Historische Vereniging
“De Zijpe”
Notulen no. 230 van de bestuursvergadering van 17 maart 2016 bij
Henk Katuin.

Aanwezig:
Ineke van Stuijvenberg, Nettie Wezelman, Piet
Glas, Henk Katuin, Anita Bobeldijk, Theo Volkers
Afwezig: vertegenwoordiger ZHB

1.

Opening
Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder. We spreken enkele momenten over Jan
Kooij.

2.

Verslag vorige vergadering
Foto’s Gert de Wit gebruiken voor de database: Theo vraagt om een schriftelijke bevestiging
van de toezegging.
Fotomiddag in de dorpen: Nettie vraagt Jan Schagen wanneer de volgende bijeenkomst in
Callantsoog is. Daarna spreken we af wie er van ons heen gaan.
Fred Timmer heeft een bijeenkomst georganiseerd. Hierop waren historische verenigingen en
musea aanwezig. Het overleg ging wat moeizaam. Er wordt onderzocht of er een mogelijkheid
is om een gezamenlijk blad uit te geven bij gelegenheid van het Museumweekend in 2017.
Het verslag wordt goedgekeurd.
De meeste actiepunten zijn uitgevoerd, enkele lopen nog door.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
2016-01-15 KCARS Amuse 6
2016-01-21 Herboren Toren Bevestiging gebruik zaal We zijn op tijd in de zaal om het scherm
neer te zetten
2016-01-25 RAA Op les bij het Regionaal Archief
2016-02-02 Stichting MEO Aanbieding hulp bij het maken van een website
2016-02-09 Provincie NH Duurzaam erfgoed
2016-02-12 HCC Geneologie
2016-02-15 KCARS Amuse 7
2016-02-15 WBS College tour Hans Goedkoop
2016-02-16 Drukkerij Marcelis Dekave Condoleance J. Kooij
2016-03-02 Stichting Heidense Kapel Wieringen Theo zal antwoorden, dat Piet contactpersoon
voor Petten is. Ook zal hij wijzen op het kapelletje in de Keins
2016-03-07 KCARS Uitnodiging ledenvergadering 15 maart met agenda, Balans 2105, Verlies
en winstrekening 2015 en toelichting op de jaarstukken 2015
2016-03-07 Geheugen van Schagen
2016-03-09 Gemeente Schagen Verzekering Vrijwilligers
2016-03-10 Info tijdschrift over Gouda
2016-03-10 Skager AC Verzoek om een lezing over de hist. ver. De Zijpe Theo zal nadere info
opvragen
2016-03-14 Thijs Gras Dokter Boldingh Er is geen reactie op onze oproep
2016-03-16 KCARS Amuse 8
2016-03-16 Maand van de geschiedenis, aankondiging bijeenkomst 12 mei
2016-03-17 KCARS Verslag ledenvergadering 15 maart
2016-03-17 KCARS Jaarverslag 2015
2016-03-17 KCARS SU Jaarverslag
2016-03-17 KCARS Formulier cultuureducatie

4.

Financieel overzicht
Henk heeft weer een keurig overzicht gemaakt van de financiën sinds de vorige vergadering.
Het saldo is iets lager geworden, maar dat zal de volgende keer wel anders zijn……
Piet zal de Hofsteestichting weer eens benaderen voor een subsidie, nu gemotiveerd met de
eventuele huurbetaling voor onze ruimte in het museum.

5.

Z.H.B.
Jan Prij stuurde ons enkele mededelingen betreffende de ZHB:
De afbeeldingen voor de ZHB’s van dit jaar zijn uitgekozen. De omslagen worden in één keer
gedrukt.
Het maartnummer is afgerond en komt binnenkort naar ons toe.
Het juninummer is in grote lijnen rond.
Het septembernummer zal in zijn geheel bestaan uit de Slag om het Zand.
Pauline en Jan hebben aangegeven voorlopig met z’n tweeën door te gaan als redactie. Er wordt
nog niet gezocht naar een derde man/vrouw.
Het idee van advertenties in de ZHB wordt weer opgenoemd. We gaan kijken of dat voor 2017
realiseerbaar is.

6.

