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Bestuursvergadering no.19l van de Hist.Ver."De Zdpe"gehouden op 24 attg.2009
Henk Katuin.
Aanwezig:J.Prd. A. Nierop,I. van Stuyvenberg, H Katuin,

ffiE* G' Leendertse en

J. RamPen.

Onenins:
Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd'
voor de prijsvraag.
n.a.v. Sype totZijpetreeft ai subsidie gehad nu niet meer aaÍlmelden

\-

Ingekomen stukken en Mededelinge'n'
zijn door gegeven aaa de Kamer van Koophandel.
- Jaarverslag van het Zijper Museum'
- Jongejan à partners organiseert een informatie avond voor bestuurders.
- Westfries Genootschap: ledenvergadering op 5 sept'
- Rabo fietstccht heeft €120,' opgeleverd'
- Hist. Ver. Holland: thema dag op 21 nov' In Delft'
- Brief van de Hofstee stichting over de aanvraag van de subsidie'

ffies

Z.H.B.

ll*

en Atie zijnbezigmet de bandjes over SintMaartensbrug'
Koster'
-Oral History: de heer iohannes, P.L. Zomerdijk, meïr. J. Doedens, Tuin en
behandeld.
ZHB
nieuwe
- De brief van AA de Boer wordt in het voorwoord van de
- De nummers van de ZHB die miste zijn nageleverd'

D"kkrr

- De kopij moet in het vervolg per mail aangeleverd kunnen worden.

Financieel overzicht. 24 alog101,96
351,74
14212,32
RABOrenterekening
2534"07
l'1200,09
- Saldo van de bestuurspot is 120,00 euro'
- Bij de postbank is €1365,- binnen gekomen van de excursie.
- Op het volgende overzicht komen twee kolomen'

Kas
Bank

Postbank

Besprekin g naj aarsversaderin g.

V"* d"r" ,"ond zal Ci treer Bert Janssen gevraagd wordea om eeÍI inleiding te houden
in Petten worden
over de geschiedenis van de molens. Deze avond zalinde \Yatersnip
gehouden op 19 of25 november.

Besorekins zomerexcursie.
D"* il op Zg aug. Vertrek om 9.l5uur van de UijtkijkNaar de AMij van Egmond de
pottenbakkerij en kaarsenmakerij, daarna een Abdij lurrch. Hierna wordt het DSB stadion
bezocht. Kosten 39 en voor niet leden 42 euro. Er gaan 100 mensen mee en er staan nog
22 mensen op de wachtlijst. Ër kunnsn l l mensen niet met de bus meeo deze zullen met
auto's vervoerd worder. Er wordt besloten om alleen niet leden mee te nemen wanneer
de bus niet vol is.
Actiepuntqn.
mèke zal in de Heóorentoren aandacht aan de historische ver. bestedsr tijdens de week
van de geschiedenis.
Verslag werkeroeppn.
- Ineke en Kees gaan de werkgroepen aanshrÍeo.
- Jan prij heeft óontact met Peter Al geha{ er zijn veel tegemlagen ia zijn familie, dus
doet hij voorlopig weinig met het historisch onderzoekZiioer Museum.
- Op f *pt. tr er een avond met de vrijwilligers om oveÍ de nieuwe expositie te praten.
- Gèrard is bezig met de bladen van de wienden vaa de Hondsbossche op intemet te
zetten, hij wil dit ook doe,n met de oude ZlIBos. De nummers die €1,- kosten mogen op
internet.
- Gerard wil via mailadressen van de leden uigrodigingor en aankondigingen versturen.
Hier zal in de najaarwergadering aandacht aan wordea besteed.
Rondvraag:
- Jan R. stelt voor om met de partrers uit eten te gam, dit nog voor het afscheid van Kees.
Er wordt besloten om dit te gaan doen op 10 of 24 nov. In de Pasthoorn, de helft uit de
kas en de hetft zelfbetalen.

Volsende vereaderhe
Deze zalop 6 okt. 2009 worden gehouden bij Atie.
Asen4a.
1. Opening.
'
2. Vèrshg-vorige
3. Ingekomen stukken en mededelingen.

vergadering.

4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht
6. Bespreking najaarsvergadering.
-

7. Nabespreking
8. Actiepunten.

zomerexcursie.

9. Verslag'lVerkgroePen.

10. ZijperMuseum.

11. Rondwaag.
12. Sluiting.
Jan Rampen.

