
Bestuursvergadering no. L39 van dë Hist.ver.rÍDe zijpe', gehou_den op 09-07-2001 bij Arie Brak

Aanwezig : A.BLak, F.Morsch, F.Mriller, J.Nederkoor& A.Nierop,C.Otter, Tr.paarlberg, J. Schuijt. :

Not.ulist: A.Nierop

Voorzítter Morsch opent de vergadering.
No!.u1en.
I.*T §g opening van de grafzerkenvroer is piet gèweest.De bibliotheek zal aangevuld worden met 'rFiei in de wind,,,,Cees za1 hier voor zorgen.
Ia!.fiersdag is ZZ sepÈ. a.s.Trien zar afspraak màken met Reg.archief voor excursie.
ïngek.st. en Mededelingen.Brief nalatenschap de- heer Jrr.struyf. we hebben een legaatgekregen van jí 5000, - - .
KaarL van Belvedere.
Brief Uit,geverij Omnia-FausEa.
Folds catalogrus InsE . Nëd . Geschiedenis .Brief Meerten§ rnst. (namen voor dialecLen). pieL za1 de namenvarr Piet Paarlberg, Arie Brak en Nic. eesteman doorgeven.
Z .T1.8 .
Er is genoeg copy binnen. Er zar-sle Reg.archief bij komen. I{ét
september uiLkomt.

I{ej aarsvergadering.
PÍet heeft de heer
opnemen. hle gaan er
vindt plaats in de

nog een stukje over de excur_is de bedoelíng dat no. 3 in

Douma nog niet' van uit. dat. dettlTonge Prinsrt in

gesproken maar zaL contact
dat,um 13 november is en hetIt Zand.

Financieel ovefeicht.
P9 financiën zien er goed uir.
binnen gekomen.

Er is Í 1330 extra ledengeld

Excufsie.
Op 1- september gaan we naar I,f,muiden e. o.maar het is nog geen 15 juli dus kan er
komen.

Aktiepuntgn.

Er zijn
nog een

88 opgaven
aantal bij-
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3
4
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6
7

ZHB en boeken-index, fotoinvenLarisaÈië.
Brochure.
Excursie Reg.archief.
Mors-ch vraagE Fam.Raven voor Oral Hist.ory.Landkaarten inventariseren.
20 jarig bestaan in 2002.

WFrkgroepeq.
Geen nieuws.

Rondvraag.
Trien vraagt naar nieuwe secretaris. Dewordt genoemd, piet, zal- hem benaderen.

naam van Renee Oonck
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Volgende vefgadering.
De volgend.e vergadering is 2L aug. a.s. bij

AGE§DÀ
1. opening
2 . VersS-ag vorige vergadering.
3. ïngekomen stukken en mededelÍngten"
4. ZHB.
5. Najaarsvergadering.
6. Financíeel overzicht.
7, Excursie
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroep€o, inc1. rt Zand.
l-0 . Rondvraag.
:-L . Sluiting.

Jaap Schuijt.
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