
Bestuursvergadering no.155 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 3 nov 2003 bij ïrien
Paarlberg.

Aanwezig:
P. Morsch, A Nierop, Fr.Muller, C.Otter, Tr.Paarlberg, Jb Schult en J.Rampen .

Afwezig: A.Brak.

Opening:
Voorzitter Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v. - Deze vergadering z,ou bij Arie Brak gehouden worden maar hij was verhinderd.

Ingekomenstukken en Mededelingeir.
- Uitnodiging van Vrienden van de Hondsbossche op 28 nov.Piet gaat hier heen.
- Uitnodiging Helderse Hist. Vereniging 15 jaarbestaan op 22 nov. Piet gaat hier heen.
- Museaal en Hist. Perspectief Erfgoed cursussen 20A3-2004.
- Nationaal Contact Monumenten: uitgave Monumentenboek.
- Oud Nieuws tijdschrift over cultureel erfgoed en educatie.
- Westfries-Genoodschap: cultureel hist.tij dschrift't vierkant.
- Absolute Tigures intemet produkties.
- Museaal en Hist. Perspectief: handleiding geschiedenisboek.
- H.Dekker uit Groet opzegging lidmaatschap.
- Liitnodiging najaarsvergadering van Hist. Ver. Holland op22 nov.in Edam.
- Lif st van informanten per dorp dit samen met het Zljper Museum.
- De Ned. Ver. van genealogie krlgt de Z.H.B. gratis . Het blad Genostra van deze ver.
publiceen wel eens wat uit de Z.H.B. en kost ons ongeveer 30 euro per jaar, Moeten we
hier op abonneren? Er wordt besloten om dit niet te doen.

Z.H,B,
Het is naar de drukker voor een proefdruk en wordt half december bezorgd.

Financieel overzicht.
Van I sept.2003
Kas 203.50
Bank 3908,66
Leeuwrekening 200,78
Postbank 1880,82
Totaal 6193,76euro

31 Leden hebben nog niet betaald, totaal aan donaties tot nu toe 957,15 euro.
2.H.8.200313 is betaald. De zomerexcursie is betaald. De liist met de niet betalers

zullen Atie en Kees doorlopen en Piet zal hierover een klein berichde in de Z.H.B. zetten.



Najaarsvergadgrinq.
De Uitnodigingen hiervoor gaan 14 nov. de deur uit. De vergoeding voor de heer van
Kampen is 75euro plus 2 bossen bloemen.

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

3. Brochure.Dit zai Frans verzorgen.
4. Oral History: Farn. Raven, de dames Baklier en de F{ofstee stichting.
5. De tegelwancl van Fred Koning. Hiervan zal Frans een foto maken voor de Z.H.B. Piet
en Trien gaan mee.

Verslag yrerkgroepen.

De werkgroep is een onderzoek naar de historie van 6 renteniershutzenin Schagerbrug
begonnen.Kees gaat onderzoeken, of er een molenfabrisk in Schagerbrug heeÍt gestaan.

Er is nog geen nieuwe voorzitter.Trien is het aanspreekpunt geworden.

Rondvraag:
- Atie heef in een ladekast in het museum allemaal oude acceptgirokaarten van de

vereniging gevonden vanaf 1985, wat moet hiemee gebeuren? Deze selectief bewaren.

Voleende vergadering
Deze zal op t2 jan.2004 gehouden w-orden bij Jan Rampen.

AgeEda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. ingekomenstukken en mededelingen.
4. Z.LL.B..
5. Financieel overzicht.
6. Najaarsvergadering nabespreking.
7. Voorjaarsvergadering.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Rondvraag.
1i. Sluiting.

Jan Rampen
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