
Bedtutnsv?rgadering no.l50 van de Hist.ver."De Zijpe"gehouden op 20 januari brj Jaap
Schuyt.

Aanwezig:
A.Nierop, C.Otter, Tr.Paarlberg, Jb Schuyt, J. Rampen en A. Brak

Afivezig: P Morch , Fr Muller

Openine:
Vice voorzitter Schuyt opent del50 ste bestur.usvergadering en heet een ieder welkom.

NpQle,n:
Deze wor"den onder dankzegging goedgekeurd
n.a.v.: - Nog niet iedereen heeft de contributie betaald, deze leden krijgen nog een kans,
daarna worden ze als lid uitgeschreven.
- Met Netty Stoop overleggen waarneer ze mensen wil ontvangen op haar boerderij, dit dan
vermelden in de Z.H.B.

lnqekomenstukken en Mededelinsen.
- Noord Holland Arcadia:400 getekende buitenplaatsen uitNoord Hollandse in een boek
- vereniging vrienden Zuiderzeemuseum: uihodiging kerstbijeenkomst.
- rfr/estfries genootschap: inforrratie en een accepgiro voor een bijdrage.
- Hist. Vereniging Alkmaar: boek over schipbreukelingen.
' Stichting Museaal Perspectief: crusus over het maken van een webside . Kees is hier heen
geweest, het is de bedoeling dat iedere Hist. Vereniging hierop hun wetenswaardigheden op
invult, zodat de andere verenigingen dit kunnen opzoeken. Ook staat hier een lijst met
sprekers op.

Z.H.B.
Deze komt uit rond I maart .

Nabespreting nqiaarsvergadeÍinq:
De heer Keizer hield een heel boeiend verhaal met mooie foto's, over het Noord -
Hollandskanaal , voor ongeveer 80 belangstellende. Jammer dat hij niet meer over het maken
van het kanaal vertelde.

Besprekine voorj aarsvergadering :

Deze wordt gehouden op 8 of 23 april in De Uitkijk.Als spreker zal iemand worden gevraagd
die een verhaal houd over de stolp boerderijen. Deze man komt uit Heerhugowaard,
Afoedend in het bestuur is Piet Morsch en de kascommissie bestaat uit Katuin, Jan Dekker en
reserve is Spanjaard.

Financieel qyerzicht:
Van 20 januari 2003:
Kas 1117,26 eurd.
Bank 197,36
Leeuwenrekening 198,40
Postbank 1391.66-
Totaal 2904,69 -

Van enkele leden is de contributie}00? nog niet ontvangen.



Actiepunten:
1. Z.H.B. en boekenindex, foto en landkaarten inventarisaties. Dit wordt door Anke van Loo
en Annemies Schenk verzorgd .

2. Brochure .Drt zal Frans verzorgen.
3. oral History: Fam. Raven, de dames Bakker en de Hofstee stichting.
4. Een ledenlijst voor de bestuursleden.

Verslas werkgroepen.
De werkgroep is nog druk bezig met een verslag maken van alle monumentale boerderijen
van de Zijpe. Dit voor het jaar van de stotp in 2003.

Rondvraag:
-Jan: er zijn veel boeken over van terugblik op het jubileurqiaar en porfettenZijpe en ook
veel Z.H.B., wat moeten we hiermee. Of uitdelen aan nieuwe bewoners van de iijpe of
goedkoop verkopen met een folder van de Hist. Verenigrng er in . Wie maakt deze Folder?
-Jan:wat is gedaan met de foto's die op de zomerexcursie gemaakt zijn.
- Trien: is er al over de volgende excursie gedacht. Zelf denkt ze aanDen Helder het marine
museuÍïI, vliegveld de Kooy, of varen in de haven. Of naar Bergen of Allanaar. Kees wil zich
uit de excursie commissie terug trekken. Misschien een commissielid wagen uit de
jaarvergadering.
-Trien: bedankt het bestuur voor de lekkere kerstattentie.
'Atie:zal het een goede zaak vinden waÍrneer de mutaties in het ledenbestand in de notulen
komen te staan.

Voleende vergadering
Deze zal op 10 maafr brj AAe Brak gehouden worden.

Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomenstukken en mededelingen.
4. Z.H.B.
5. Bespreking voorjaarsvergadering.
6. Financieel overzicht.
7. Actiepunten.
8. Verslag werkgroepen.
9. Rondwaag.
10. Sluiting.

Jan Rampen.


