
 

 

 

 

 

 

 

Notulen van de 135-ste bestuursvergadering d.d. 29-11-2000 bij Arie Brak. 
 

Aanwezig:  P. Glas, F. Müller, A. Brak, A. Nierop, P. Morsch, J. Schuijt, J. Nederkoorn. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opening. 

Voorzitter Morsch opent de vergadering.  

 

Notulen vorige vergadering. 

Vorige vergadering op 18 september zijn geen notulen gemaakt. 

De vorige vergadering was een datum genoemd voor de najaarsvergadering maar die is niet 

doorgegaan wegens het niet kunnen vastleggen van een spreker. Wel is besloten een extra 

ZHB uit te brengen. 
 

Werkgroep ’t Zand? 

Van de Zandtemer werkgroep is nog geen nieuws. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken. 

  

 Stichting tot behoud van bunkers heeft ons benaderd voor advies over een bunker in 

Petten, welke P. van Noort exploiteren wil. P. Glas heeft gekeken en is uit historisch 

oogpunt positief. Verder is het plan niet erg realistisch. 

 Hr. Westland, vraag over gestrand schip. P. Glas heeft het opgezocht en info verzonden. 

 Uitnodiging HV Alkmaar. 75 jaar bestaan op 9 december. 

 RA-NH Haarlem uitnodiging voor minisymposium op 7 december. 

 Reg Geschiedbeoefening: Jaarlijkse bijeenkomst HV-‘s 11 december  Wieringermeer. 

 Idem, Enquete t.b.v aanbod ondersteuning. Atie vult in. 

 HV Callantsoog 24 sept. Boek: een eeuw Callantsoog, Atie bestelt. 

 Zuiderzeemuseum uitnodiging voor expositie Volendammer kunstenaars op 13 december. 

 Piet M. koopt kerstgeschenken voor de schrijvers. 

 

 

ZHB. 

De Gemeente (Tineke Schilder) is aangesproken voor meer subsidie. Is adverteren een optie? 

Laatste nummer is in de maak. Er is een voornemen om een themanummer te maken met nog 

niet geplaatste artikelen van Siewertsen. Arie heeft een jaar geleden een artikel over de laatste 

grutter in de Zijpe ingeleverd. Wordt dat nog geplaatst? Piet M. benadert P. Buur voor een 

evt. artikel over ’t Hoge Huis.  

 

Financieel overzicht. 

Er is een financieel overzicht van 28 nov. 

Kas F    151,91 

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



 

Bank F  4003,37 

Leeuwrekening F  2400,00 

Postbank F  1719,20 

Nog 3 leden te betalen. Te betalen 2 ZHB’s, portokosten en kerstattenties ca f 7660.- 

 

Najaarsvergadering. 

Dit jaar is er geen najaarsvergadering. Voorjaarsvergadering eind (13 of 20) febr. plannen 

i.v.m. financiën. 

 

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

Petra Dekker-van Schaik is de indexering aan het verfijnen. Mw. Houben is gereed. 

Actiepunt 3:  Brochure uitstellen naar volgend jaar.  

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

Actiepunt 5:  Inventarisatie gevelstenen.werkgroep Hist. Onderzoek. 

Actiepunt 6:  Nederkoorn stukje over tinnen dekseltje. 

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

Actiepunt 8: Cees Otter heeft Vrieling benaderd over de statuten in relatie tot eventuele 

legaten. Wordt vervolgd. 

 

Verslag werkgroep. 

De werkzaamheden worden voortgezet. 

 

Rondvraag. 

-Is het mogelijk om tegen betaling excursies te organiseren. Combinatie bollenroute? 

-Kan de excursie naar Fort Erfprins in het voorjaar? Frans zal kijken. 

-Joop verzoekt hem voortaan te behoeden voor spraakmakende “Rommel”-stukjes. 

-Piet G. geeft te kennen te willen stoppen als bestuurslid. Hij wil zich beperken tot het werk 

bij de tennisvereniging Petten en is van plan te gaan studeren. 

 

Volgende vergadering. 

De volgende vergadering is bij  Jaap Schuijt op dinsdag 16 januari 2001. 

 

AGENDA 
 
1 OPENING 
2   VERSLAG VORIGE VERGADERING 
3    INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 
4    ZHB  
5    VOORJAARSVERGADERING, TERUGTREDEN SECRETARIS 
6 FINANCIEEL OVERZICHT 
7 ACTIEPUNTEN 
8    VERSLAG WERKGROEPEN, INCL. ‘T ZAND 
9 RONDVRAAG 
10 VOLGENDE VERGADERING EN SLUITING  
 
.....Tot dan   Piet Glas, helaas zelf op wintersport, dus bij deze een gelukkig en 
gezond 2001!! 


