Historische Vereniging
“De Zijpe”
Notulen no. 224 van de bestuursvergadering van 26 maart 2015 bij
Nettie Wezelman.

Aanwezig:
Ineke van Stuijvenberg, Nettie Wezelman, Piet
Glas, Henk Katuin, Pauline Ravestijn, Anita
Bobeldijk, Theo Volkers

1.

Opening
Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder.

2.

Verslag vorige vergadering
De website van het museum betreffende de Hist. Ver. is inmiddels aangepast.
Piet zal de redactie ZHB nog informeren over het gemak van de website voor het redigeren van
artikelen.
Het artikel van Huib Kooij is doorgezonden naar de redactie ZHB.
De Klamboes zijn niet via Linde Eijking gegaan, maar direct naar Theo, die een artikel voor
ZHB zal schrijven.
De houtskooltekeningen Wieringerwaard zijn naar het museum Anna Paulowna gegaan.
Het artikel voor de dorpskrant Schagerbrug is gepubliceerd. Theo zal dit ook doorzenden naar
redacties van de andere dorpskranten.
Theo heeft contact gehad met Jan Jolij, maar die zag af van een bestuursfunctie. Toen heeft hij
Anita Bobeldijk benaderd. Zij is wel geïnteresseerd en vandaag al aanwezig.
De nota van de Jonge Prins is inmiddels binnen en betaald.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
2015-01
Marcelis Dékavé t.k.
2015-01-19 KCARS Nota contributie 2015 naar Henk
2015-02-13 Mailing Cultuur West Friesland Schagen t.k
2015-02-22 600 jaar stadsrechten Schagen t.k
2015-02-15 Helderse Historische Vereniging Vraag naar beleid omtrent uitlenen. Piet
stuurt de uitleenovereenkomst van het museum naar Theo
2015-03-12 KCARS Algemene Ledenvergadering Agenda Theo en Pauline zijn hier geweest. Er kan gebruik gemaakt worden van de agenda van KCARS voor vermelding van activiteiten
2015-03-12 KCARS Financieel overzicht 2014 t.k
2015-03-12 KCARS Gebruik website t.k
2015-03-12 KCARS Verslag vergadering 6-11-2014 t.k
2015-03-14 Dorpskrant Schagerbrug
2015-03-20 KCARS Verslag vergadering 12-3-2015 t.k
2015-03-20 M18 Cultuurhuis Opening cultureel seizoen 2015-2016 na enige discussie besluiten wij niet deel te nemen
2015-03-24 600 jaar stadsrechten Schagen ook hier zullen wij niet aan deelnemen

4.

Financieel overzicht
Henk heeft het gebruikelijke overzicht. Dit laat zien, dat we weer iets zijn ingeteerd, maar dat
is logisch.
Daarnaast heeft Henk het Financieel Overzicht 2014 voor de jaarvergadering gereed. Bij de
inkomsten is de post ‘Donaties’ aanmerkelijk lager. Dit komt doordat we geen bijdrage van de
Hofsteestichting hebben ontvangen.
Bij de uitgavenkant is de post ‘Div. Kosten/Rel. geschenken’ duidelijk hoger door de cadeaus
voor de leiders bij de dorpswandelingen.

Piet vindt de post ‘Kosten clubsoftware’ nogal hoog. Hij gebruikt zelf een ander boekhoudprogramma, dat veel goedkoper is. Henk gaat eens bij Piet kijken.
De vereniging staat er financieel prima voor. Een contributieverhoging is dan ook niet nodig.
Het bestuur gaat akkoord met het financieel verslag 2014.
Henk heeft met het museum gesproken over de voorraad boeken. Hij stelde voor om de
(gekregen) boeken bij elkaar te doen en bij verkoop de opbrengst te delen. Het museum
reageerde niet direct positief.
5.

Z.H.B.
Pauline vertelt, dat de ZHB een nieuwe omslag krijgt. Nummer 2 van deze jaargang komt deze
week bij eenieder thuis.
Dhr. Adema heeft een verhaal geschreven over de voorgeschiedenis van de zandsuppletie bij
Petten. Het is de bedoeling dat dit verhaal in een uitgave van ZHB terecht komt.
Piet legt uit, dat het museum de website zo wil aanpassen dat mensen foto’s direct kunnen
kopen via Ideal. Wij zouden dan mee kunnen liften voor de artikelen uit de ZHB.

6.

Nieuw bestuurslid
Anita Bobeldijk is bij de vergadering aanwezig en gaat akkoord met een bestuursfunctie in onze
vereniging. Op de voorjaarsvergadering zal zij gekozen en voorgesteld worden.

7.

