
Bestuursvergadering no.158 van de Hist.Ver."DeZijpe"gehouden op 19 april '04 bij Atie
Nierop.

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

Afirezig: Jb.Schuyt.

O[ening:
Voorzitter Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

N.a.v.De spullen van mew.Tiel en mevr.Boekel zijnaan het Zijper Museum geschonken.

Ingekomenstuhken en Mededelingen.
- Opzegging van Erica Smiers-Eriks uit Petten.
- Nieuw lid Truus Reiding St.Maartensvlotbrug.
- Formulieren van de Rabo sponsertocht.
- Provincie Noord-Holland Brochure Beeldkwaliteitsplan.
- Westfries Genootschap 't Vierkant Cultuur Hist. Tijdschrift.
- Brochure aan de slag met het onderwijs.
- Stichting Actueel Verleden Weekvan de Geschiedenis.
- Elisabeth Grent Fonds mogelijkheid van subsidie voor publicaties.
- Museaal en Hist. Perspectiefjaaroverzicht A2-43.
- Nationale Hist. enquëte over Overheidsbomen.
- Heemschut bescherming culfuurmonumenten.
- Regionaal Archief Alkmaartentoonstelling Alkmaar 750 van 29 aprj.l_29 okÍober.

Z.H.B.
De nieuwe Z.H.B. gaat binnenkort naar de drukker,er moet oog een prijsafspraak gemaakt
worden.Ook overleggen over de adressering.In de Z,H.B.moet meer geschreven worden
over de recente geschiedenis,b.v.een klassenfoto van 50-100 jaar geleden waarvan niet
alle namen van bekend zijn.

Financieel, over?icht.
Van I maart.
Kas
Bank
Leeuwrekening
Postbank
Totaal

245,82
6281,95

202,91
6163.4s

12894,13 euro

Er z4nnog 5 leden die de contributie voor 2003 niet betaald hebbendeze worden door
Kees gebeld.Voor 2004 moeten nog 44 leden betalen.
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Voorj aarsvergadering.
De opkomst viel met ongeveer 40 leden niet tegen.De vergadering verliep vlot en er had
zich niemand kandidaat gesteld voor het bestuur.Er wordt gedacht om me!ïouw Tas uit
Petten te vragen. Ed Barendegt had een mooi verhaal met dia's over de stoomtram.

Zomerexcursie.
Op27 augustus worden het Stoomgemaal Cruquies in de Haarlemmermeer en de

expositíe van de H.S.L. in Leiderdorp bezocht.Vertrek om 8.00uur bij de Uytkijk,om 9.30
uur koff,re in het Theehuis in de HaarleÍnmefineer,\Maar ook gegeten wordt.

Aptiepunten:
1. Z.H.B. en boekenindex maken.
2. Foto en landkaarten inventarisaties. Dit wordt door Atie, Arrke van Loo en Annemies

\, Schenkverzorgd.
3. Brochure.Drt zal Frans verzorgen,Piet zal de tekst maken.
4. Oral History: Fam. Raven, de dames Bakker,mevr,Roozing-Witlok,mevr van
Bodegraven,fam Veuger en de Hofstee stichting.
5. De tegelwand van Fred Koning.
6. Ledenwerving op braderieën, ponpoenfair )et7z.

Verslag werkgroepen.
De werkgroep is een onderzoek naar de historie van 6 renteniershuizenin Schagerbrug
begonnen.Kees gaat onderzoeken, of er een molenfabriek in Schagerbrug heeft gestaan.
Kees heeft een vraag gehad van de heer Kossen uit Breezand over de Amerikaanse
windmolen van polder I.Hïj zal hier onderzoek naar doen.
Rondwaae: Er is niets voor de rondwaag.

Volgende versadering
Deze zal op 7 juni 2004 gehouden worden bij Trien Paarlberg.

Agenda,
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. lngekomenstukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Zomerexcursie
7. Reprokosten en publicatierechten voor de illustratie Z.H.B.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Rondwaag.
11. Sluiting. Jan Rampen.


