Bestuursvergadering no.152 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 19 mei 2003 bij
Jan Rampen.

Aanwezig:
P. Morsch, A.Nierop, C.Otter, Tr.Paarlberg, en J.Rampen.
Afivezig: Fr. Muller,A.Brak en Jb. Schuyt.
Opening:
Voorzitter Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.
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Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v.: - Agendapunt maken over een aanspreekpersooo per dorp voor de nieuwe leden.
- Frans Muller zal een nieuwe brochure maken van de Hist.Ver.
- Op meer braderieën en jaannarkten in de Zíjpe gaanstaan om nieuwe leden te werven.
- Jaap de Wit uit Schagen is mee naar het kadaster geweest, voor het uitzoeken van de
boerderij Groot Torenvliet. Hij zal hier van ook een artikel voor de Z.H.B. schrijven.
- Er hebben zich op de jaarvergadering 2 personen gemeld voor de zomerexcursie
commissie, de heren B.Blommers en J. Geerlings.
Ingekomenst"ukken en Mededelineen.
Van de foto in de Z.H.B.is er niemand die weet wie er op staan.
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De vereniging heeft allemaal informatie van mevïouw Boontjes gekregen.
De drukkosten van de Z.H.B. is per keer met 50 euro verhoogd.
Fam.Zeeman wil hun molen gaan restaureren en verhui2en in'tZand.
Er is een boe§e gekregen van 100 jaar Fa.Dekker en 50 jaar bollenbedrijf Fa.Vink.
Monumenten web.: vragenlijst.
Adreswijzigingen van J.J.Schenk en L.A Ros.
Regionaal archief: opening vernieuwde studiezaal op22mei.
Hist. Ver. Harenkarspel:Zíchtop Harencarspel.
Voorjaarsexcursie Oud Hollandse Waterlinie op 10 mei,
Beschennde Cultuurrnonumenten: nieuwsbrief.
Nationaal Contact Monumenten: informatie.
Hist. Ver. Wieringen: boekbespreking.
Pracht en Praal van de Paus: pèrsberictrt.
De Ree archiefsystemen: formulier webside.
Iaar van de Boerderij:activiteiten Noord-Holland.
Het Vierkant Cultuurhistorisch: tijdschrift.

Z.H.B.
De nieuwe Z.H.B. wordt gemaakt,er is nog voldoende koprj.

Nabesorekine voorj aarsvergadering Í
Deze werd gehouden op 15 april in De Uitkijk, er waÍen oogeveer 30 leden aanwezig. Ais
spreker was Ton Schotten gewaagd die een goede inleiding hield ovèr de stolpboerderijen in
Noord- Holland . Het financieel verslag voorlaan eerst in het bestuur behandelen, ook een
begroting maken van de ontvangsten.Het veranderen van datum van.8 naar 15 april is geen
goede zaak geweest.

Financieel overzicht:
Van 19 mei 2003:

Kas
BaÍrk

113,55 euro.

3801,59 -

Leeuwenrekening

Postbank
Totaal

20A,78

4740.90 8856,82

63 Leden hebben nog niet betaald, totaal aan donaties tot nu toe 768,15 euro.
Z.H.B. 2A0Y I is betaald.
Zomerexcursie.
Deze zal op 30 augustus naar Alkmaar plaats vinden, waar wij een stadswandeling maken,
een bezoek brengen aan de Grote Kerk en het stedelijk museum.KofEe en cake in de Uytkijk
En een broodmaaltijd in de "Notaris". De kosten zijn voor leden 30 euro en niet leden 32,50
euro per peÍsoon, opgave voorl5 juli bij Atie.'

Actiepunten:
1. Z-H.B. en boekenindex maken.
2. Foto en landkaarten inventarisaties. Dit wordt doorAnke van too en Annemies Schenk
verzorgd.
3. Brochure.Dit zal Frans verzorgen.
4. Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker en de Hofstee stichting.
Verslag werkgroepen.
De werkgroep is het onderzoek van de monumentale boerderijen aÍm het afronden. Jan de
Boer wil stoppen als voorzitter van het Historisch onderzoek.
Rondwaag:
- Kees: we maken als vereniging gebruik van de webside Museaal en Hist. Perspectief er zijn
meer aanbieders, hier moeten vre geen gebruik van rnaken. Het is beter om meer gebruik van
de webside van het museuÍn te maken.
Voleende vefsadering
Deze zal op 21 juli gehouden worden bij Atie Nierop.
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Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomenstukken en mededelingen.

4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht"
6. Zomerexcursie.
7. Nieuwe leden werveq aanspreekpersoon
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Rondvraag.

11. Sluiting.

per dorp.
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