Historische Vereniging
“De Zijpe”
Notulen no. 234 van de bestuursvergadering van 17 januari 2017
bij Anita Bobeldijk.

Aanwezig:
Ineke van Stuijvenberg, Nettie Wezelman, Piet
Glas, Henk Katuin, Anita Bobeldijk, Jan Prij
(ZHB), Theo Volkers

1.

Opening
Piet opent de vergadering met een welkom voor ieder. We staan samen stil bij het onverwacht
overlijden van Pauline Ravestijn en bij haar afscheid in het crematorium. Piet heeft hier
namens de vereniging gesproken, Ineke deed dit namens de buren.

2.

Verslag vorige vergadering
Piet heeft de naam van een mevrouw die veel weet over Oudesluis en misschien kan helpen bij
het benoemen van de foto’s van Wies Roels. Hij zoekt die naam op en geeft die door aan Nettie.
Ineke heeft De Koepel gereserveerd voor 12 personen op vrijdag 27 januari om 18.00 uur.
Henk heeft Henk Beets geantwoord over ons boekhoudprogramma.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
2016-11-03 KCARS Begroting 2017
2016-11-03 KCARS Uitnodiging Ledenvergadering 17-11
2016-11-03 KCARS Verslag ALV 15-03
2016-11-04 Schager Uitdaging Schager Beursvloer: NL Matcht
2016-11-06 hist. ver. Oud Hoorn, inbreng symposium Piet bekijkt dit en reageert eventueel
2016-11-07 Bob van den Hoogen
2016-11-14 KCARS Amuse 15
2016-11-15 Gemeente Schagen, antwoord basculebrug Stolpen
2016-11-24 Nota Kerkje Oudesluis
2016-11-25 Ineke en Henk over vergadervergoeding
De werkgroep vergaderde in het museum, daar waren geen kosten aan verbonden. Tijdelijk is er
nu bij de mensen thuis (= bij Nettie) vergaderd. Henk heeft aangegeven dat daar een vergoeding
van € 10,-- voor beschikbaar was. Nu komt het aantal uit op 23 bijeenkomsten. Dit bedrag is wel
wat gortig. Hoe gaan we hier mee om?
Het bestuur krijgt een vergoeding van € 12,-- in een pot, die gebruikt wordt voor het
bestuursetentje.
We vinden, dat de regeling Vergadervergoeding voor ieder gelijk moet zijn.
We voelen wel voor geen vergoeding meer voor een vergadering, ook niet in de ‘uit-eten-pot’.
Ineke en Nettie vragen hoe de werkgroepleden hier tegenover staan.
We komen er volgende keer op terug.
2016-11-25 St. CultureBase: stopt met de UITWaaier
2016-11-27 KCARS Verslag ALV 17-11
2016-11-29 Geschiedenis Online prijs
2016-12-02 René Roessingh, Willibrord kerkjes
2016-12-15 Gerard van Nes, vraag Beeldbank. Ineke en Nettie vragen in de werkgroep, wie zich
met de beeldbank Grafmonumenten bemoeit.
2016-12-15 KCARS Amuse 16
2016-12-15 KCARS UITMarkt 03-09-2017
2016-12-17 Zijper Museum Kerstkaart
2016-12-21 Gemeente Schagen, naamgeving brug Stolpen
2016-12-24 E.W. Schuur, adreswijziging
2016-12-24 Gerrit Dekker, dank boekenbon
2016-12-29 hist. ver. Oud Hoorn

2016-12-30 c.v. de Pontcivielen, marktkraam
2017-01-02 Jason Burger, online samenwerking
2017-01-03 A.E. de Bruijn, nieuw lid
2017-01-06 Piet van Noort, Harger en Pettemerpolder Piet stuurt de mail door.
2017-01-12 KCARS Amuse 17
2017-01-13 Dekave Condoleance
2017-01-16 Oneindig Noord-Holland, 4-5 mei viering
Er dreigen bezuinigingen bij de Schager Courant. Hierdoor kan de regionale berichtgeving in
de verdrukking komen. Er loopt nu een kaartenactie, waarmee we aangeven hoe belangrijk de
regionale pers is. Henk stuurt namens ons enkele kaarten.
Hans Westerink biedt ons een film aan over de Hondsbossche zeewering. Die willen wij wel
hebben.
Dhr. Torenvlied biedt ons een powerpoint over Gerard Kuiper aan. Theo geeft door dat wij die
wel willen hebben.
4.

