Historischevereniging "DE ZI JPE"
Verslag van de l42e bestuursvergadering d.d. 21-71-2001 bij Atie
r\!urvv.

Aanweziq P.Morsch, A.Brak, A.Nierop, K.Otter T.Paarlberg.
Afwezig met bericht J. Schuijt.
Afwezig zonder afzegging J.Nederkoorn en F.Muller.
Opening

Voorzitter
Morsch opent de vergaderi-ng, en heet ons allen
..^'t 1-^*
w E _L -l!Lr.ttt .

Notulen voriqe verqaderinq
Wordt doorgenomen en onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v. de notulen
. De heer J.Rampen is nog niet benaderd voor een bestuursfunc
tie. Piet zal dat alsnog doen.
Inqekomen stukken en mededelingen

. Piet gaat bij Joop en Frans informeren waarom ze zonder
bericht van afwezigheid niet op de vergaderingen zl)n ge
weest. Ziek misschien?
. Op 18 dec. 2001 i-s er een presentati-e van de publicatie van
"De elite ín en rondom Alkmaar in de 19e eeuw. "
. Piet gaat Katja Boschaert bellen i.v.m. het orqaniseren van
een bijeenkomst van de historische verenigingen in de noord
kop.

. Boek over het vliegveld in Bergen ontvangen van Piro1a,
present exemplaar.
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ZHB

De laatste ZHB van het jaar 2007 is weer helemaal vol
--r klaar. We verwachten dat hi: voor de kerst bij
Ieden in de bus zal vallen.
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- De najaarsvergadering was dit ;aar zeer geslaagd. De Iezing
met prachtige dia's werd bezocht doot + 75 personen.
Zes nieuwe leden hebben zich aangemeld.
Einancieel overzicht
- Einanciëel overzicht 21 nov. 200I.
Kas
f
844,20
Bank
f 3. B7B, 00
Leeuwenrekening
f 430, BB
Postbank
f 7.514,00
Totaal
fI2.661 ,01
- 13 leden hebben nog niet betaald voor 2A0L (f 455/ 00)
Donaties van leden (via contributie) f L249,00
- Resul-taat ledenvergadering I t Zand :
Boekverkoop f 264,50 en 6 nieuwe leden.
- Van de Hofstee Stichting is f 2.500,00 ontvangen.
- Per 1 jan. 2002 wordt de contributie 16 euro.

Actiepunten

1 en 2 ZHB en boeken-index, fotoinventarisatie
3 Brochure. Gesproken is over 2 kfeurendruk.
4 Morsch vraagt de familie Raven voor Oral Hlstory.
5 (Land) kaarten inventariseren.
6 20 jarig bestaan van onze vereniging.
n.a.v.6
Werkgroep excursie gaat z:_ch ook buigen over een feestelij k
gebeuren rond het 20 jarig bestaan.
De datum is voorlopÍg vastgesteld op zaterdag 31 aug. 2002.
Wat gaan we doen ? Gesproken 1s over o.a. varen; paardentram;
stalletjes; markt,' muziek; optreden wieringerzangers.
Arie maakt een voorlopig raamwerk voor díe dag, dit raamwerk
wordt met de agenda voor de volgende vergadering meegestuurd.
Verslag werkgroepen, 1ncl. 't

Zand.

Geen mededelingen.

Rondvraag

Trien vraagt waarom er geen stukje in de dorpskrant "De Uijtkilk" heeft gestaan betreffende de ledenvergadering in t'Zand.
Er was volgens Arie iets misgegaan, de volgende keer beter.
Volqende verqaderlnq
De volgende vergadering is bij Arie Brak op woensdag

L6 jan. 2002.

AGENDÀ
1. Openlng.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
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Voorjaarsvergadering.
Financieel overzicht.
Viering 20 jarig bestaan. (raamwerk bijgevoegd)
Actiepunten.
Verslag werkgroepen, inc1. 't Zand.
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10 . Rondvraag.

11.Vo1gende vergadering en sluiting.

Trien Paarlberg-Waiboer.

