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Verslag van de L44e bestuursvergadering d.d. 7L-02-2002 bil
Jaap Schuijt.
Aanweziq P. Morsch, A. Brak, A. Nierop I K. Otter
J. Schuij t
Afwezig met afzegginq J.Nederkoorn en F.Mi-i11er.
Openlnq

Voorzitter

T.

Paarlberg

en

Morsch opent de vergadering, en heet ons allen

welkom.

-

Notulen vorige vergaderinq
Wordt doorgenomen en onder dankzegglng goedgekeurd.
n.a.v. de notulen
. De heer J.Rampen heeft zich beschikbaar gesteld voor een
bestuursfunctie, hij wordt ui-tgenodigd voor de volgende
-^^-'rursvergadering.
T]C5
LL
De verkiezinq vindt plaats op de voor
jaarsverqadering.
. De regiovergaderig van het museaal historisch perspect-ief,
die op 27 jan. 2002 niet is doorgegaan, zaL nu plaats vinden
op 79 febr. a.s. in het museum in Schagerbrug.
Inqekomen stukken en mededelinqen

. Enquetteformulier van de vrijwilligersorganisatie.
. Joop Nederkoorn wiI stoppen met zí1n bestuursfunctie, hij
wil nog wel stukjes schrijven voor de ZHB.
. Uitnodlging voor "Speurtocht door de geschledenls van West
Friesland voor het basisonderwijs". Jaap gaat er misschien
naar toe.
. Uitnodiginq voor Cultuur Historische Waardenkaart Noordkop
en Texel op 28 febr, om 13. 30 in Oosterland lríieringen. Kees
gaat er naar toe.

ZHB

De nieuwe ZHB zal voor een groot deel gevuld worden
artikelen over de Honsbosche Zeewering
Voori aarsverqaderinq
De voorjaarsvergaderíng is vastgesteld op17 april
De uitnodiging word omstreeks 3 april verstuurd.

met

2002.

Atie maakt het jaarverslag en Kees het financieel verslag en
vaagt de mensen voor de kascontrole.
Spreker voor die avond is nog niet bekend (op de regiobijeenkomst heeft Katja Bossaers een adres gegeven voor een lezing
over de VOC, Piet zal daarnaar informeren.
)

Financieel overzicht
Financiëel overzicht 11 febr .
Kas

) LL
))
L
I

Bank

168, 31

20A2.
VUIV
^r1r^

Leeuwenrekenlng 195,52
Postbank

2

.503 , 4-t

Totaal
2.869,52 euro (f. 6.324)
Het voríge fínancieel overzicht was niet correct,

er was

een

vergissing gemaakt met euroÍs en guldens, dit nieuwe overzicht
is weer correct.
Losse nummers van de ZHB kosten thans 3150 euro
Vierinq 20 iariq bestaan
Verslag over de vorderíngen is bijgevoegd.
Actiepunten
1 en 2 ZHB en boeken-index, fotolnventarisatie
3 Brochure. Gesproken is over 2 kleurendruk.
4 Morsch vraagt de familie Raven voor OraI History.

5 (Land) kaarten inventariseren.
6 20 jarig bestaan van onze vereniging.
Versl-ag werkqroepen, incl. rt Zand.
De werkgroep historisch onderzoek, doet onderzoek naar het
voormalig kerkhof 1n het Kloosterbos aan de Ruigeweg.
Rondvraaq
Geen vragen.

Volgende verqaderlnq
De volgende vergadering ls bij Trien Paarlberg op woensdag

3 april 2002.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
B.
9.

Opening.

Verslag vorige vergadering.
fngekomen stukken en mededelingen.
ZHB.

Voorjaarsvergadering.
Einancieel overzicht.
Viering 20 jarig bestaan. (raamwerk bijgevoegd)
Actiepunten.
Verslag werkgroepen, incl. 't Zand.

10. Rondvraag.

ll.Volgende vergadering en sluiting.

Trien Paarlberg-Waiboer.

9^ 0Lr* L*L

Brjl.ae.e

*Ontvangst vanaf 9 uur.
--Looatie dorpshuis' De Uytkijk'.
-Koffie mef cake,
-Opening door de vooruitter 9.30.
-*tweede kopje koffie.
--'-Korte inieiding gastspreker." ( Frank v.Loo )
Gtoep wordt gesplitsÍ 10,15.

I
St.Maartensbrug;
bijv
Hist.ver.

(froep 2
Groep
Met bus rumr museum
Kerk
Tante Jaantje en korte rondrit.
Hier staan diverse kamen met
(Datum bezoek Atie)
-Boekenstal
*Kaarten tentoonstellen en te koop
-Foto's van oude plekken in de Zijpe
-stolpen in de Zijpe m.m.v. jaar vaÍt de boerderij.
-Geschi«ienis over kerken in de Zijpe. Contact opnemen Jn,Dekker (Jaap)
-fucheologische vondsteu in de Zijpe
-Leden Hist.ver. gelegenheid bieden om
eigen vondsten ofonderzoek in een
kaam tentoon te stellen.
-Muzikaie ornlijsing Vlaamse muziekgroep, ( Jaap )
-orgel bespeeit door Jn.Bremer of Jaapv.Duin
-Ron Weber.

I,unch 1? uur in de Uytlrijk,
Soep en gesmeerde

broodjes. ( PrijsopgaafCees.)

--13.30 wisselen van de groepen.

*

door Mew. A. Hemmer (contact Jaap)
Ínuziek van Colet Nierop en Gaby de Goedg dit onder het genot van een drankje.
--ongeveer 17 uur afsluiten,
I 5 . 3 0 trVestfriesevoordrachten

en

of

Over r,rjfjaar wiilen we graÍlg weer met de boot naar Wieringan.