Financieel overzicht
Natuurlijk is het saldo nu weer iets lager dan in november: er komt weinig geld binnen en er
gaat wel geld uit.
Henk geeft aan dat we in totaal in 2016 minder geld hebben uitgegeven dan in 2015 én dan
begroot.
Hij komt hier volgende vergadering bij het jaarverslag verder op terug.

5.

Z.H.B.
Piet heeft Jan Bremer gesproken. Hij gaf aan, dat zijn artikel n.a.v. Zijpe 400 nu na zoveel jaar
wel weer gepubliceerd kunnen worden. Ook heeft hij artikelen geschreven voor Den Helder en
Callantsoog. Als die interessant zijn voor Zijpe, dan mogen wij die publiceren.
Piet kaart aan, dat het artikel in de laatste ZHB van Jan E. de Boer over de ‘Burgerlijke stand
Zijpe Honderd jaar geleden’ niet zo veel toevoegt, als er niet iets mee gedaan wordt. Dit is
alleen maar overgeschreven.
Jan heeft daar een andere mening over. Hij vindt dat dit wel zo kan.
Verder geeft hij aan, dat hij bij vulling van het blad zoekt naar een evenwicht tussen historisch
wat zwaardere en wat lichtere stukken.
Theo heeft van Kees van Wel een deel van een artikel over The Blue Birds gekregen. Jan zal dit
bekijken en daarna aangeven of het iets voor ons is.
We hebben nu 8 adverteerders voor de ZHB, elk voor een advertentie van een kwart pagina voor
€ 125,-- per jaar incl. een presentexemplaar. Bouwbedrijf Ott en Alb. Groot, kunstmest etc. zijn
er bij gekomen. Piet heeft al een opzetje gemaakt. We wachten nu nog op de oude advertentie
van Ott (Piet) en de advertenties van Doedens (Theo). Als alles binnen is, gaan ze naar Jan, die
het overleg met de drukker heeft.
Voor de voorkant zijn 4 nieuwe foto’s nodig, bij voorkeur over ’t Zand. Jan vraagt Dirk Smit.
Jan benoemt dat uitbreiding van de redactie nu wel urgent is. Er worden enkele namen
genoemd: Gerie de Boer, Riekie Hijink, Truus Lautenbach, Harry Siewertsen, Jacob Boots. Jan
gaat hier achteraan.
Jan heeft nu samen met Pauline Ravestijn en Jan Kooy 17 nummers uitgegeven; hij vindt het in
zijn functie van redactie vervelend om afhankelijk te zijn van toevalligheden bij het vullen van
de ZHB. Hij zou daar graag meer een systeem, een planning in zien. Hij wil graag nadenken
over een visie op de ZHB. Wat willen we met het blad?
Een idee voor kopij is Oude bedrijven in de Zijpe.
Jan en Ineke zullen Rob Ravestijn benaderen voor overdracht van de spullen van Pauline
betreffende de ZHB.
Ineke zal de bladen van zusterverenigingen ophalen bij Rob en adreswijzigingen sturen naar die
verenigingen. Het nieuwe adres wordt dat van Jan Prij.
Jan regelt de eerste uitgave van dit jaar. Als hij hulp nodig heeft, komt hij in de lucht.

6.

Voorjaarsvergadering
Ineke heeft dhr. Bessembinders gevraagd voor de Voorjaarsvergadering op dinsdag 18 april. Hij
zal een lezing verzorgen over de Eendenkooi Oudesluis. De plaats zal in eerste instantie de
filmzaal in het museum zijn. Dan moet echter wel het nieuwe scherm beschikbaar zijn. Piet
gaat hier achteraan. Mocht dit niet lukken dan wijken we uit naar de Jonge Prins in ’t Zand.
Hidde Bessembinders heeft aangeboden een rondleiding door de Eendenkooi te verzorgen voor
20 personen. Ineke probeert dit te regelen op woensdag 14 juni om 19.00 uur voor de bestuursen werkgroepleden.

7.

Fiets/Wandeltocht
De fietstocht Oudesluis zal dit voorjaar weer plaatsvinden. Ineke plant in de
werkgroepvergadering een datum.
De organisatie van de wandeltocht dijken ligt even stil door een onwillige knie. Ineke vraagt een
werkgroeplid om het laatste stukje even na te lopen. In de werkgroepvergadering wil zij een
datum plannen.

