Bestuursvergadering no.l53 van de [{ist.Ver."De Zijpe"gehouden op

2l juli 2003 bij Atie Nierop.

Aanwezig:
P. Morsch, A.Nierop, C.C)tter, Tr.Paarlberg, Jb Schuyt en J.Rampen

.

Afuezig: !'r. Muller zonder afbericht en A.Brak.
Opening:

Voorzitter Morsch opent de vergadering en heet een ieder wetkom.
Natd§!Ë
Deire worden onder dankzegging goedgekeurd.
In

gekomenstukkpn en Mededelingen.

- f)e mooiste foto's van de leerlingen van lagere scholen uit de Zijpe zijn uitgezocht.De 30 mooiste kornen
in het Zijper Museum te hangen.
- Uitnodigirrg Holl.Noorderkwartier voor de genealogischedag in de Vest te Alkmaar op 5 juni 2004,
inschrijven voor 4 personen,samen met het Z.M.
- I{et Pijpen Kabinet te Amsterdam een rondleiding op afspraak.
- lnformatiemarkt Boerderij en Landschap l5 juni te Midden Beemster.
- Erfgoed T'rofoe 2003 een wedstrijd voor het mooiste erf
- Stichting Kasteel concenen Kennermerland van 7 sept.-lE april.
- Opzegging lidmaatschap mew.Swart st.Maartensvlotbrug.
- Uitgeverij 12 Provinciën een Hist, Attas van Noord Holland.
- Boek West l.riesland Oud en Nieuw 2003.
- West Friezendag 6 sept.2003.
- Wandel - en fietstocht Enkhuizen Alkmaar.

z.H.B.
f)e drukproeven van de nieuwe Z.H.B.zijn klaar en worden nagezien, er is weer behoefte aan nieuwe kopy.
Financieel overzicht.
Van2l juli 2003
Kas
Bank

26,61

Lceuwrekening

2349,26
200,78

Postbank

42ó6.00

Totaal

óE02.ó5 euro

38 Leden hebben nog niet betaald, totaal aan donaties tot nu toe 83
Z.l1.B.2OO3l2 is betaald. Sponsertochr Rabo 120 euro.

I,I

5 euro.

Zomerexcursie.
Ër hebben zich ó6 p€rsonen opgegeven, het wordt I bus vol en de overige gaan met auto,s.

Nieuwe leden Wgrven.
Met de kenningsmakingsdagen van de nieuwe inwoners van de gemeente Zdpe reclame gaan maken voor
de Hist. Ver' Z.t{.B.en folders uitdelen . Verder op meer braderieën enz" gaan staan, in 't Zand op 29 juli
doorJb Schuyt, Atie Nierop en Jan Rampen, verder zullen Klaas Olieman, Dirk Smid of Frans Muller
worden gewaagd. De aanspreekp€rsoon per dorp komt te vervallen.
Actiepunten:

I. Z.tI.B.

en boekenindex maken.

2. Foto en landkaarten inventarisaties. Dit wordt door Atie, Anke van Loo en Annemies Schenk verzorgd
3. Brochure.Dit zal l-rans vermrgen.
4. Oral History: Fam. Raven, do dames Bakker en de Hofstee stichting,

.

Vsrslag werkeroeoen.
Do werkgroep is een onderzoek naar de historie van 6 renteniershuizen in Schagerbrug begonnen. Er is nog
geen nieuwe voorzitter.
Rondv{aag:
heeft een idee voor de najaarsvergadering, de Heer ]{ans van Kampen uit Schagen. Hij verteld over
sieraden van de klederdracht en over de kleuren van de boerderden. De datums voor de najaarsvergadering
zijnl2 of 26 nov. In het "Wapen van Zijpe".
-Atie heeft de oude bladen van andere verenigingen weggedaan.

;lrien

Volggnde yerqadering
Deze zal op

I

sept.gehouden worden bij Jaap Schuyt.

Agenda.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening.
Verslag vorige vergadering.

Ingekomenstukkenenmededelingen.

Z.H.B..
Financieeloverzicht.
Zomerexcursie nabespreking.

*

Najaarsvergadering.

Actiepunten.
Verslagwerkgroepen.

10. Rondvraag.
I

l.

Sluiting.

Jan Rampen.
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