Bestuursvergadering no.2l3 van de Flist.Ver."De Zijpe"gehouden op
Jan Rampen.

l3

maart.

20i3 bij

Aanwezig: I. van Stuijvenberg, N. Wezelman, J. Prij, H. Katuin en J. Rampen.
Afrvezig: P. Glas.
OPening:

Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen:
Dczc'worden ondcr dankzegging goedgckeurd.
Ingekomen stukken en Mededelingen.
- Gonno Leendertse heeft zich per direct uit het bestuur terug getrokken. Hij blijft wel
helpen aan het boek over de Zijper dorpen.
- Het boek over de Zijper dorpen bevat nu 160 pagina's. Het kost veel werk om het te
maken.
- De zomer excursie is op 23 augustus naar hct Becld cn Geluid Muscurn in Hilversum.
- De Rabo sponscr fietstocht is op 8 juni.
- Brochure van het Regionaal Archief Alkmaar: publieksactiviteiten eerste halfiaar.
- Jan Geerligs en Bob Blommers stoppen met het werk voor de excursie commissie.
Ineke en Nettie gaan nu voorlopig met z'n tweeën verder.
- De boerderi"j stichting vroeg een afgevaardigde uit onze vereniging. Hier zal Arnold
Romeijders voor wordcn gevraagd door Ineke.

Z.H.B.
- Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk en Tuin.
- Het volgende nummer komt uit rond Pasen en bevat 20 pagina's.
- DKV blijft de drukker, maar voor behoorlijk minder geld.
- De nieuwc redactie werkt heel goed samen.
- Kces Otter vragen om een artikcl te maken over de familie Gerrit van der Sluys.
Financieel overzicht. Zie overzicht.
VooLi aarsvergadering.

-Deze zal op 17 aprrl worden gehouden, met als spreker Harry de Raat.
- Jan Prij is aftredend en hij stelt zich niet herkiesbaar. Piet Glas zal als zijn opvolger
wordcn voorgedragen.
- Voor Gonno zal later een vervanger gezocht worden. Het mooiste zal zijn als dit iemand
uit de redactie zal zrjn.
- Nettie zalhet vicevoorzitterschap op zich ncmen.
- Klaas lJierop zal de uitnodigingen lvccr drukken.

Actiepunten.
Jan Prij: spreker, Gonno: artikelen dorpen. Ineke: wandeltocht, Arnold.
Verslaq werkgroepen.
- Er wordt een artikel gemaakt over bakkerij Plakman, het huis van Henk de Groot
Keinsmerweg en dc hongcrlvinter.
- Peter A1 zal voorlopig alleen de website verzorgen, over een halflaar wil hij weer meer
voor de wekgroep gaan doen.
- De spullen van Trijntje Rens zijn aan het musoum overgedragen.

Zijper I\,fuseum.
- Het museum bestuur heeft een goed gesprek met de groep van Jaap Zeeman gehad.
- Ben Blonk gaat als wethouder over het muscum en heeft toegezegd dat er half febr.
meer duidelijkheid komt over de nieuwe locatie.
Rondvraag:
- Ineke vindt de Zijper zwaan wel iets als relatie geschenk.
- Jan Prij bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking en zal als afgevaardigde
naar de gezamenlijke Historische vergadering blijven gaan.

Volgende verqadering
Deze zal op de jaarvergadering worden afgesproken.
Agenda.
1. Opening.

2. Verslag vorige vergadcring.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B.
5. Financieel overzicht.
6. Voorjaarsvergadering
7. Zomerexcursie.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
.

10. Zijper Museum
1 1. Rondvraag.
12. Sluiting.
Jan Rampen

