Bestuursvergadering no.217 van de Hist.Ver.”De Zijpe”gehouden op 16 dec. 2013 bij Jan
Rampen.
Aanwezig: P. Ravestijn, P. Glas, H. Katuin en J. Rampen.
Afwezig: I van Stuijvenberg en N Wezelman.
Opening:
Voorzitter Piet Glas opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
N.a.v.: - Netty heeft de vereniging aangemeld voor de Schager verenigingsdag.
- Op de vraag van Ineke over een aparte ruimte voor de werkgroep, zegt Piet, dat in een
nieuwe locatie van het museum, een ruimte komt voor vergaderingen enz.
- Pauline heeft een nieuw wachtwoord van Peter Al gekregen en kan nu wel op de
website komen. Wat eerder niet lukte na overleg met Gerard.
- Jan Prij zal de digitale versie van de ZHB naar Paul Otter verzorgen.
Ingekomen stukken en Mededelingen.
- De avond van de gemeente Schagen over het subsidie beleid was een flop.
- De gemeente Schagen heeft toegezegd om in 2014, € 690,- subsidie te geven.
- Op de verenigingengids van de gemeente, staat bij onze vereniging nog Jan Prij zijn
naam. Piet zal er voor zorgen dat zijn naam er komt te staan.
- Er hebben dit jaar al 30 leden zich afgemeld als lid. 9 Leden hebben hun contributie nog
steeds niet betaald en zullen ook als lid worden afgevoerd.
Z.H.B.
- Oral History: de heer Johannes, P.L. Zomerdijk, Elly Glas-Weij en Tuin.
- De nieuwe ZHB is klaar voor verzending.
- Er is niet veel kopij meer, er zullen nieuwe schrijvers moeten worden gezocht.
Financieel overzicht.
Zie overzicht.
Najaarsvergadering.
- De spreker Hans van Kampen had een goed verhaal, al heeft hij het bijna niet over de
550 jaar marktrechten van Schagen gehad. De opkomst viel een beetje tegen.
- Voor de voorjaarsvergadering wordt gedacht om Robert Philipo te vragen, om een
inleiding te houden over het DNA-onderzoek.
- Jan is aftredend en niet herkiesbaar, voor hem zal Laus Schilder uit ’t Zand worden
gevraagd.

Actiepunten.

Ineke: wandeltocht, Oral History, visite kaartjes. Piet: gemeentegids, bestuurslid vragen,
website en kerst cadeaus. Henk kerststol.
Verslag werkgroepen.
- Harry de Raad van het Regionaal Archief Alkmaar zal de vereniging ondersteunen, nu
Kees is overleden.
- Het is de bedoeling om een excursie naar het Regionaal Archief te organiseren.
- Ook willen we per maand wandeltochten, naar de Zijper dorpen enz. onder begeleiding
gaan houden. En hier in de regionale pers reclame voor gaan maken.
Voor Petten Cees Mantel en Piet Glas, Schagerbrug Jan de Boer, Oudesluis A Roels,
St. Maartensbrug Jan Dekker, Burgerbrug Willem Kramer en ’t Zand Klaas Olieman,
zullen hier voor worden gevraagd. Dit idee moet nog verder uitgewerkt worden.
- Piet zal met Karin Wenker een nieuwe website voor de vereniging maken.
Zijper Museum.
- De nieuwe locatie is nog steeds niet rond, de locatie Ott wordt nu in het college
besproken op 17 december. Deze locatie zal dan ook samen met de Melchior stichting en
externe sponsors gerealiseerd moeten worden. Het duurt nu al anderhalf jaar.
Rondvraag:
- Henk vraagt wie de kerstcadeaus voor de schrijvers van de ZHB verzorgt. Dit wordt
door Piet gedaan en geeft hen een boekenbon. De commissieleden krijgen een kerststol,
dit zal Henk verzorgen.
Volgende vergadering
Deze zal op de 6 febr. 2014 om 14.00 uur bij Piet, Singel 35 in Petten worden gehouden.
Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B.
5. Financieel overzicht.
6. Voorjaarsvergadering.
7. Wandeltochten.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Zijper Museum.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Jan Rampen.

