
Bestuursvergadering no.190 van de Hist.Ver.'De Zijpe"gehouden op 17 juni 2009 bij Jan

Rampen.

Aanwezig: A. Nierop, I. van Stuyvenberg, H Kafuin, K Otter G. Leendertse en J.

Rampen.
Afwezig: J. Prij.

Openinq:
Plaatsvervangend voorziuer Atie Nierop-Biesbooer opent de vergadering en heet een

ieder welkom. In het bijzonder ons nieuwe bestuurslid Ineke van Stuyvenberg.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v. De heer Romeijnders is weer thuis.

\- I$gekomen stukken en Mededelingen.
- Cultureel Erfgoed NH. heeft een prijsvraag voor onderwijs p§ecten van basis scholen.
Jan Prij zal het project van Sype tot Zijpe aanmelden.

\/ - Drjk te Kijk in Petten heeft een nieuwe expositie Acequias van 17 april- 15 juli.
- Van de acltt wagen lijsten die naar oud leden zijn opgestuurd, zijn ertwee
teruggestuurd. Een had te kort tijd en de ander was verhuist.
- De heer AA de Boer stuurde een brief met opmerkiagen over het artikel het schoolhuis
lrl.zlfi2.

Z.H.B.
- Jan Dekker en Atie zijn bezig met de bandjes over Sint Maartensbrug.
-Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk, mevï. J. Doedens, Tuin e,n Koster.
- Het artikel van mew. Renooy-Boontjes komt in de volgende mB.
- Het artikel van Klaas Olieman over 't Zaad komt i* de volgende vier ZIIB's,
- En die van mevï Stammes over Oudesluis in ZI#^ 4 en I van 2010.
- Ineke gaat voor Oral History schrijven, ze is nu o.a. met wn artikel over mew. de lWaard

\*- bezig.
- De prijzen van Dekave zijn omhoog gsgaÍm, u zijnwat minder nuírmeÍs gedrukt. Kees
zal hier naar informeren.

\-- Financieel overzicht. 17 juni2009
Km 28,02
Bank 419,06
RABOrenterekening 16212,32
Postbank 1457.6A

rtJtz,co
- Saldo van de bestuurspot is 108,00 euro,
- Donatie Hofstee Stichting 1000 euro, onfvangst bevestigd.
- ZI{B A 2049 is nog niet betaald.



Nabesprekine voorjaarsversadering.
Het was een gode vergadering met een redelijke opkomst de inleiding van Lia Vriend
was erg interessant. Er is aog geen nieuw bestuurslid in hetkstutr benoernd, Ineke van
Stuyvenberg wilde er nog eveo over naderken, in de najaarsvergadering komen we hier
op terug.

Bespreking zomerexcursie.
Deze is op 28 aug. Vertrek ora 9.l5uur van de U§tkijk Naar de Abdij va* Egmond, de
pottenbakkerij en kamsenmakerij, daama ren Abdij kmch. Hiema wordt het DSB stadion
bezocht. Kosten 39 en voor niet leden 42 euro.

Actiepunten:

Verslag werkgroepen.
- Er komt een bespreking met de lden van het Hisf Onderzoek wtrme& iede.reen weer\- thuis is, Jan Prij zal ditverzorgen. De heer Romeijnders is weer thuis.
Zijper Museum.
- ER is aog een tv met dvd speler die voor jaarmarktsn gebruikt kan worden.

\/ - Kees heeft een cursus yoor de wijwilligers over genealogle en oude kranten gegeven.
- Volgend jÍrar een expositie over de cÍInons, dit in samenspr*ak met de wijwilligers.
- Er komt voorlopig ieder jaar eea fietstocht met Lia Yrie*d.
- Op l0 okt. komt er eeÍl dag met de ouderen.

Rondvraagi
- Kees heeft nog veel dozen met adminishatie vanaf het begin €n vÍaagt wd dit moet.
Alleen de sindejaar jaarrekeningen bewaren er de administatie van de laatste 7 jaar.
- Atie zegj &at er in de 4IB niets over de eerste wereldoorlog staat.

Volgende vergaderins
Deze zal op 25 aug. 2A09 worden gehouden bij Henk Katuin.

\_ Ageada.
L Opening.
2. Verslag vorige vergadaing.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.'L" 4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht .

6. Bespreking zomerexcursie.
7. Actiepunten.
8. Verslag Werkgroepen.
9. ZijperMuseum.

10. Rondwaag.
11. Sluiting.

Jan Rampen.


