
Bestuursvergadering no.200 van de Hist.Ver."DeZlipe"gehouden op 21èbr.2011 bij

Henk Katuin.

Aanwezig:J. Prij. A. Nierop. I. van Stuyvenberg, H Katuin, en J. Rampen"

Afwezig: C. Leendertse.

Openine:
Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom, afbericht van Gonno.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

N.a.v. voor de cursus genealogie hebben zich 12 mensen opgegeven.

Inqekomen stukken en Mededelinqen.

- Krantenknipsels van de Ziipe van het Cultureel Erfgoed.

- Jongejan en Partners: is uw vereniging alles op orde.

- Bedankje voor komst en Nieuwjaars kaart van de Hist. Ver. Callantsoog.

- Nieuwjaarskaart van het Ziiper Museum.
- Uitnodiging van de Hist.Ver. Schagen voor hun 25 jarig jubileum op 17 febr. I{enk gaat

er heen.
- Oud burgemeester van Apeldoorn heeft haar lidmaatschap opgezegd'

Z.H.B.
-Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk, mevf. J. Doedens, Tuin en Koster.

- Er is nog genoeg kopij tot 2012 no3, hierna stoppen Anke en Vera met de redactie.

- De nieuwe redactie zal dan bestaan uit.lan Prij, Gonno en Pauline.

- Het nieuwe nummer gaat over Cornelis Bok en het volgende over Daan Pool.

- Jan Bremer heeft een brief geschreven, dat hij het jammer vindt dat de ZHF bijna alleen

over de Zijpe schrijft. Er kunnen ook artikelen van een andere Hist. Ver. gepubliceerd

worden, of een rubriek met korte stukjes.

- Terugblik '40-'45 is gewijd aan de kampen van' t Zand en Grote Keeten. Hier zullen 10

exemplaren van worden gekocht, voor de verkoop, of in te zien.

- Annemies Schenk heeft nog bandjes van Hein Pool, broer van Daan. Deze in het

museum bewaren.

Financieel overzicht.
Zie overzicht. De 4 dubieuze debiteuren afvoeren als lid.

Besprek i n g voorj aarsvergaderi ng.

Deze zal op 20 april in de Uijtkijk worden gehouden. Als spreker is Diederik Aten

gevraagd een inleiding te houden over de oorlog met de Russen. Henk Katuin is

herkiesbaar. Henk financieel verslag en Jan R. jaar verslag maken.

Actiepunten. Gonno: overlegd met Gerard over de website, Jan Prij: terugblik 40'45 ,

Henk: financierverslag en llist.ver. Schagen, Jan: jaarverslag.



Verslag wekgroepen.
- Kees en Ineke zijn nognietklaar met het uitzoeken van de grenspalen.

- Kees onderzoekt het galgenveld in de Ruigeweg.

- Er wordt over Oral History geschreven.

- Leden van de oude werkgroep gaan met de nieuwe leden vergaderen.

- Voortaan met Gonno overleggen en niet meer met Gerard.

- Het artikel van Riet de Waard en Fenna de Jong kunnen in het ZM. gelezen worden.

Zijper Museum.
- De nieuwe expositie wordt op 23 febr. om 15.00 uur'
- Er is overleg geweest met Oneindig Noord-Holland voor ondersteuning van projecten,

Gerard zal hiervoor het contact persoon zijn.

Rondvraag:
- Henk zeg! datJaap Witte bezig is met Sype totZljpe voor de jongere kinderen. Hij heeft

hiervoor de oude films van de Ziipe gekregen.

- Ineke zeg! dater oorlog verhalen zijn van mensen van buiten de Ziipe, zii zal deze

opschrijven.
- Jan Prij stelt voor om met omliggende Hist. Ver. in de toekomst te gaan overleggen

over samenwerking of samengaan nu het aantal leden terug loopt'

Volgende vergaderine
Deze zal op 31 maart . 2011 worden gehouden bij Atie Nierop.

Agenda.
l. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Bespreking voorjaarsvergadering
7. Actiepunten.
8. VerslagwerkgroePen.
9. ZijperMuseum.
10. Rondvraag.
1 1. Sluiting.

Jan Rampen.


