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Bestuur 

Het bestuur was in 2020 als volgt samengesteld: 

Piet Glas, voorzitter en tevens voorzitter werkgroep Behoud oude grafzerken; Theo Volkers, 

secretaris; Tineke Sneekes-Wijnker, penningmeester; Ineke van Stuijvenberg, lid en voorzitter 

werkgroep; Nettie Wezelman, lid en tevens lid werkgroep; Anita Bobeldijk, lid en tevens 

bestuurslid Zijper Museum; Marga Mars-Pauw, lid en tevens lid van de werkgroep. 
 

Vergaderingen 

Het bestuur is viermaal bijeen geweest voor een bestuursvergadering (5 februari, 27 juli, 6 

oktober, 1 december); de eerste vergadering was bij één der bestuursleden thuis, voor de 

andere drie mochten we gebruik maken van de (ruime) vergaderruimte van de fa. Sneekes. 

Op 27 februari was er nog net een vergadering i.v.m. het 40-jarig bestaan in 2022. 

De voorjaarsvergadering, die gepland stond voor 28 april, ging in verband met de 

coronaproblemen niet door. We hadden toen nog goede hoop, dat het in november wel zou 

kunnen, maar de najaarsvergadering van 17 november moest ook worden afgelast. We 

hebben, om 2019 toch te kunnen afronden, de leden gevraagd de stukken op afstand goed te 

keuren. Maar liefst 65 leden hebben de moeite genomen om te antwoorden. Van deze leden 

ging ieder akkoord met de bestuursvoorstellen: Nettie Wezelman werd herkozen in het 

bestuur, Marga Mars-Pauw werd gekozen in de plaats van aftredend bestuurslid Ineke van 

Stuijvenberg; de jaarverslagen 2019 en de begroting 2020 werden goedgekeurd. De 

kascommissie bestaande uit Anke van Loo en Dirk Roozing hadden eerder de boekhouding al 

in orde bevonden. De nieuwe kascommissie bestaat uit Dirk Roozing en Jeannette Wolzak. 

Een reserve zal later nog gevraagd worden. 

De contributie bleef onveranderd vastgesteld op € 20,-- per jaar. 
 

Leden 

Het aantal betalende leden per 01-01-2021 is 448, een groei ten opzichte van vorig jaar van 

13. Daarnaast hebben we 34 niet-betalende leden (3 ereleden, 31 zusterverenigingen en 

andere instellingen, zoals bijv. scholen). De groei van dit jaar is te danken aan succesvolle 

ledenwerfacties in Schagerbrug (6) en Petten (15)! 
 

Activiteiten 

Ook voor dit jaar stonden er natuurlijk weer diverse activiteiten gepland. Door de 

coronapandemie hebben we vrijwel niets van de plannen kunnen realiseren. 

Voor de fotomiddagen in het museum stonden dit jaar foto’s van Burgerbrug centraal. We zijn 

niet verder gekomen dan de 1e bijeenkomst op 16 januari. De cursussen Oud Schrift en 

Voorouderonderzoek zijn wel van start gegaan, maar niet afgemaakt. Excursie, fiets- en 

wandeltochten konden niet doorgaan. 

Vanuit de werkgroep hebben Ineke en Nettie de leden via de mail diverse fiets- en 

wandeltochten toegestuurd, die, ondanks corona, gelopen/gefietst zouden kunnen worden. 

Deze service werd door veel leden bijzonder op prijs gesteld. 

In Sint Maartensbrug is een werkgroep actief op de begraafplaats met het inventariseren van 

waardevolle graven. Uit de inventarisatie van Sint Maartensbrug en Petten zal een voorstel 

naar de gemeente gaan voor behoud en onderhoud van deze graven. 

Tevens hebben wij Saskia Olivierse van de gemeente Schagen bij gestaan bij het maken van 

teksten bij historische objecten in de oude gemeente Zijpe. 
 

Werkgroep 

Ook de Werkgroep Historisch Onderzoek o.l.v. Ineke en Nettie heeft dit jaar moeten 

improviseren. In hun eigen jaarverslag leest u er meer over. 



Ineke is dan wel uit het bestuur, de kar van de werkgroep blijft zij gelukkig nog wel trekken. 
 

Z.H.B. 

De enige activiteit die geen last van corona had was de uitgave van ons blad, de Zijpe Historie 

Bladen. Ook dit jaar verschenen er weer 4 nummers (maart, juni, september en december). 

In elk nummer werd dit jaar aandacht besteed aan 75 jaar Vrijheid. 

De redactie bestond uit Riky Hijink-Braakhekke, Jaap v.d. Ploeg en Jan Prij. Beurteling was 

eén lid van de redactie aanwezig bij de bestuursvergaderingen. 

In de bestuursvergadering van 6 oktober is besloten om de ZHB voortaan in ‘full-color’ te 

laten drukken. Het kost wat meer, maar het is een duidelijke verbetering van ons toch al zo 

mooie blad. 
 

Tenslotte 

Dit jaar was een bijzonder jaar, maar voor een historische vereniging toch ook wel weer 

interessant: dit jaar zal in de geschiedenisboeken komen en eens zullen we terug kijken met 

Weet je nog…..? 

In het jaar 2021 zal er eerst ook nog weinig georganiseerd kunnen worden, maar we hopen, 

dat in het 2e halfjaar we onze activiteiten weer wat kunnen opstarten. 
 

Namens het bestuur, Theo Volkers, secretaris 

 

 


