
Bestuursvergadering no.151 van de Hist.ver."De Zijpe"gehouden op 10 maart 2003 bij Arie
Brak

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

Afivezig: P Morch en zonder aÍbericht Fr Muller.

Opening:
Vice voorzitter Schuyt opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v.: - 2 leden hebben de contributie over 2002 nog niet betaalt.

Inqekomenstukken en Mededelingen.
- Uitnodiging van de Hist. Ver. Den Helder: een lezing van J Bremer.Kees is geweest.
- Nederlands Bouwkundig Erfgoed: boe§e over monumentenzorg.
- Uitgeverij Matrijs: 2 publicaties- De oude kerken van Holland- De stelling van Amsterdam.
- Nieuwsbrief Hist.Ver. Harenkarspel.
- Nieuwsbrief provincie Noord Holland: ontw'ikkelingsbeeld Noord Holland noord.
- Uitnodiging provincie Noord Holland: Hollandse Geschiedenis ,14 februari.
- Van Foreest Publiekslezing: door Herman Belien, 11 maart.
- Nationaal Comité 4 en 5 mei: deelname nationaal webside oorlogsmonumenten.

Z.HB.
De omzwervingen van een houtzaagmolen van C Otter komt ook in het blad van de Helderse
Hist. Ver. te staan.

B.espreking voorj aarsvergadering :

Deze wordt gehouden op 8 april in De Uitkijk.Als spreker is Ton Schotten gevraagd die een

inleiding houd over de stolpboerderijen in Noord holland . Hij heeft een diaprojector nodig en
vraagt een vergoeding van 70 euro en een reisvergoeding en krijgt een bos bloemen.
Aftredend in het bestuur is Piet Morsch en de kascommissie bestaat uit Katuin" Jan Dekker en

reserve is Spanjaard.
Kees zal de jaarcijfers en begroting maken en de kascontrole laten doen en Jan het
jaarverslag. Op de jaarvergadering iemand vragen voor de excursiecommissie"

Financieel o-verzicht :.

Van 20 januari 20A3:
Kas 1062,80 euro.
Bank 195,95 -
Leeuwenrekening 2A0,78 -
Postbank 1306.09 -
Totaal 2765,62 -

Voor volgend jaar is een kleine contributie verhoging nodig, of op het laatste blad van de
Z.H.B " reclameruimte verkopen.



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

3. Brochure.Dit zal Frans verzorgen.
4. Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker en de Hofstee stichting.
5. Een ledenlijst voor de bestuursleden.
7. Ieder dorp een aansprekingpunt om nieuwe leden te vragen.

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

Rondvraag:
-Jan: er zijn veel boeken over van terugblik op het jubileumjaar en portretten Zijpe en ook
veelZ.H.B., wat moeten we hiermee. Of uitdelen aan nieuwe bewoners van de Zrjpe of
goedkoop verkopen met een folder van de Hist. Vereniging er in . V/ie 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 aàn Den Helder het marine
museum, vliegveld de Kooy, of varen in de haven. Of naar Bergen of Alkmaar.Kees wil zich
uit de excursie commissie terug trekken. Misschien een commissielid vragen uit de
jaarvergadering.

-Trien vindt dat de boerderij van Fred Koning mooi is verbourvd, en vraagt of het wat is voor
de Z.H.B.
-Trien: Jaap de S/it wil een verslag maken over de stolp Torenvliet en heeft de haar gevraagd
voor inlichtingen en of hij hier over mocht publiceren. Waarschijnlijk heeft Klaas Olieman dit
uit gezocht en anders moet hij mee naar het kadaster om het zelf uit te zoeken.
-Kees zal Frans vragen om de brochure te maken en deze op de volgende vergadering te iaten
zien.
-Atie:zal het een goede zaak vinden w'anneer de mutaties in het ledenbestand in de notulen
komen te staan.
-Arie: in de Z.H.B. over de verdwenen stolpen mist lrij die van Guurtje Koster.

Volgende vergadering
Deze zal op 19 mei gehouden worden bij Jan Rampen.

Asenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomenstukken en mededelingen.
4, Z.H,B,.
5. Nabespreking voorjaarsvergadering.
6. Financieel overzicht.
7. Zornerexursie.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Rondvraag.
1 I " Stuiting.
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.-Jan Rampen


