
Bestuursvergadering no.189 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 3l maart 2009 bij
Gonno Leendertse.

Aanwezig: A. Nierop, J. Pd, H Katuin, K Otter G. Leendertse 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 foto jubileumboek is terecht het lag in het Zijper Museum.

lngekomen stukken en Mededelinggn.
- Jaarmarkt Burgerbrug op 19 juli. lle gaan hier niet heen.

TNT liberalisering postmarkt met nieuwe tarieven.
\- - Uitgeverij Aprilis wil een fotoboek maken over de Zijpevande naoorlogse periode. Dit

is meer voor het ZM.
- Cultureel Erfgoed NH. heeft een prijsvraag voor onderwijs p§ecten van basis scholen.
Jan Prij zalhetprojectvan Slpe totzijpe aanmelden.
- Regionaal Hist. Centrum All«naar heeft geld beschikbaar voor het digitalisere,n van
archief materiaal van de tweede wereldoorlog.
- St. uitgeverij NH. brengt een boek uit met als titel De Stad Alkmaer en zijn dorpen. Jan
Pfij zal n de ZÍB hier aandacht aan schenken.
- Gemeente Z$pe: rapporten Veelkleurig Landschap.
- Voortaan alleen in overleg met het Zijp* museum nieuwe boeken aanschaffen.

Z.H.B.
- Jan Prij zal Henriet Molenaar vragen om over de Oral History te schrijven.
- Jan Dekker en Atie zijnbezigmet de bandjes over Sint MaaÍensbrug.
-Oral History: mevr. Renooy-boontjes, de heer Johannes, P.L. Zomerdij§ mew. J.

Doedens, Tuin en Koster.
- Het voorwoord in de ZHB was aan de korte kant, hier had een foto bij gemoeten.

Financieelpverzicht. 12 febr.2009
Kas 17,67
Bank 111,13
RABOrenterekening 10712,32
Postbank 6151.98

- saldo van de u"rtourrpf'tíil18o r*".
- Davilex is de nieuwe software voor het boekhoudprogramma geworden, hier wordt nu
mee geoefend. De leverancier kan het nieuwe prograÍïrma laden met de gegevens van de
vereniging voor 100.00 euro, Kees en Henk willen het eerst zelf proberen.



Bespreking voorjaarsversadering.
- De jaarvergaderiry wordt op 14 april in het dorpshuis De Uijtkijk gehouden rnet een
inleiding van Lia Vriend, ze waag§voor deze avond 150,00 euro.
Kees is aftredend, voor hem het liefst een vrouvr rrragen: Tini Nijboer, Ineke Stuyvenberg
of Peter Al. Tini Nijboer wil niet in het bestuur. Jan Prij zalnog de andere vragen.
- Jan Prij is aftredend en herkiesbaar.

Actiepunten:
De zomerexcursie wordt op29 aug. gehouéen. Conrs wil ons*iet ontvamge*, erwordt nu
samen met Peereboom nÍlar andere mogelijkheden in en rond Amsterdam gekeken, bv.
Paleis op De Dam en een rondvaart kosten 44 euro per persoon.

Verslag werkgroepen.
'Er komt een bespreking met de leden van het Hist. Onderzoek wanneer iedereen weer
thuis is, Jan Prij zal éit verzorgen. De heer Romeijnders zit weer in Amerika Jm zal nu
eerst met de heerAl contact opnemen.

Zijper Museum.
- De expositie trekt nog niet zo veel bezoekers.
- Er is eea collectie beheerssysteem voor de computer door Gerard gemaakt.

Rondvraae:
- Jan Rampen vindt dat er te veel opzeggingen zija e,n wil van deze personen weten
waarom zij het lidmaaÍschap opgezegd h€bben. Jan Prij zal hier een vragenlijst voor
maken.

Volgende vergadering
Deze zal op 17 juni 2009 worden getrouden bij Jan Rampen.

Agenda.
l. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Nabespreking voorjaars
6. Bespreking zomerexcursie.
7. Actiepunten.
8. Verslag Werkgroepen.
9. ZtlperMuseum.

10. Rondwaag.
11. Sluiting.

Jan Rarnpen.


