Bestuursvergadering no.183 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op

l8 maart 2008 bij

Jan Prij.

Aanwezig: C.Otter, J. Prij, H Katuin G. Leendertse
Afuezig: A. Nierop.

en J. Rampen.

Openinq:

Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.

\-

Not,ulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
N.a.v.- Jan Prij is bij Piet Paarlberg geweest en heeft oude kaarten en andere spullen mee
genomen.
- Er wordt voorgesteld om de vergoeding voor vergaderingen in een pot te doen en dan
elke 5 jaar met de partners uit eten te gaao. Dit voorrtel wordt armgeilomen.
- Jan Prij en Gonno zijn nog niet bij Teun Waamink geweest.
In gekom gn stukke_t en- Mededelin gen.

- Uitnodiging van de jaarmarkten van 'tz,and, Burgeórug en Oudesluis. Dit jaar gaan \À/e
op 22 juni van 10.00-17.00 uur naar Oudesluis en op 20 juli naar Burgerbrug..
- Uitnodiging opening expositie Zijper Museum.
- Kamer van Koophandel: uitschrrjvins van Triea Paarlberg uit het bestuur.
- Nieuwsbrief van de Hist. Ver. Harenkarspel.
- Nieuwsbrief Cultureet Erfgoed Noord-Holland.
* Vier opzeggingen en twee adreswijzigingen.
- Op de volgende vergadering overleggen over het leeghalen van de postbus.
- Jan Prij en Kees hadden op het gemeentehuis een bespreking over het cultuur beleid.
- Kees en Gonno zijn naar een bijeenkomst van Cult. Erfgoed samen met de bibliotheken
in Den Helder gerreest. Erwerd gesproken om in @n paar bibliotheken een ruimte te
maken voor lokale geschiedenis.

Z.H.B.

]ilËïi"r*"

Z.H.B.is nog niet klaar voor verzending. Jan Prij zal hier naar informeren.
- Jan Prij zal Henriet Molenaar en Karel Numan vragen om ovËr de Oral History te

schrijven.
- Mew. Stammes uit Anna Paulowna gaat over Oudesluis schrijven. Jan Prij heeft met
haar gesproken, ze is klaar met schrijven.
- Jan Dekkeren Atie zijn bezig met de bandjes over Sint Maartensbrug.
- Klaas Olieman zallater over 't Zand schrijven. Jan R. zal contast met hem op ilemen.
- Jan Prij is verder met het onderzoek van het ker§e, het was waarschijnlijk een
gereformeerdenkerk. Kees zal bij het kadaster kijken naÍr meer infomratie.
-Oral History: mevr. Renooyóoontjes, Klaas Maigret, de heer Johannes, P.L. Zomerdijk,
mevr. J. Doedens, Tuin en Koster.
- Frank van Loo wil weer nummers inbinden. Gonno zal zegger dat dit goed is.
- De oude drukplaten van de Z.H.B. hebben geen hist. waarde en kunnen weg.

Financieel overzicht. 15 maart 2008
Kas
-3,13
Bank
310,86
RABOrenterekening 10120,78
Postbank
7681.45
t s l oq,go
- De Leeuwenrekening is opgeheven.
- Van de 506 betalende leden hebben 381 hun contributie betaald.
- De jaanekening en begroting van 2007 zijn behandeld.
Bespreking voorj aarsvergadering.
Deze zal in de Uitkijk op 7 mei worden gehouden. Als spreker is de heer Diederik Aten
van Uitwaterende Sluizen gevraagd die een inleiding zal houden over de
kustontwikkeling, hij vraagt hiervoor geen vergoeding. Er moet voor een diaprojector,
een scherm en een lessenaar met lampje gezorgd worden. Henk heeft een diaprojector en
de Uitkijk de rest. Atie zorgt voor de bloemen en een boekenbon van25 euro. Atie is
herkiesbaar. Jan R. zal het jaarverslag maken. Jan Prij zal op de vergadering vragen of er
mensen zijn die willen helpen bij de werkgroep hit. onderzoek, dit misschien i.s.m. het
museum.
Actiepunten:
We zullen op de jaarmarkten van Oudesluis en Burgerbrug staan.
Verslas werkqroepen.
De heer Jaap Witte uit'tZand maakt een lespakket voor de basis scholen van de Zijpe,
over het Cultureel- en Historisch Erfgoed van de Zijpe. Jan Prij en Geert van Dijk helpen
hem hierbij. Er wordt per dorp een persoon gezocht om de kinderen wat over het dorp te
vertellen. Jan Prij zalhet lesmateriaal naar de bestuursleden mailen.

Ziiper Museum.
- De expositie is geopend, het is een mooie expositie.
- De film Zijpe 400 Op DVD zetten en deze verkopen voor 7,50 euro, 50oó voor het
mussum en 50% voor de vereniging.
- Gonno vraagt of Geert van Dijk de DVD van de Z.H.B. kan krijgen, dit is goed.
Rondvraag:
Gonno zegÍ dat de kopijrechten voor de Z.H.B. nog niet geregeld zijn. Dit komt goed.
Volgendg. vergadering
Deze zal op l0 juni 2008 worden gehouden

bij Gonno Leendertse Grotesloot

388

Agenda.
Opening.

l.

2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht.
6. Bespreking voorjaarsvergadering.
7. Zomet excursie
8.

Actiepunten.

9. Verslag'ï[erkgroepen.
10. ZijperMuseum.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Jan Rampen.

