bij Jan
Bestuursvergadering no.188 van de Hist.Ver."De Zijpe"gehouden op 17 febr 2009
Prtj.
Aanwezig: A. Nierop, J. Prij, FI Katuin, K Otter en J' Rampen'
Afwezig: G. Leendertse.
Opening:

Vàorzitter Jan Prij opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen:
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd.
n.a.v. De excursiecommissie heeft nog geen contact met Corus gehad.
Ingekomen stukken en Mededelingen.
- Éet fotoboek van het}Sjarig jubileum is nog zoek. Kees zal Vera vragen.
- Op de CD Rom van de notulen staat weinig bijzonders. Atie zal Piet Paarlberg vragen of
hij een lijst van de vergaderingen wil maken.
- Van Sype tot Zijpe opening 25 febr. 14.00 uur gemeentehuis'
- Expositie Z.M. opening 4 maart 14.30 uur gemeentehuis.
- Uitgeverij Verloren heeft aanbiedingen.
- West-Fries genootschap vraagt een vrijwillige bijdrage'
- Nieuwjaarskaart van het Z-M.
- Cultureel Erfgoed N.H.: Pieter Vijn heeft een andere baan'
- Cultureel Erfgoed N.H.: Uw organisatie als uitgever, thema dag 14 maart.
- Dirk Smid heeft de stukken van het Hist. onderzoek gebracht'
- De adreswijzigingen zijn verstuurd, deze zalin de ZI1B nogworden aangepast'

Z.H,B.
- Jan Prij zal Henriet Molenaar vragen om over de Oral History te schrijven.
- Jan Dekker en Atie zijnbezigmet de bandjes over sint Maartensbrug.
- Klaas Olieman is klaar met de artikelen over het 'tZand.
-Oral History: mevr. Renooy-boontjes, de heer Johannes, P.L. Zomerdijk, mevr. J'
Doedens, Tuin en Koster.
- Henk heeft de vragenlijst van Frank gehad en is bezig met het artikel over Blaauboer'
- Er is nog veel kopy.
Financieel overzicht. 12 febr.2009
-25,03
Kas

Bank

RABOrenterekening

Postbank

653,33

10712,32
38"33

11378,95
- 10 leden die niet betaalden ziin aÍgeschreven.
- Begroting: secretariaatkosten aangeven enveloppen 1098,37 en reserveringen boekhoud
programma 300 euro.

Bespreking voorj aarsvergadering.
Gonno zalLia Vriend als spreker voor deze avond vragen voor l4 of 28 april in De
Uijtkijk. Kees is aftredend, voor hem het liefst een vrouw vragen: Tini Nijboer, Ineke
Stuyvenberg of Peter A1.
Bespreking naj aarsvereaderin g.
Het was een goede avond met een goede opkomst.
Actiepunten:
Verslag werkgroepen.
- Kees heeft een cursus over genealogie gegeven. Het waren 4 avonden met nog 3
excursies, er deden 10 cursisten mee. Hij wil over een jaar met de groepnog eens biieen
komen.
- Er komt een bespreking met de leden van het Hist. Onderzoek wanneer iedereen weer
thuis is, Jan Prii zal deze verzorgen

Zijper Museum.
-De opening van de nieuwe expositie is op 4 maart om 14.30uur in het gemeentehuis.
Rondvraaq:
- Kees zegt dat hij en Henk bezig is met 2 nieuwe boekhoud programma's, Wascosoft en
Davilex. Ze zullen snel beslissen met welk programma er gewerkt gaat worden. Deze
programma's kosten ongeveer 250 euro.

Volgende vergadering
Deze zal op 31 maart 2009 worden gehouden bij Gonno.
Aqenda.
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Z.H.B..
5. Financieel overzicht .
6. Bespreking voorjaarsvergadering.
7. Actiepunten.
8. Verslag Werkgroepen.
9. Zijper Museum.
10. Rondvraag.
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Sluiting.

Jan Rampen.

