Bestuursvergadering no.149 van de Hist.ver""De Zijpe"gehouden op 18 november bij Trien
Paarlberg.

Aanwezig:
P Morsch, A.Nierop, C.Otter, Tr.Paarlberg, J. Rampen en A. Brak
Afirezig: Jb Schuit en zonder afbericht Fr Muller.
Openine:

Voorzitter Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v.: - Er is geen plaats bij het gemeentehuis voor het t.b.c. huisje van mewou\ry Bruin de
Haan. - Hist. Ver. Harenkarspel neemt uit de Z.H.B. nr. 2 het artiket van J Bremer en
P Dekker over en niet van P Glas. - De afspraken over de onkosten van het jaarlijkse uitje
moeten volgende jaren beter worden gemaakt ,omdat de gemaakte onkosten hoger waren dan
de begroting.
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Ingekppenstukken en Mededelinggn
- Westfries-Genootschap't vierkant een cultuurhistorisch tijdschrift.
Hist. Ver. Holland heeft een boekje te koop overvijf eeuwen zangvogels vangcn.
- Opzeggingen van A Ketuis Schoorl, D Meurs Amsterdaln, mevr. Glas te Lisse.
- T.G.P. post reclame boodschappen.
- Het Zijper museum krijgt er een tweede rclder bij boven het gemeentehuis.
- Anke van Loo is begonnen met de inventarisatie.
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Z,H.B.
Deze komt uit voor 15 december.J/olgend jaar komen er vier thema foto's van boerderijen.
BesprekinE naj aarsvergadering :
De vergoeding van de heer Keizer moet hoger zijn dan alleen een lqn vergoeding, er wordt
afgesproken om 50 euro en een bos bloemea te geven, Arie Brak hreft alles door gesproken
met het café De Stolp, 2 keer koffre, daarna drinken voor eigen rekening.
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Fi4ancieel ovcrzicht:

Van 18nov.2002.

Kas
Bank

30,41 euro.

1947,37
Leeuwenrekening 198,40

Postbank
Totaal

3470.80 5646,98 -

Yan2T leden is de contributie 2002 nog niet ontvangen.
Actiepunten:
l. Z.H.B. en boekenindex, foto en landkaarten inventarisaties. Dit wordt door Anke van Loo
verzorgd.
2. Brochure .Dit nl Frans verzorgen.
3. Morsch vraagt de farn.Raven voor Oral History.
4, Oral History dames Bakker. Er is nog geen contact met de dames Bakker geweest.

VerslaLwerkeroepen.
De werkgroep is nog druk bezig met een verslag maken van alle monumentale boerderijan
van de Zijpe. Dit voor het jaar van de stolp in 2003.
Rondwaag;
- Atie: Er moet altijd nog een versl4g over de Hofstee stichting voor de Z.H.B.geschreven
worden.Deze stichting geeft ieder jaar een schenking van 1250 euÍo aan de Hist. Ver.
- Jan: Netty Stoop wil volgend jaar in het jaar van de boerderij, haar stolp openstellen voor het
publiek. Ze heeft het Zrjper museum gevraagd dit te organiseren, is dit ook wat voor de Hist
ver. Hier zalrn de volgende vergadering over gepraat worden. Verder uril hij een ledenlijst
van de Hist.ver. Kees zal dit verzorgen.
- Kees: Wie weet wat over de naam Kreijer uit Oudesluis. Deze familie had een caÍé en een
smederij in Oudesluis.
- Arie wil uitrodigingen van de najaarsvergadering naar de mensen in Stolpen brengen.
Volgende vergadering
Dez-e zal op 20 januari 2003
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Jb. Schuit gehouden worden.

Agenda.
Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomenstukken en mededelingen.
4. Z.H.B.
5. Nabespreking najaarsvergadering.
6. Bespreking voorjaarsvergadering.
7. Financieel overzicht.
8. Actiepunten.
9. Verslag werkgroepen.
10. Rondwaag.
11. Sluiting.
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