8.

Fotomiddag in de dorpen
De fotomiddag in december in het museum, zoals in de vorige vergadering werd voorgesteld, is
niet doorgegaan. We willen nu gezamenlijk met en in het museum een proeffotomiddag
organiseren. Henk en Anita melden zich aan voor de voorbereidingscommissie. Het museum
zorgt ook voor 2 personen. Piet wil graag helpen bij het opstarten.

9.

Verslag werkgroep
Er is een fruitmand naar Ide Wolzak gegaan. Hij komt a.s. vrijdag weer naar de vergadering.
Het fruit was dus van goede kwaliteit…..
Piet vraagt of het mogelijk is, dat de werkgroep een onderwerp uitzoekt en de punten aanlevert
aan een schrijver, die er een stukje voor de ZHB van maakt. Ineke zal dit in de werkgroep
brengen.
Het stuk over de Eendenkooi Oudesluis van Piet Balvers is nu bij Bessembinders. Ineke zal
daarna kijken of daar iets van te maken is voor de ZHB.
Ineke heeft het jaarverslag van de werkgroep doorgestuurd, zij zal een aanpassing doen (en dat
is al gebeurd voor deze notulen gemaakt konden worden….).
Vrijdag 3 februari gaat een deel van de werkgroep naar Den Haag. Zij kijken naar informatie
over het octrooi van de eendenkooi en naar Schrijven met een ganzenveer.

10.

Zijper Museum
Het museum wil starten met het verzorgen van filmmiddagen, eventueel gecombineerd met
een lezing.
Samenwerking Museum/Hist. Ver. is een moeizame kwestie. Geduld.

11.

Rondvraag
Ineke en Nettie melden dat de excursie dit jaar gaat naar Space Expo in Noordwijk op vrijdag 8
september. Ze willen de uitnodigingen in februari versturen. Henk zorgt voor de adressen.
Op verzoek van Van der Valk Akersloot wordt de prijs verhoogd met 2 consumpties, zodat de
afrekening in Akersloot vlotter verloopt.
Theo vraagt of Henk een ledenlijst per 1 jan 2017 wil doorsturen naar ieder bestuurslid.
Piet geeft aan, dat Pauline de p.r. van de vereniging verzorgde. Theo biedt aan dat over te
nemen. Jan stuurt de mailadressen door naar Theo.
Piet stelt de volgende vergadering vast op dinsdag 28 maart, 13.30 uur bij Theo.

12.

Sluiting
Piet sluit de vergadering met dank aan ieder en speciaal aan Anita voor de verzorging met
heerlijke worteltaart.

Actiepunten
wat
Eten De Koepel Schagerbrug
Fotomiddag museum
Advertentie Ott oud
Advertenties Doedens
Datum fietstocht Oudesluis
Wandeltocht datum + datum
Afspraken met museum
Vergadervergoeding?! Mening werkgroep
Beeldbank Grafmonumenten
Kaarten regionale pers
Redactieleden ZHB
ZHB spullen Pauline
Adreswijzigingen zusterverenigingen
Foto’s voorkant ZHB Dirk Smit
Museum voor voorjaarsvergadering
Rondleiding Eendenkooi
Kopij ZHB uit de werkgroep
Adressen Excursie
Adressenlijst naar ons allen
Mailadressen pers naar Theo
Powerpoint Kuiper (Torenvlied)

wie
Allen eventueel mét
Henk, Anita, Piet
Piet
Theo
Ineke
Ineke
Piet
Ineke en Nettie
Ineke en Nettie
Henk
Jan
Jan en Ineke
Ineke
Jan
Piet
Ineke
Ineke
Henk
Henk
Jan
Theo

Agenda voor de vergadering van 28 maart 2017, 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 januari 2017
Ingekomen stukken en mededelingen
Financieel overzicht, w.o. vergadervergoeding
Z.H.B.
Voorjaarsvergadering
Fietstocht/Wandeltocht
Zomerexcursie
Fotomiddag in de dorpen
Verslag werkgroep
Zijper Museum
Rondvraag
Sluiting

wanneer
vr. 27 jan. 18.00 uur
op korte termijn
z.s.m.
z.s.m.
20 januari
20 januari
t.z.t.
20 januari
20 januari
z.s.m.
z.s.m.
binnenkort
t.z.t.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
20 januari
op tijd
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

