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Bestuursvergadering

no.l67 vande Hist.Ver."DeZ$pe"gehouden op fFieH 2005 bij Atie

Nierop
Aanwezig: P. Morsch, A. Nierop, C.Otter, J.Prij en J-Rampen
Afivezig: Tr.Paarlberg.

.

Operine:
Voorzitter Piet Morsch opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
lngekomen stukken en Mededelingen.
- De kermisbraderie op tr*&lnschagerbrug zullen Pauline, Kees, Jan en Jan verzorgen- Naar de pompoenftii óó-fldep.van 10.00-13.30 Piet en Pauline en-17.00 Atie en Piet
Paarlberg-Op 25 sept. van 10.00-13.30 Jan en Marry en-17.00 Jan Prij en Jaap Schuyt.
- Presentatie Noord-Hollands Arcadia van 400 Buitenplaatsen op 14 sept. Piet gaat heen.
- Jaaroverzioht Museaal en Hist. Perspectief 2004.
- Postbank bevestiging adreswijziging.
- Nieuwsbrief van de Hist.Ver.Harenkarspel.

Z.H.B.
- De nieuwe Z.H.B. is klaar voor verzending, Kees zal voor de adressen zorgen.
- Voor het dubbeldikke nummer is 4100,+uro en voor de brochure f600,- euro betaald.
Kees stelt voor om meerkosten uit publicatie- en bijzondere activiteitenfonds te betalen.
Hiermee is de vergadering het eens.
- Wim Krul zal nog een artikel over Jaap Bregman en Jaap de Beurs schrijven.
- Een artikel over de tuin van Koster schrijven.
- Piet zal Henriet Molenaar vragen om een artikel van de heer Keizer te maken.
- Op de webside van het Zijpx museum staan artikelen uit de ZHB zonder
bronvermelding.
- Een oproep plaatsen voor bestuurskandidaten uit Oudesluis,'iZand, Burgerbrug en
Petten. Hulp bij het historisch onderzoek en personen die mensen willen interviewen.
Financieel overzicht.
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2005
29,93
517,68

RABO renterekening 9A49,13
2084.25
11680,99
Totaal
- ZÍJ8 2 , kaartenreproducties en HV folder zijn betaald.
- Excursie is verwerkt, negatief saldo 48,65 euro
- 36 Leden hebben 2005 nog niet betaald.

Postbank

N abe sgrekin g zomerexcurs ie.

Het was een geslaagde excursie met 85 leden. Het eten en drinken was goed. Deze
excursie is door Peereboom georganiseerd met ideeën van de commissie. Idee voor de
volgende excursie de Vestingwerken van Den Helder en de Marine.
Besprekin g naj aarsvergaderin g
Deze zal in Oudesluis op 16 nov. worden gehouden, er zal iemand worden gevraagd die
over de Vestingwerken uit Den Helder kan vertellen. Met als reserve de heer van Kampen
over kleuren of de heren Karel Numan of Kalderbach. Piet zal dit regelen. Iedereen uit
Oudesluis en omgeving uitnodigen.

Actiepunten:
-. OralHistory: Fam. Raven, de dames Bakker,mevr.Roozing-Witlok, fam. Veuger, Jaap
Bregman mevr.Renooy-Boontjes, Jaap de Beurs, de heer Keijzer, Klaas Magret en tuin
Mevr. Koster.
-. Ledenwerving op braderieën,enz,
-. Kadidaten voor het bestuur: de heer Stoop uit Burgerbrug. Piet zegt dat Annie Dapper
en Dirk Smid niet in het bestuur willen.
-. De Z.H.B. index maken gaat voorspoedig, er worden vrijwilligers gezocht om te
helpen met het doorlezen van de Z.H.B.'s. Jan Prij wil hier bij helpen. Fiet zal dit met
Anke van Loo overleggen.
Verslag werkgroepen.
De werkgroep onderzoekt de historie van 6 renteniershuizen in Schagerbrug .Het
Kadaster in Alkmaar verhuist naar Amsterdam,er is nu moeilijk aan informatie te komen.
Er is nu geen voorzitter meer, we komen hier op terug.
Rondvraag:
zegl dat mevr. Koster geen uitnodiging voor de excursie heeft gehad. Kees zal
veranderen.
- Piet zal met Frans overleggen voor een bezoek aan de Vestingwerken.
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Volgende vergaderinq
Deze zal op 18 oktober 2005 worden gehouden bij Jan Prij.
Agenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Z,H,B,
5. Financieel overzicht

11 Sluiting.
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9 Verslag werkgroepen en
overleggen nieuwe voorzitter.
10 Rondvraag.
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Bespreking najaarsvergadering.
Actiepunten.
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Jan Rampen.

