UITNODIGING
Het bestuur nodigt u uit voor de voorjaarsvergadering van de Historische Vereniging “De Zijpe”
Datum:
donderdag 21 april 2022
Aanvang: 20.00 uur
Locatie:
De Watersnip, Pettemerweg 4, 1755 KK Petten
________________________________________________________________________________
AGENDA voor de vergadering
1.

Opening

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is de secretaris Theo Volkers.
Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor de vergadering worden ingeleverd
bij de secretaris. Deze kandidaturen moeten schriftelijk gesteund worden door minimaal 5 leden.

4.

Jaarverslag secretaris

5.

Financiën
❖ Financieel overzicht 2021
❖ Kascommissie – verslag en verkiezing nieuw lid

6.

Jaarverslag werkgroep

7.

Rondvraag en pauze

8.

Lezing over de Invasie van Engelse en Russische troepen in de
Kop van Noord-Holland in 1799 en de daarna gevoerde
veldslagen tegen het Bataafse en Franse leger
Bob Latten en John Grooteman, samen met Rob Janssen, schrijvers van het boek ‘Invasie 1799.
Onheil over Noord-Holland’, komen vertellen over een voor velen onbekende oorlog, die
begon op het invasiestrand boven Callantsoog en zich als een olievlek uitbreidde van
Schagerbrug tot Den Helder en van Bergen tot Castricum. Het boek over de inval van een grote
Brits-Russische strijdmacht, dat in november verscheen en dat veel van de leden van de
Historische Vereniging ‘De Zijpe’ intussen hebben gelezen, kent intussen zijn tweede druk.
Wie het boek nog voor de lezing wil aanschaffen kan dat doen via info@invasie1799.nl. Tijdens
de pauze is er eveneens gelegenheid om het boek (alsnog) te kopen en/of te laten signeren.

De papieren voor de vergadering (jaarverslagen secretaris, penningmeester en werkgroep) worden
via de mail aan u toegezonden. Leden, die geen mail hebben, kunnen de papieren opvragen bij de
secretaris (06 13 87 53 87). U krijgt de papieren dan via de post thuisgestuurd.
De toegang voor leden, eventueel met introducé (=huisgenoot), is gratis.
Niet-leden zijn ook van harte welkom; zij betalen € 5,-- p.p.
Niet-leden, die het boek via onze vereniging hebben aangeschaft, hebben ook gratis entree.

