Bestuursvergadering no.159 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 21juni '04 bij Trien
Paarlberg.

Aanwezig: P" Mcrsch, C.Otter, Tr.Paarlberg, en J.Rarnpen
Afwezig: Jb.Schuy.t A.Nierop en Fr.Muller.

.

Opening:
Voorzitter Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom"

N§Iul§n;
Deze worden oirder dankzegging goedgekeurd.
Ingekomen stukken en Mededelineen.
- Opzeggingen van T.Bloothooft Alkmaar, H.Lammense Schagerbrug en J.J.konijn uit
St.Maartensbrug
- Nieuwe leden: K"C.Numan Schagen, R.Reeder Petten en Pronk uit Schagen.
- Legaat r.,an T.Bloothooftl van 2500 euro.
- De genealogischedag is op 5 juni in Alkmaar gehouden"
- Uitnodiging van de Boerderijenstichting voor de uitreiking van de Stolp-Award 18 juni.
- Ontvangstbevestiging van de Gemeente Zljpe voor het aafivragen van de subsidie.
- Brief van Amo over de Week van de Gesc.hiedenis.
- Folder van de Vrienden van het Regionaal Archief Alkmaar.
- Brief van Digitaai Vrouwenlexicon van Nederland.
- Nel Sw-art rvil inlichtingen over de Scheerwinkel van Burgerbrug. Hierover inlichtingen
aan N ic. Besternan vragen.

z.H.B,
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- De prijs dit jaar voor de Z"H.B.is 1650 euro per nummer,dit is 3oh meer dan vorig jaar.
- Kees is bezig met de adressering.
- Op de foto van de Z.H.B.m.1 is niet gereageerd.

Financieel overzicht"
Van I maart.

Kas
Bank
Rabo

44.34
312.63

renterekening

Leeuwrekening
Postbank
Totaal

5000,00
202,91
5865.59
11425,47 euro

Er zljn nog 4 leden die de contributie voor 2003 niet betaald hebben,deze worden dr:or
Kees gebeki.Voor 2004 moeten nog 29 leclen betalen.

Zomerexcursie,
Er hebben zich tot nu toe 51 leden opgegeven voor de zomerexcursie. Voor de bus van de
finna Peereboom moet 503.50 euro betaald worden.
Reproko§!Írn en pukrlicatierechten voor de illustratie Z.H.B.
Voor de illustratie van de Z.FI.B.worden door verschillende instanties steeds meer geld
gevraagd. R.A.Alkmaar en Hoorn zijn nog gratis,R.A.Noord-Holland niet meer.I)e
redactie moet boven 50 euro toestemming vragen aan het bestuur

Actiepunten:
l. Z.H.B. en boekenindex maken"
2. Foto en landkaaften inventarisaties. Dit wordt door Atie. Anke rran Loo en Annemies
Schenk verzorgd .
3. Brochure.Dit zal Frans verzorgen,Pret zal de tekst maken.
4. Oral Hisiory: Fam. Raven, de dames Bakker,mevr"Roozing-Witlok,mevr van
Bodegraven,fam Veuger en de Hofstee stichting.
5. De tegelwand van Fred Koning.
6. Ledenwerving op braderieën, pompoenfair,enz.
Verslag u,erkgroepen.
De werkgroep is een onderzoek naar de historie van 6 renteniershuizen in Schagerbrug
begonnen.Kees gaat onderzoeken. of er een molenfabriek in Schagerbrug heeft gestaan
En naar de historie van de Amerikaanse molen in polder I.
Rondwaag:
- Jaannarkt Burgerbrug op18 juli Jaap Schu-vï, Nic Besteman.Annie Dapper en Annie
Struyf. .t Zand op 27 juli Atie, Piet, Frans en Jan zuilen hiervoor door Piet worden
gevraagd.Voor de pompoenf-air op 25 en 26 september word op de volgende vergadering
besloten wie hierheen gaan.
- Iemand vragen [bv.Flenriette de Redelijkheid] voor het schriiven van een artikel over de
Oral-History
Volgende vergadering
Deze zal op 10 augustus 2004 gehouden u,orden brj Jaap Schuyt.
Aqenda.
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9. Verslag werkgroepen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting
Jan Rampen.

