
Historischevereniging rtDE 7, IJ PErr

Verslag van de 140e bestuursvergadering d.d. 21,-08-2001 bij Jaap
Schuijt.

Aanwezig J. Schuijt, P.Morsch, J.Nederkoorn, A. Brak, A. Nierop,
K.Otter Frans Mriller en T.Paarlberg.

Openinq
Voorzitter Morsch opent de vergadering, en heet ons a1len
welkom.

Notulen vorige verqaderinq
Wordt doorgenomen en onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v. de notulen
. Rabofietstocht ts naar 22 september 2007 verplaatst.

De volgende echtparen zeggen toe mee te fíetsen :

Frans en zí1n vrouw ;Atie en Klaas en Kees en Mary.
. Er is contact geweest met het Meertensinstituut over kandi

daten voor dialectonderzoek, maar verder is zover ons bekend
^aèn aktie ondernomen.Yverl
Rene Onck is nog niet benaderd voor de funktie van secreta
ris voor onze vereniging, maar wordt alsnog benaderd.

Ingekomen stukken en mededelinqen
- Uitnodiging voor Provinciale contactbijeenkomsten, bedoel-t

voor amateur archeologen. Frans gaat daar misschien naar
toe.

- Bij uitgeverij Omnia Eransen wordt het boek "Karakterschet
sen zeden en gewoonten van Noord Hollandse mannen en vrou
wen" uitgegeven. Hiervan zal mededeling 1n de volgende ZHB
gedaan worden.

ZHB
- De volgende ZHB is bijna klaar

Nai aarsvergaderinq
De najaarsvergadering is voorloplg vastgesteld ip dinsdag 13
november 200L. Plet Morsch gaat de afspraken maken.

Fi-nancleel overzi-cht
- Financiëel overzicht 21 aug. 20AL.

Kas f 338,10
Bank f 693,30
Leeuwenrekening f 430, BB
Postbank f 1L96,31
Totaal f 8658,65

25 leden hebben nog niet betaald voor 200L (f 875,:;
Donatj-es van leden (via contributie) f 1330,:
Resultaat piekenmarkt 't Zand :

Boekverkoop f 255,: en 3 nieuwe leden.
- Op volgende markten iets goedkoop aanbieden lij kt ons een

aaaÀ idee.YVVV

Actiepunten
1 en 2 ZHB en boeken-index, fotoinventarisatie



3 Brochure. In 2002 bestaat de vereniging 20 )aar, een reden
om dan de brochure uit te qeven met een extra mooi uiter
1íj k.

4 Excursie naar het archief vraagt om vervolg, najaar.
5 Morsch vraagt de familie Raven voor Oral History.
6 (Land) kaarten inventariseren.
Actlepunt 4. Op 20 oktober komt er een rondleiding in het
Reqionaal- Archief in Alkmaar

Excursie
- Voor de excursie op 1 sept. a.s. hebben zich 99 personen

opgegeven. A11es is geregeld.

Verslag werkgroepen, incl. ft Zand.
Geen mededelingen.

Rondvraaq
Joop vraagt naar "Vrienden van de stolp"

Vol-gende vergaderinq
De volgende vergadering is bij Trien Paarlberg op dinsdag
7 oktober 200L.

AGENDA

1. Opening.
2. Verslag vorige vergaderlng.
3. Tngekomen stukken en mededelingen.
4. ZHB.
5. Najaarsvergadering.
6. Einancieel overzicht.
1 . Excursie, nabespreking.
B. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen, incl. 't Zand.
10. Rondvraag.
ll.Volgende vergaderlng en sluiting.

Trien Paarlberg-Waiboer.


