
Bestuursvergadering no.2l$vande Hist.Ver ."DeZijp€'gehouden op l1 okt. z}Bbij
Pauline Ravestijn.

Aanwezig: I. van Stuijvenberg, N. 
'Wezelmffi, 

P. Ravestijn, P. Glas, H. Katuin en

J. Rampen.

Opening:
Voorzitter Piet Glas opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.

N.a.v.: door het overlijden van Kees Otter gaat Arnold niet alleen de cursus oud schrift
geven.

Ingekomen stukken en Mededelineen.
Onze vereniging is [nog] wijgesteld van de ANBI. Zowel het museum en de Melchior\--' 

stichting zijn wefverplicht om hier aan te voldoen.
- Er is een afvaardiging van onze vereniging geweest, naar de opening van het Regionaal
Archief in Alkmaar.
- De heer Dekker heeft boeken van oude melkfabrieken uit Noord Holland. Ineke zal deze
ophalen.
- Brief van de gemeente Schagen over de aanpassing van het subsidie beleid 2015.
Hierover gaan de gezamenlijke Historische Verenigingen met de gemeente overleggen.
- De gezamenlijke verenigingen maken ook een lijst van sprekers en excursies enz.
- De Hofstee Stichting heeft 500 euro subsidie gegeven.
- Condoleance kaart van Kees Otter. Piet Morsch zal door Piet gevraagd worden om een
in memoriam van Kees te schrijven voor de ZlB.

Stads Archief Amsterdam: een uihodiging van tentoonstellingen, presentaties en
evenementen-
- Paul Otter wil graag een digitale versie van de artikelen van de ZIIB ontvangsn van na
2001 Pauline zal dit gaan verzorgen.

\- Z.H.B.
- Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk, Elly GIas- Weij en Tuin.

Financieel overzicht. Zie overzicht-

Najaarsvergadering.
-Deze zal op 19 nov. in Het Wapen YanZijpe worden gehouden. Als spreker zal Hans
van Kampen een inleiding houden over het 550 jarig bestaan van de markÍ in Schagen.
- Hiervoor waagt hij een vergoeding van 100 euro.
- Piet zal de uitnodigingen maken.
- Jan Bremer heeft zich aangeboden om een inleiding voor de vereniging te verzorgen.



Zomerexcursie.
- Het was een goed geslaagde dag.

Actiepunten.
lneke: wandeltocht, boeken melkfabriek, Gerard, Oral History, visite kaartjes.
Piet: Piet Morsch, uitnodiging. Pauline: digitale ZlJfi. Henk: ontvangst bevestiging.

Netty: verenigingsmarkt.

Verslas werkgroepen.
- De werkgroep kan alleen op maandag en wijdag in het museum vergaderen. Ze willen
het liefst een eigen ruimte hebben.
- Kees en Arnold hebben geholpen bij voorouderonderzoek met de open monumenten
weekend.
- De cursus voorouderonderzoek zalniet alleen door Arnold worden gegeven. Er hebben
zich diverse mensen aangemeld om te willen helpen en binnenkort zullen wij die
uitrodigen voor een gesprek.\/ Het zijn: Piet Glas, Els van der Mey en waarschijnlijk Piet Zomerdijk.
- De cursisten hebben een afscheidsbriefvoor Kees geschreven.
Ze willen ook nog een excursie gÍum maken.
- De kraam op het Schager marktfeest was een succes, er hebben zich twee nieuwe leden
opgegeven.
- De website geeft nog veel problemen. Pauline heeft, na een verzoek aan GeraÍd, niets
van hem gehoordlZij heeft toen hulp gekregen van Peter Al. Ineke gaat dit onderzoeken.
-Leo gaaÍ afscheid van Peter Al nemen.
- Paul OtÍer gaaÍ de spullen van Kees uitzoeken en wat van de werkgroep is teruggeven.

Zijper Museum.
- De DPO is allang binaen bij de wethouders, maÍr nog steeds niet bekent gemaakt.
- Volgend jaar komt er een nieuwe tentoonstelling "Schatjes van Znlóer".

Rondvraag:
- Ineke zegfdat je nu al kan opgeven voor de gemeentelijke verenigingsdag in Schagen,

\__. Netty zal hiervoor de vereniging opgeven.
- Ze laaÍ de visite kaartjes van de vereniging drukken bij Vista Print.
- Henk zal een ontvangst bevestiging naar de Hofstee Stichting sturen.
- Janwaagf. of de Oral History in de notulen moet blijven staaÍl,er wordt nu niets mee
gedaan. Ineke gaat hiervan de namen noteren.
Hester Manneveld gaathet verhaal van mewouw van der Vlies opnemen.

Volgende vereadering
Deze zal op de 19 nov. 2013 om 14.00 uur brj Jan worden gehouden.



Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Najaarsvergadering
7. Actiepunten.
8. Verslagwerkgroepen.
9. ZijperMuseum
10. Rondvraag.
11. Sluiting.


