
Bestuursvergadcring no. 193 van de Historische Veren§ing'Ih ZiiW" gehanden op
I dec.2009 bij Jan Prii.

Aanwezig: J. Pnj. A. Nierop,I. van Stuyvenberg, H. Katuin en G. Leendertse

Afwezig: J. Rampen.

1. Qpenins
Voorzitter Jan Prij opmt de vogadering e,n heet een ieder welkom. Jan Rampen is
verhinderd. Afgesproken wordt dat Jan Prij het verslag zal schrijven.

2. Notplen:
Deze wordefl onder dankzegging goedgekeurd.

n.a.v.
- Ineke heeft in de Herborentore, r aandacht besteed aan de Historische Yemiging "De

Zijpe". Als gevolg hiervan heeft zich een nieuw lid aangemeld.

. 3. lnsekomen stukken en Mededeliogen.\- - Aan de 4 leden die zich hebben afgerneld is de exit enquëte gestuurd. Alle 4 hebben

de enquète ingevuld. Allen zijn tevreden over het blad en de prijs. De reden van
\- opzegging zijn: veranderde fioancicle situatie, pensionering, verminderde interesse.

Een lid zegi. datzijn interesse aiet zo zee,r ligt bij de geschidenis van de t*le Zi)pe.
- Ineke van Stuyvenberg en Henk Katuin hebben de bijeenkomstvan het Cultureel

Erfgoed bezocht. Hun verslag is per mail rondgestuurd.

- Aan SÍffik van [,oo is,vaanrrege zija zieke,nhuisopafln€, flamens de vereniging een

bloemetje gestuurd.

4. Z.H.B:
- Jan Dekker e,n Atie zijn bezig met heÉ uitwsken van de ba*djes van gespre,*ken met

Mew. Roozing-\Yitlok en Aris Veuger.
- Oral History: Ineke van Saryvenberg en [Ienk Katuin zijn bezig met het uitwerken

van gesprekken met merr. D€ ïyatrd, de gebroeders Blauboer en de her Bnrin. Er
zouden nog gesprekken gevoerd moetenlkunnen worden met de heer Johannes, P.L.

Zomerdijk, mevr. J. Doedens, Tuin en Koster.
' - Ineke laat een aardig boel(ïilsk zien dar ze gemaalct hmft van et gssprek dat ze\- 

heeft gevoerd met . . ... Nog bekekea moe,t worden hoe dit voor publicatie gebruikt

kan worden.
'!- - heke laat ook een schrift zien dat ze op de lagere sshool heeft gemaakt van de

geschiedenis lessen.

5. Financieel overzicht.
Zie overuicltt Herbevestigd wodt dat we geen taart meer zulle,n gËYen met de
jaarwisseling. Het geld dat hiermee gemoeid was, € 125,- zalworden toegevoegd aan de

bestuurspot.

6. Nabespreking najaarsvergadefing.
De avond was zeer geslaagd. De inleiding van Bert Janssen was erg interessant en

onderhoude,nd. H€nk vond de prijs van de avon{ €,215,- hoog vergelekea met eerdere

avonden.



Zoalsop de vergadering is voorgesteld zal bij de komende rondzending aan de leden de

vraag worden voorgelegd of ze de informatie van de vereniging per e-mail willen
ontvangen en of ze de vereniging willen machtigen de contributie af te schrijven van hun

rekening. Henk zal hiervoor voor de volgende vergadering een opzetje maken.

7. Bespreking vooriaarsvergadering
Als mogelijke inleiders worden genoemd:

- Diederik Aten. Jan Prij zal hern vragen welke onderwerpen hij heeft.

- Dirk Keizer. Hij heeft al een keer een lezing over hetNH kanaal gehouden. Hij geeft

ook een lezing over de bouwmeester Cuyper. Dit is misschien niet zo interessant

voor de vereniging.
- Kordula Rooyendijk. Zijkaneen lezing houden over een onderwerp uit het door haar

geschreven boek "'Waterwolven". Gonno zal haat bellen over mogelijke

onderwerpen.

8. Actiepunten.
De acties van de vorige vergadering zijn uitgevoerd. De acties en afspraken van deze

vergadering zijn bij de verschillende agendapunten vetgedrukt.

9. Verslagwerkgroepen.
- Ineke heeft twee of misschien zelfs drie nieuwe leden voor de werkgroep gevonden.

Na de feestdagen wil ze met de leden inventariseren wat er nu precies is.

10. ZijperMuseum.
- De 40 vensters van de canon zijn geschreven alsmede van elk venster een korte

samenvatting.
- In de expositie zullen alle vensters worden getoond. Van enkele zullen nadere details

worden uitgewerkt en tentoongesteld.
- Er wordt nu gezocht naar bijpassende foto's en expositiemateriaal.

- Het plan is om de canon op een website te plaatsen en bij de expositie een boekje uit

te geven. Aris Homan maakt hiervoor de lay-out.

- In het Museum is een kast voor de Historische Vereniging.

- Afgesproken wordt om het fotoboek van het 25 jarig jubileum in de kast beneden te

zetten.Nagedacht wordt hoe we een back up van dit boek kunnen maken.

11. Rondvraag:
- lneke stelt voor om aan Kees Otter te vragen om voor deZïIB een kleine inleiding in

genealogie te schrijven. Ineke zalhem vragen.

- Ineke wil starten met een historische wandeling. 7* detktaan het Monnikenpad in

Egmond en aan een wandeling door Arnsterdam. Jan Prij zal in het volgende

voorwoord een oproep plaatsen. Afgesproken wordt dat het bestuur zo'n wandeling

zal 'uitproberen'.

12. Voleende versadering
Deze zalworden gehouden bij Gonno op 10 februari. 17 februari zou ook kunnen.



Agendavoorstel
1. Opeming.

2. Verslag vorige vergadering; tekstueel en nalopen acties (vetgedrukt)
Ingekomen stukken en mededelingen.
Z.H.B.
Financieeloverzicht. ,. .;i-...i . .,: ? -r j-i. i. .-' .,i ,r.',,'?,.-r,. 

)
Verslag werkgroepen ' !'
Zijpermuseum I :

Rondvraag
Sluiting.
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