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Bestuursvergadering na.2AL' van de Hist.Ver ."De Zlipe"gehouden ap 27 juli 201 I bij

Gonno Leendertse.

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

Openins:
voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd'

Ingekomen stukken en Mededelineen.
- Ontvangstbevestiging van de gemeente Zijpe van de bezwaarbrief Hist.Ver'

gemeentelijke subsidie.
- 27 September wordt dit bezwaarschrift in de gemeenteraad behandeld.

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

- Arnold Romeijnders heeft nog veel materiaal om te publiceren. Jan Prij wil hem hierbij

wel helpen.
- Het nieuwe nummer is in zijn geheel aan Daan Pool gewijd'

Financieel overzicht. Zïe ov erzicht.
Het bankieren bij de ING. wordt duurder, Henk zal de rekening bij de ING. opzeggen en

bij de Rabo ondérbrengen. In de ZHB. moet het giro nummer verwijderd worden en bij

rekeningen duidelijk het Rabo nummer vermelden'

Zomerexcursie.
Deze wordt op 26 augustus gehouden en de excursie zal naar lJmuiden gaan.

Hier wordt het z-ee- en haven museum bezocht en er wordt gevaren op de boot Koningin

Emma. Er kunnen 80 mensen mee en de kosten zlin 52 euro pp'

Er hebben zich 106 deelnemers aangemeld.

Atie wil waarschijnlijk langer in de reiscommissie blijven.

ActiePunten.

- Jan Prijl artikelen Romeijnders. Henk: rekening veranderen.

Verslag wekgroepen.
- Het dossier van Bosman over de zuivelfabrieken wordt door Peter Al uitgewerkt

- Ineke zal in iedere ZHB een stukje over de werkgtoep schrijven.

- lneke haar computer heeft het begeven en er is nu veel werk verloren gegaan.

- De werkgroep is naar het kadaster in Alkmaar geweest'

- In september komt er weer een bijeenkomst met de oud leden van de werkgroep-



Zijper Mu-seum.

- Gerard zitnietlanger in het bestuur, maar blijft nog wel als vrijwilliger wetkzaam.

- Dit jaar ziin er meer groepen die het museum bezoeken

- Bij de nieuwe expositie wordt aan de bollenteelt gedacht'

Rondvraag:
- Henk vraagt of de Hoflandstichting wel een jaarverslag heeft gehad, want er is nog geen

geld gestort. Jan Prij heeft er een opgestuurd'

- Ineke vraagt wat intranet is. Gonno zegt datdit een internetsite is maar niet door

iedereen te bekijken.
- Ineke vraagt zich af of het niet wat is om oudere mensen naar de foto's van Niestadt te

laten kijken, zii zien vast wat bekenden.

- Atie vindt dai Alie Vader wel iemand is als nieuw trestuurslid. We hadden ook Netty

Wezelman oP het lijstje staan.

Volqende vereaderinq

Deze zal op 28 sept. 2011 worden gehouden bij Jan Rampen'

Agenda.
l. OPening.
2. Verslag vorige vergadering'
3. Ingekomen stukken en mededelingen'

4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. NabesPreking zomerexcursie

7. Herfstvergadering.
8. ActiePunten.
9. Verslag werkgroePen'
10. ZiiPet Museum-

I 1. Rondvraag.
12. Sluiting.

Jan RamPen.


