Bestuursvergadering no.l86 van de Hist.Ver.'De Zijpe"gehouden op 9 sept. 2008 bij

Henk Katuin.
Aanwezig: A. Nierop, J. Prij, H Katuin, G. Leendertse, K Otter en J. Rampen.
Opening:
Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
N.a.v.- Het boekje over Daan Pool is niets voor de vereniging.
- De levensloop van mewouw Renooy- Boontjes is niet interessant voor de ZÍiIB.
tngekomen stukken en Mededelingen.
- Er is gevraagd om de datum van oprichting van de ver. voor

in deZIíÈ

te vermelden.

Jan Prij zal ditverzorgen.
- Er is I opzegging.
- Het jaarverslag0T en het beleidsplan 08-2014 vahet ZM.
- Eenheid oorlog getroffenen en herinneringen ÍWO 2: subsidie mogelijkheid voor

materiaal van de tweede wereldoorlog.

Dit is meer iets voor hetZMl.

Z.H.B.
- Jan Prij zal Henriet Molenaar wagen om over de Oral History te schrijven.
- Jan Dekker en Atie zijnbezigmet de bandjes over Sint Maartensbrug.
- Klaas Olieman zallats over't Zand scffiven.
-Oral History: mew. Renooy-boontjes, Klaas Maigret de heer Johannes, P.L. Zomerdijk,
mew. J. Doedens, Tuin e'n Koster.
- In de ZFIB no 4 komt het art. over het kerkje en de zuivelfabriek uit Schagerbrug.
- Jan Prij gaat een artikel over Klaas Maigret schrijven.
- Atie zal de ZIIB's in het museum uitzoeken voor de nieuwe kast.
Financieel overzicht. 7 sept. 2008
70,67
335,04

Kas
Bank

RABOrenterekening

Postbank

1512A,78

586.61
16012,55
- De excursie heeft een positief saldo van 176,56, dit bedrag gaat in de kas.
- De 3 jaarmarkten hebben 9 nieuwe leden opgeleverd en is voor 56,50 verkocht.
- 29 Ledenhebben nog niet betaald, zij krijgen een herinnering.
Besprekin e naj aaÍsverqadering.
Deze zal in de Jonge Prins worden gehouden. Als spreker wordt gedacht aan Fraís
Diederik archeologie, Bd Jansen molens en of Teun Wanink schaatsen gedacht. Jan Prij
zal het regelen.

I

Zomerexcursie.
Deze ging op 23 aug. nÍur het woegere eiland Schokland, het was een geslaagde dag met
veel positieve opmerkingen.
Actiepunten!
- Wind- en waÍermarkt Petten op 31 aug. was geen groot succes, weinig aanloop.
- Voor volgende jaren I jaarmarkt.

Verslag werkmoepen.
- Kees wil een cursus opstarten over genealogie.
- Er komt een bespreking met de leden Ineke van Stuyvenberg, Peter A1, Dirk Smit, Jaap
Schuyt, Annemies Schenk, Romeijnders, R Jonkhou! Fr Muller van het Hist. onderzoek
opl okt. in het museum. Kees, Henk Gonno Jan Prij ea Jan R. gaan heen namens het
bestuur.

Zijper Musepm.
- De heer de rWitte van Sype

totZijp k ijgt alle medewerking van het museum.

Rondwaag:

- Henk zegfdathij Kees zal opvolgen als penningmeester. Zijn adres mlndeZIJB
komen voor de financiën en vail Jan R. voor het secretariaat.
- Gonno heeft een kopie van het octrooi van Karel 5 met Jan van Scoorl over de Zijpe. En
zal hier een art. van
- Kees zal kijken of er een art. te maken is van de bastaardkinderen van loningHendrik.
- Kees heeft al 3 opgave voor de cursrrs genealogie.
Kees zegl dat de postbank 4,4Ao/o rente geefl er wordt besloten om btj de Rabo te blijven

maken.

,

Yoleende versaderins
Deze zal op 4 nov. 2008 worden gehouden bij Atie Nierop.
Agenda.

1.

Opening.

2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Finanoieel overzicht .
6. Bespreking najaarsvergadering.
7. Actiepunten.
8. Verslag'Werkgroepen.
9. ZgperMuseum.

10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Jan Rampen.
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