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Verslag van de 13Be bestuursvergadering d.d. 01-05-2001 bij Atie
Nierop.

Aan]reziq J. Schuijt, P. Morsch, J. NederkoornrA. BrakrA. Nierop,
K.Otter en T.Paarlberg.
Openinq

Voorzi-tter Morsch opent de vergadering.
Zolang er nog qeen nieuwe secretaris is, zu1len Atie en Trien
de beurt de notulen verzorgen.

om

Notulen voriqe verq?dering
Wordt doorgenomen en onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v. de notulen

. Het geldbedrag van f. 500,: dat op de vrijwilligersavond
wordt verloot, de zogenaamde "zevenklapper", zal als het
door onze vereniging wordt verkregen besteed worden aan een
publicatj-e. Aan Erank van Loo zal gevraagd worden of hij dit
wil schrijven, ons voorstel is om het de titel
"VrijwiIli
gerswerk door de eeuwen heen" te geven.
. Rabofietstocht is naar september 2001 verplaatst.
. ur^^^
ddl-) heeft de heer Akkerman niet gezlen, alleen een artikel
van hem qelezen.

. Waarschijnfijk is de algemene najaarsverg. op 13-11-2001.
. De jaarlijkse excursie gaat dít jaar naar IJmuiden en Bever
wijk. Als datum wordt voorlopig vastgesteld zaterdag 1 sept.
Inqekomen stukken en mededelingen

- Uitnodiging voor de opening van de grafzerkenvloer in Petten
op 1 juni om 14.30 uur. Piet gaat er in ieder geval naar
lna

- Excursie naar de Nieuwe Hollandsche Waterlinie op 10 mei.
Kees za1 ons daar misschien gaan vertegenwoordigen.
ZHB

- I.v.m. de stijging van de papierprijs en het aantal exem
n1:ran dat in de toekomst van 550 naar 600 gaat zal de prijs
worden verhoogd van f.3100,: naar f.325A,:.
- In het numrner h/aar de Zí1per wapens in staan is onder een
van de wapens een foutief onderschrift geplaatst.
- Het volgende nummer komt in september uit.
- Van het boekwerk "Fier in de wind" dat de molenstichting
heeft uitgegeven zal in de komende ZHB een verslag komen.
- de oude foto's zul-len worden herhaald.
I/rq!r

Nai

aarsverqaderinq
zie boven, de heer Douma zal worden gevraagd.

Datum

Einancieel overzicht
overzicht. De penningmeester vertelt dat
ryef
de betalingen binnenstromen en dat verschillende mensen meer dan
^^ r,^ralichte f.35í: overmaken, in totaal al zo'n f.400r=.
uv

vv!i

Actiepunten
1 en 2 ZHB en boeken-index, fotolnventarisatie

Brochure. In 2002 bestaat de vereniging 20 jaar/ een reden
om dan de brochure uit te geven met een extra mooi ulter
lij k.
4 Excursle naar het archief vraagt om vervolg, najaar.
5 Morsch vraagt de familie Raven voor Oral History.
6 (Land) kaarten inventariseren.
3

Versl
gebracht.

boerderijen zLJn naar Berqen

Rondvraag

Brak en Otter vragen naar de data van de braderieen en speciale
markten. Dit i.v.m. het vragen om een verkooppunt om boeken e.d.
te verkopen. De data zu11en bij de gemeente opgevraagd worden.
Volqende verqadering

_

.

De volgende vergadering is bij
200L.

Arie Brak op dinsdag 72 juni-
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Trien Paarlberg-Waiboer.

