Bestuwsvergadering no.187 van de Hist.Ver."De Zijpd'gehouden op l8 nov.2008 bij
Atie Nierop..
Aanwezig: A. Nierop, J. Prij, H Katuin, G. Leendertse, K Otter en J. Rampen.
Opening:
Voorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
- De levensloop van mslrouw Renooy- Boontjes wordt door Frank bewerkt voor de
- Er wordt onderzocht om de zomeÍexsursie naar Corus en sluizen van lJmuiden te

Zl#..

organiseren.

\-

\*

Ingekomen stukken en Mededelingen.
- Het fotoboek van hetZ1jarig jubileum is zoek.
- De heer Raat van het Regionaal Archief geeft lezingen.
- Lia Vriend heeft een goede lezing gegerren ell^zal in het voorjaar een fietstocht
organiseren.
- De Hofstee Stichting geeft weer 1000 euro aan subsidie.
- Museaal en Hist. Perspectief, Steunpunt Erfgoed N. Holland en Stichting Stellingen van
Amsterdam zijn samen in Cultureel Erfgoed Noord- Holland.
- Uifirodiging van Cult. ErfgoedNH:. vergadering 12 nov. in Schagen.

Z.H.B.
- Jan Prij zalHenriet Molenaar wagen om orrer de Oral History te schrijvea.
- Jan Dekker en Atie z$nbezig met de bandjes over Sint Maartensbrug.
- Klaas Olieman zallater over ot Zand schrijven.
-Oral History: mew. Renooy-boontjes, Klaas M"ig"L de heer Johannes, P.L. Zomerdijk,
mew. J. Doedens, Tuin en Koster.
- Jan Prij gaat een artikel over Klaas Maigret schrijven.
Gerard van Nes wil in deZIJB een bijlags raet informatie. Deze berichten kunnen in
het voorwoord en de Z[IB. wordt te nwaat daardoor durnder en het waagt meer werk.
Financieel overzicht. l8 nov. 2008
-3,63
334,35

Kas
Bank

RABOrenterekening 14320/8

Postbank

936.68

tssga,tg
-

10 leden hebben de contributie nog niet betaald en zullen voor de ZtIB..No 4 worden
afgeschreven, wanneer ze nog niet betaald hebben.
- ZlIB.no 3 en de verzendkosten zijn betaald.
- De rekening van Dekave van de enveloppen [098,37 euro] moet nog betaald worden.

Besprekins nai aarsvergaderinq.
Deze zal in de Jongs Prins worden gehoudea op25 nov. Als spreker is Frans Diederik
archeologie gernaagd. Hij vraagt een vergoeding van 75 euro, Gonno zal voor een beamer
en laptop zorgen. Jan Prij zal wagen of er mensen zijn die met het Hist. Onderzoek willen
helpen. Er zal een boeken stalletje zijn.
Actiepunten:
Verslag werkgroepen.
- Kees gaat een cursus opstarten over genealogie, er zijn nu 3 aanmeldingen.
- Er komt een bespreking met de leden van het Hist" Onderzoek wann€er iedereen weer
thuis is. FraÍk heeft al een artikel over het oude gemeentehuis geschreven.
ZTioer Museum.

\-

- Reaalverzekeringen hreft computers orrer en wil dez* aanhet museum schenken.
- Geert van Ddk heeft een veiligheidscuÍ$rs gevolgd er moeten in het museum nu

veiligheids aanpassingen gedaan worden.
- Gerard wil de boeken van Jan Bremer digitaliseren- Hennie Kooi is toe getreden tot het bestuur van de Melchior stichting.
Rondvraag:
- Henk wil over de gebroeders Bla?boer een artikel maken en ymagt of er ma wagenlijst
is. Deze is bij
e
- Atie zegfdatmewouw Stamm"S haar foto's t€rug wil. Jan Prij z*dltverzorg€n.
- Kees zegt dat er 8 canons van de Ztjpe op internet staan.

Frank.

Volsende vereadering
Deze zalop 17 febr. 2009 worden gehouden bij Jan Prij.
Aegnda.
OPening.

l.
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2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Z.H.B..
5.
6.

Financieel overzicht '
Bespreking voorjaarwergadering.
Nabespreking najaarsvergadering.
7
8. ActiePunten.
9. Verslag WerkgroePen10. ZliperMuseurn.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

.

Jan Rampen.

