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Bestuur 
Het bestuur was in 2017 als volgt samengesteld: 
Piet Glas, voorzitter; Theo Volkers, secretaris; Henk Katuin, penningmeester; Ineke van Stuijvenberg, lid; 
Nettie Wezelman, lid en Anita Bobeldijk, lid. 
 
Vergaderingen 
Het bestuur is zesmaal bijeen geweest voor een bestuursvergadering (17 januari, 28 maart, 23 mei, 15 
augustus, 10 oktober en 19 december); deze vergaderingen waren beurtelings bij één der bestuursleden 
thuis. 
De voorjaarsvergadering werd gehouden op 24 april 2017 in café-restaurant De Jonge Prins in ‘t Zand. 
Er waren 88 leden aanwezig. Vooraf was er heerlijke maaltijd met eend, waaraan door 60 personen werd 
deelgenomen. 
In het bestuur waren Piet Glas en Anita Bobeldijk aftredend en herkiesbaar. Ze werden herbenoemd. 
De kascommissie, bestaande uit Dirk Smit en Jaap v.d. Ploeg, heeft de financiën gecontroleerd en in orde 
bevonden. In de nieuwe kascommissie werden Jaap v.d. Ploeg en Anke van Loo benoemd met Sjaak Hes 
als reserve. Voorzitter Glas dankte Dirk Smit voor zijn werkzaamheden. 
De contributie bleef onveranderd vastgesteld op € 20,-- per jaar.  
Aansluitend aan de vergadering hield de heer Hidde Bessembinders een boeiende lezing over zijn werk 
als kooiker in eendenkooi De Hoop in Oudesluis. Na een pauze vertoonde hij een bijzonder mooie film 
over de eendenkooi in het algemeen en De Hoop in het bijzonder. 
De najaarsvergadering werd op 8 november 2017 gehouden in café Halfweg in Burgerbrug. Vooraf was 
er voor de liefhebbers een eenvoudige, doch uitstekende Indische maaltijd! 
Bij deze vergadering waren 70 aanwezigen. Na een kort huishoudelijk gedeelte vertelde Jos Kaldenbach 
het één en ander over de Sont Tolregisters en de registers van de V.O.C. 
 
Leden 
Het aantal betalende leden per 01-01-2018 is 442, dit is een prachtige groei van 22 (!) in vergelijking met 
01-01-2017. Daarnaast hebben we 32 niet-betalende leden (zusterverenigingen en andere instellingen 
bijv. scholen e.d.). 
 
Activiteiten 
Zondag 21 mei werd de fietstocht Oudesluis, wegens groot succes, nogmaals verreden. 
De zomerexcursie was op 8 september 2017 en bracht ons naar Space-Expo in Noordwijk. Het afsluitende 
diner in Akersloot zorgde er mede voor dat ieder met een goed (gevuld) gevoel huiswaarts ging. 
In samenwerking met het Zijper Museum wil de vereniging Fotomiddagen in de dorpen gaan organiseren. 
De eerste middag zal begin 2018 zijn in en over Schagerbrug. 
Dit jaar bestond onze vereniging 35 jaar. In juni 2018 zal er ter gelegenheid van dit jubileum een 
historische vaartocht door de Grote Sloot georganiseerd worden. 
 
Werkgroep 
De werkgroep o.l.v. Ineke van Stuijvenberg en Nettie Wezelman heeft zich ook dit jaar weer bijzonder 
actief getoond. Voor meer informatie verwijs ik graag naar hun eigen jaarverslag. 
 
Z.H.B. 
Ook in 2017 zijn er weer vier Zijper Historie Bladen verschenen (maart, juni, september en december). 
Dit jaar werden er voor het eerst in de historie van de ZHB een achttal advertenties opgenomen. 
De redactie bestond uit Jan Prij en Riky Hijink-Braakhekke. Eén van hen woont normaal gesproken de 
bestuursvergadering bij. 
 
Tenslotte 
Piet Glas was jarenlang de vertegenwoordiger van de vereniging in het bestuur van het Zijper Museum. 
Dit jaar is Piet daarmee gestopt. Vanuit de historische vereniging heeft Anita Bobeldijk zijn taak nu 
overgenomen. 
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