
Bestuursvergadering no.l57 van de Hist.Ver."DeZrlpe"gehouden op I maart 2004 bil
Arie Brak.

Aanwezig:
P. Morsch, A.Brak, C.Otter, Tr.Paarlberg, Jb Schq{ en J.Rampen .

Afwezig:A.Nierop en zonder afbericht Fr.Muller.

OgeninqL
Voorzitter Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

N.a.v.-Piet heeft de foto's en brief van J.P.Verkaik bekeken, er zatniets nieuws bij.
-Mew. Koopman heeft extra Z.H.B.'s gekregen.

Ingekomenstukken en Medgdelingen.
- Nieuw lid H.Kager uit Apeldoorn.
- Adreswijziging van de Openbare Bibliotheek urt'tzmd.
- OpzeggingeÍl van D.Meyer - Eriks en L.Smeets.
- 500 Folders van de GeschiedenisbankNoord-Holland.
- Nieuwsbrief Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord.
- Nederlandse Ver. voor Kostuum Kant Mode en Streekdracht antiekmarkt 6 maart. \
- Van Foreest PubliekslezbgZ3 maart in de St.Laurenskerk.
- Folder Provinciale Atlas Noord-Holland.
- Spullen gekregen van de overleden mew.Tiel een gouden horloge en een servies.
- En van mew.Boekel een kranten art.over een gifoioord en 2 boekjes.

Z.H.B.
De nieuwe Z,H.B. wordt eind maart verstuurd,nummer 4 is betaald.Er moet weer met de
drukker overlegd worden over een nieuwe prijsafspraak.

Financieel overzicht.
Van 1 maart.
Kas 11,42
Bank 229A33
Leeuwrekening 20A,78
Postbank 5451,5_6

Totaa] 7954,09ewo

Er zijn nu 472 betalende en 30 niet betalende leden.De lijst met niet betalende leden is
gecontroleerd. Er is nu al 500euro conkibutiegeld binnen.



Voori aarsvqr g4def ing.
Deze wordt op 7 april in de Uitkijk gehouden en Ed Barendregt zal een inleiding houden
over de trams en treinen in de Zijpe. De jaarcijfers de begroting en het jaarverslag voor
Zl, mflafibij Piet inleveren.De begroting moet eerst in het bestuur besproken worderqhet
is nu niet gebeurd en zal nu trÍur de bestuursleden gestuurd worden.Op de uitnodiging
wordt gewaagd of iemand zich beschikbaar stelt voor het bestuur uit Petten of Oudesluis.
Voor de zomerexcursie wordt aan Amsterdam gedacht,oen stadswandeling,Paleis op de

Dam of de Grotekerhenz.De kosten bedragen ongeveer 42 ewo,watwel duur wordt
bevonden.Er word ook aan Volendam en varen naar Marken,of de Zaanseschans gedacht.

Actíepunten:
1. Z.H.B. en boekenindex maken.
2. Foto en landkaarten inventarisaties. Dit wordt door Atie, Anke van Loo en Annemies
Schenk veruorgd .

3. Brochure.Drt zal Frans verzorgeÍ,
4. Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker en de Hofstee stichting.
5. De tegelwand van Fred Koning.
6. Ledenwerving op braderieën, ponpoenfair,enz.

Verqlag werkgro,Wen.
De werkgroep is een onderzoek naar de historie van 6 renteniershuizen in Schagerbrug

begonnen.Kees gaat ondorzoekeq of er een molenàbriek in Schagerbrug heeft gestaan.

Kees heeft een waag gehad van de heer Kossen uit Breezand over de Àmerikaanse
windmolen van polder I.Hij zal hier onderzoek naar doen. Jan de Boer wil nog wel
voorzitter blíjven,maar wil het wel wat rustiger aandoen.

Rondwaaq:
- Arie zegl dathij een mooie tljd in het bestuur heeft gehad.

V,ol gende vergaderirrg
Deze zal op l9 april 2004 gohouden worden brj Jaap Schuyt.

Aeenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomensfirkken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Nabespreking voorjaarsvergadering
7. Zomerexcursie
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting. Jan Rampen.


