidkamer, proberen bij volgende ZHB.  

Actiepunt 4: De excursie naar het archief vraagt om vervolg, najaar. 

Actiepunt 5:  Inventarisatie gevelstenen.werkgroep H.O. 

Actiepunt 6:  Nederkoorn stukje over tinnen dekseltje. 

Actiepunt 7:  Morsch vraagt fam. Raven voor Oral History. 

 

Verslag werkgroepen. 

Eindejaarsrekening van ruim f 900,- voor foto’s ingediend door D. Smit. Iedereen is er 

overeens dat dit niet kan. Er is een budget en daar moet men zich aan houden. Voorzitter 

wordt om een motivatie gevraagd. Otter is toegetreden tot de wg Hist. Onderzoek. 

 

Voorjaarsvergadering. 

Kaldenbach zal door Glas gevraagd worden op 11/18 april.  

 

Rondvraag. 

-We zoeken nog een boekenkast. 

-Er moet in de Oudheidkamer nog opgeruimd worden (a.s. vrijdag?) 

 

Volgende vergadering. 

De volgende vergadering is bij  Arie Brak op  8 maart 2000. 

 

AGENDA 
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3    VERSLAG VORIGE VERGADERING 
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.....Tot dan   Piet Glas 


