
Bestuursvergadering no.204 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 28 sept. 201 I bij
Jan Rampen.

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

Afivezig J.Prij.
Opening:
Waarnemend voorzitter Atie Nierop opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

- Hofland stichting moet Hofstee stichting zijn.
- Nel de Boer toevoegen voor kandidaten nieuwe bestuursleden.

Ingekomen stukken en Mededelingen.
- Ftactuuradres wijziging van Rijksdienst voor Cultuur Erfgoed.
- Op het adresrvikkel van de ZHB staat rveer postbus 14, Henk zal dit weer veranderen.

- Het adres van de Hist. Ver. Alkmaar is gewijzigd, Henk zal d\t veranderen.

- De hofstee st. zal 1000 euro overmaken naar onze vereniging als een schenking.

- Henk zal aan het eind van dit jaar de rekening van ING opzeggen
- Gem. Ztjpe: bijeenkomst met vrijwilligers op 2 nov. vanaf 19.00 uur, opg. voor 1 7 okt.
- Bekendmaking argeologische vondst op 14 okt. 15.00 uurbij de Helderse Vallei.

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
welhelpen.
- Het volgende nummer gaat over het verslag van Bloothooft over St. Maartensbrug.

Financieel overzicht. Zie ov erzicht.
- 3 Leden hebben de zomerexcursie nog niet betaald.

- de 3 leden die niet mee zijn geweest, met de excursie, krijgen 25 euro terug.
- 20 Leden hebben hun contributie nog niet betaald, de eerste herinnering is verstuurd.

Zomerexcursie.
- Het was een dag met mooi weer en mooie exeursies, jammer dat de chauffeur niet wist
of hij door de Velsertunnel kon, dit heeft een half uur gekost.

- Binnenkort komt de excursie commissie bijeen om alles na te bespreken.

- Atie wil niet langer in de reiscommissie blijven.
- Volgend jaar bestaat de vereniging 30 jaar dan weer in de buurt iets zoeken met bv" een

foto expositie van de Zijpe.

Herfst vergadering.
- Deze wordt op 23 nov. gehouden in de Herborentoren te Burgerbrug.
- Gonno zal een inleiding over Cornelis Bok houden.
- Voor volgend jaar de bijeenkomst in Oudesluis houden.



Actiepunten.

_ Jan Prij: artikelen Romeijnders. Henk: retour adresZllB,wijzigingHist. ver. Alkmaar.
Kandidaten bestuur: Alie Vader, Netty Wezelman en Nel de Boer.

Verslag wekgroepen.
- Zie verslag.
- Er wordt een verslag gemaakt voor de ZHB, van de 5 vrouwen waar een groot verslag

van is gemaakt.

Zijper Museum.
- De nieuwe expositie gaat niet over de bollenteelt, maar over de dorpen van de Zijpe.
-Er is een positief gesprek geweest met de gcmeonte, over de toekomst van hct museum
na de fusie, Henk Hijink zal het museum hierbij helpen.
- In de toekomst waarschijnlijk meer samenwerken met de Hist.ver. en de Molenstiehting.

Rondvraaq:
- Jan R. zeg! dat hij Jan de Boer is opgevolgd als voorzitter in de Melchior Stichting.
- Ineke vindt de deelnemers van de exsursie vrij oud. Volgend jaar weer op zatcrdag gaan

zodat de 'Jongeren"mee kunnen

Volgende vergaderine
Deze zal op I nor,. 2011 worden gehouden bij Henk Katuin.

Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Irhbesprek'ng herfstvergadering.
7. Vooriaarsvergadering.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Z,|jper Museum.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Jan Rampen.


