Bestuursvergadering no.194 van de Hist.Ver."De Ziipe"gehouden op 23 febr. 2010 bij
Gonno Leendertse.

Aanwezig:J.Prij. A. Nierop, I. van Stuyvenberg, H Katuin, 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.- Er is geen 125,- maar 100,- euro toegevoegd aan de bestuurspot.
Ingekomen stukken en Mededelingen.
- Uitnodiging van het Zijper Museum van de opening van de nieuwe expositie op 24 febr.
- TNT posttarieven 2010.
- Cult. Erfgoed Noord-Holland: cursus erfgoed educatie voorjaar 2010.
- Cult. Erfgoed Noord Holland: themadag hist. Ver. op 17 april.
- Cult. Erfgoed Noord-Holland: boekje met cursussen, themadagen en netwerken.
- Mail van de heer Bloothoofcl over zijn artikel van Sint. Maartensbrug.
- Mail van deiaarmarkt van Burgerbrug, lneke zal hier aanwezigziin.

Z.H.B.
- Jan Dekker en Atie zijnbezigmet de bandjes over Sint Maartensbrug.
-Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk, mevr. J. Doedens, Tuin en Koster.
- Frank van Loo is ziek en het zieternaaruit dat dit langzal duren.
- Het artikel van de heer Bloothoofd zal in zijn geheel in de ZHB geplaatst worden, het
zal een extra dik nummer worden.
- In de volgende vergadering zal worden gepraat over het idee om de verhalen over de
bewoners van de dorpen te bundelen in een boek.
Financieel overzicht.
Zie overzicht.
Bespreking voorj aarsvergadering.
Deze zal op 7,14 of 19 april in de Uijtkijk worden gehouden.
Jan Prij heefï Diederik Alten gewaagd, deze had twee onderwerpen: de oorlog bij Petten
en de strijd tussen Hoorn en Alkmaar. Er wordt voor het laatste onderwerp gekozen.
Gonno had nog naar Kordula Rooyendijk gernformeerd voor een inleiding, maar zij was
te duur.
Henk zal het financieel verslag en Jan R. het jaarverslag maken.

Actiepunten lneke zal de jaarmarkt in Burgerbrug verzorgen, Jan Prij zal de heer Aaten
voor dejaarvergadering vragen en Jan R. zal voor de locatie zorgen.
Het maken financieel en jaarverslag.
Verslag werkgroepen.
De werkgroep is 1 keer bijeen geweest en Pauline Ravepatpijn gaat hieóij helpen.
Atie is gebeld door de heer Romeijnders, hij wil al de boerderijen op internet zeffen en

waagl wat het bestuur hier van vind. In beginsel is dit goed al moet de werkgroep
bekifken of er geen informatie inkomt wat te privé is. Het moet op de site van het Zijper
Museum en op de pagina van de Hist. Ver.
Ineke heeft een opzetje voor de stadswandeling in Amsterdam gemaakt, het is de
bedoeling dat het bestuur deze eerst gaat voorlopen.
Zrjper Museum.
- de opening van de nieuwe expositie is op 24 februari.
Rondvraag:
- Ineke zeg! dathaar artikel van mevrouw de

'Waard

klaar is, zeheeft. het mee en het is

een heel mooi boekrverk geworden.
- Gonno zeg! dat erop 20 maart een demonstratie historisch landmeten is op Texel.

- Henk zegl dat alle vrijwilligers nu verzekerd zijn.
- Atie heeft nog geen bericht ontvangen voor de sponsor tocht van de Rabo, ze zal
hiernaar informeren.

Voleende vergadering
Deze zalop24maart. 2010 worden gehouden bij Henk.
Aeenda.
1. Opening.

2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Bespreking voorjaarsvergadering
7. Bespreking zomerexcursie.
8.
9.

Actiepunten.
Verslag werkgroepen.
10. Zijpermuseum.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Jan Rampen.