Voorjaarsvergadering/Najaarsvergadering
Piet zal de uitnodiging voor de Voorjaarsvergadering maken en uiterlijk 28 maart naar Henk
sturen (volgens mijn gegevens is alleen Nettie aftredend en, naar ik aanneem, herkiesbaar).
We zijn 19 april op tijd in de zaal om het scherm en de beamer op te stellen.
Voor de najaarsvergadering is men nog op zoek naar een spreker. Het onderwerp staat vast,
maar: wie vertelt het? Ineke zal toch Teun v.d. Steegh weer benaderen. Eventueel is Harry de
Raad of Jan Bremer een optie.

7.

Fiets/Wandeltochten
Aan de wandeltocht Petten op 17 april kan een 20tal mensen deelnemen. Piet zorgt voor
infoblaadjes en voor het afstemmen met de boswachter.
De fietstocht op 18 september in Oudesluis heeft Ineke bijna rond. Henk, Marga en Els denken
en werken mee.

8.

Maand van de Geschiedenis
Henk, Piet en Theo komen donderdag 14 april om 9.30 uur bijeen in het nieuwe museum.

9.

Verslag werkgroepen
De werkgroep komt volgende week bij elkaar.
Donderdag 14 april gaat de groep naar Gouda i.v.m. Erasmus.
Cursus Oud Schrift loopt. Arnold neemt steeds meer de leiding. Hopelijk kan er volgend jaar
gestart worden met een ‘echte’ cursus.
De cursus Voorouderonderzoek is afgesloten met een bezoek aan CBG in Den Haag. Het was
daar veranderd, maar niet verbeterd.
In oktober start er een nieuwe cursus in het nieuwe museum.
Het levensverhaal van Elly Glas is gereed en zal in het museum komen als dat weer open is.

10.

Zijper Museum
Er wordt nu druk gewerkt in het museum. Er moet veel gebeuren. Gelukkig zijn er veel
handen, want die maken licht werk.
Piet zou graag voor onze vereniging een vaste ruimte in het nieuwe museum willen hebben.
Daar hangt dan wel een prijsje aan. Er wordt gedacht aan € 1000,-- per jaar. We krijgen dan
meer mogelijkheden om ons te profileren en om elkaar en onze leden te ontmoeten.
Van ons staan er nog veel spullen in het oude museum. We spreken af om op een regenachtige
dag te gaan uit zoeken wat bewaard moet blijven en wat weg kan. Henk neemt het initiatief.

Piet heeft de samenwerking tussen museum en vereniging nogmaals aan de orde gesteld.
11.

Rondvraag
Ineke meldt, dat zij met enige regelmaat een historisch stukje schrijft voor de dorpskrant van
Schagerbrug. Misschien een idee voor de andere dorpen? Ook vraagt zij zich af, of de Grote
Sloot nog wel bevaarbaar is. Moeten wij dat onder de aandacht van verantwoordelijken brengen
i.v.m. de historische waarde van deze vaart?
Nettie vraagt wanneer de uitnodiging voor de excursie mee gaat. We spreken af in de eerste
week van mei. Op de jaarvergadering kan het vast gemeld worden.

12.

Sluiting
De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag 4 mei, 13.30 uur bij Theo. Piet
sluit de vergadering met dank aan ieder en speciaal aan Henk voor de ontvangst en verzorging.

Actiepunten
wat
wie
Fotomiddag in de dorpen
Allen
Infoblaadjes wandeltocht Petten
Piet
Afstemmen boswachter
Piet
Najaarsvergadering voorbereiden
Ineke en Anita
Artikel Klamboe ZHB
Theo
Schriftelijke toezegging G. de Wit foto’sTheo
database
Jan Schagen Callantsoog vragen
Nettie
Spullen in museum opruimen
Henk e.a.
Voorbereiden Maand van de geschiedenis
Henk, Piet, Theo
Hofsteestichting aanschrijven
Piet
Uitnodiging Voorjaarsvergadering
Piet
Voorjaarsvergadering
Allen
Uitnodigingen excursie versturen
Henk

Agenda voor de vergadering van 4 mei 2016, 13.30 uur bij Theo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Opening
Verslag vergadering en actiepunten van 17 maart 2016
Ingekomen stukken en mededelingen
Financieel overzicht
Z.H.B.
Voorjaarsvergadering/Najaarsvergadering
Wandeltocht/Fietstocht
Maand van de Geschiedenis
Fotomiddag in de dorpen
Verslag werkgroepen
Zijper Museum
Rondvraag
Sluiting

wanneer
voor 17-04
voor 17-04
voor 29-05
z.s.m.
z.s.m.
als het regent
14-04, 09.30 uur
z.s.m.
voor 28-03
19-04
eerste week mei