Voorjaarsvergadering
De stukken voor de voorjaarsvergadering zijn compleet en liggen klaar voor verzending.
Henk verzorgt een boekenstalletje. Hettie neemt de beamer mee. Frans Diederik krijgt een
pretpakket samengesteld door Ineke en een bon. Piet informeert of Frans zelf een vergoeding
verwacht.

8.

Wandel(fiets)tocht
Het wordt een fietstocht van het museum langs de trambaan door de Ruigeweg naar Zijpersluis
en daarna weer terug naar het museum.
De deelnemers moeten zich van te voren opgeven. Er zijn enkele stops onderweg.
De werkgroep werkt het plan verder uit.
De excursie gaat 21 augustus naar Delft. We bezoeken Koninklijke Pordeleyne Fles met lunch,
we maken een rondvaart en dineren in Akersloot. Een mooi programma voor € 69,-- (leden) of
€ 72,50 (niet-leden).

9.

Verslag werkgroepen
Woensdag 1 april gaat de werkgroep naar het archief in Alkmaar. Zij krijgen daar informatie
over het digitaal maken van een archief.
Donderdag 9 april gaan enkele mensen naar Huis van Hilde in Castricum.
Donderdag 16 april is de jaarlijkse excursie van de werkgroep, dit jaar naar het Verzetsmuseum
in Amsterdam.
De werkgroep wil in het najaar weer een cursus Voorouderonderzoek starten. Tevens wil men
met de cursus Oud Schrift beginnen. Arnold wil dit wel ondersteunen, maar hij neemt niet de
leiding. Piet kijkt of hij een mogelijkheid heeft.
Piet zegt blij te zijn met de verslagen uit de werkgroep.

10.

Zijper Museum
Het Zijper Museum komt definitief in het zgn. Oostpaviljoen.
Er wordt gekeken naar wie de koper wordt: het museum zelf of de Melchiorstichting met het
museum als huurder. Als men hier uit is kan de koop en de overdracht doorgaan.
Het bestuur kijkt inmiddels naar de indeling van het gebouw.
Piet en Henk hebben een verdere samenwerking Hist. Ver. en Museum in de week gelegd. Wij
zien er wel voordelen in, het museum is nog niet zo enthousiast.

11.

Rondvraag
Pauline vraagt zich af of andere verenigingen straks ook ruimte kunnen huren in het nieuwe
museum. Piet denkt dat wel zou kunnen.
Ineke oppert het idee om de boeken van Piet Dekker te heruitgeven als artikelen in de ZHB.
Hiervoor zijn schrijfvaardige mensen nodig.
Ineke vond het etentje zo gezellig, dat zij dit graag jaarlijks zou doen. We kunnen dan de
bestuurspot jaarlijks gebruiken en de rest zelf aanvullen. Aldus besloten.
Theo kondigt aan dat er zaterdag 30 maart in de Jonge Prins een lezing is over het ontstaan van
het Noordhollands kanaal onder de titel “Het verhaal van het kanaal”. Aanvang 15.00 uur,
entree € 5,--.
Verder stuurt hij regelmatig mailtjes door met vragen van buitenstaanders. Deze worden
meestal doorgestuurd naar Arnold. Maar hij vraagt zich af hoe het met de beantwoording zit.
We spreken af, dat als iemand beantwoordt, dit antwoord ook naar Theo gaat.

12.

Sluiting
De volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag 28 april om 13.30 uur bij Henk.
Piet sluit de vergadering met dank aan ieder en Nettie in het bijzonder.

Actiepunten
wat
Uitleg redactie ZHB websitehulp
Artikel dorpskranten doorzenden
Contact Gerrit de Wit (Adam)
Stukken Voorjaarsvergadering verzenden
Boekenstalletje Voorjaarsvergadering
Beamer Voorjaarsvergadering
Pretpakket Voorjaarsvergadering
Informeren kosten Frans Diederik
Fietstocht oude tram
Uitleenovereenkomst museum naar Theo

wie
Piet
Theo
Theo
Henk
Henk
Nettie
Ineke
Piet
Ineke en Nettie
Piet

Agenda voor de vergadering van 28 april 2015, 13.30 uur bij Henk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Opening
Verslag vergadering en actiepunten van 26 maart 2015
Ingekomen stukken en mededelingen
Financieel overzicht
Z.H.B.
Terugblik Voorjaarsvergadering/Vooruitblik Najaarsvergadering
Fietstocht/Excursie
Verslag werkgroepen
Zijper Museum
Rondvraag
Sluiting

wanneer
z.s.m.
z.s.m.
augustus 2015
z.s.m.
14 april 2015
14 april 2015
voor 14 april 2015
voor 14 april 2015
voor 28 april 2015
z.s.m.

