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Algemene
ledenvergadering
Vrienden
Op zaterdag 11 Juni vond In het museum de
Algemene Ledenvergadering plaats van de
Vereniging 'Vrienden van het Zuiderzee
museum'.
Op de agenda kwamen een aantal punten
voor als de bespreking van de verslagen
(Jaarverslag en financieel verslag 1976), verifi
catie en bestuursverkiezing.

commissie verklaart accoord te gaan met het
nnanclële verslag met compliment aan de
heer P. M. Rooker, vervaardiger van dit ver
slag, dat zeer overzichtelijk werd voorgelegd.
Er wordt uitgesproken dat de Vereniging
'Vrienden' gelukkig Is met de belangrijke
plaats die zij kan innemen ten aanzien van
het museum - wat ook blijkt uit de aan
zienlijke financiële bijdragen aan het museum
voor uitbreiding van de verzamellng. De
penningmeester wordt décherge verleend.
De heer A. M. T. de Haas treedt periodiek af
als lid van de Verificatiecommissie. Als nieuw
lid wordt benoemd de heer P. Harder.

Bij de opening sprak de voorzitter, dr. J. M. G.
van der Poel, een welkomstwoord en uitte zijn
vreugde over de goede belangstelling die uit
de vrlJ grote opkomst bleek. Hij moest tot zijn
spijt melden dat de punterfllm van de heer
Galt Berk niet kon worden vertoond wegens
ziekte van de cineast, die zelf de toelichting
had moeten verzorgen. In plaats daarvan
heeft het bestuur de heer 0. F. Lunsingh
Scheurleer bereid gevonden een voordracht
met dia's te houden over tegels.
De voorzitter memoreerde dat op 22 mei de
secretaris, pastoor 8. Voets de 40ste ver
jaring van zijn priesterwijding heeft gevierd,
waarbij hij de gelukwensen van de Vereniging
heeft aangeboden.
Het Peperhuis kwam kort ter sprake als uit
gave van de Vereniging. De voorzitter heeft
de Indruk verkregen dat 'Het Peperhuls' zeer
gunstig wordt beoordeeld. De redactie zal
trachten het tijdschrift nog aantrekkelijker te
maken.
De decembernummers, de jaarboeken, zullen
niet uitsluitend worden gewijd aan één onder
werp, maar ook wel eens een meer gevarieerd
beeld geven, betrekking hebbend op onder
werpen, die op het terrein van het museum
llggen. Er wordt onder meer ook gedacht aan
een rubriek over nieuw verschenen literatuur
op het terrein dat het museum bestrijkt.
Voorts zal een rubriek 'vragen van leden'
worden Ingevoerd over onderwerpen op het
gebied van het werkveld van het museum.
De leden wordt gevraagd: 'Leven er bij uzelf
ook vragen ten aanzien van onderwerpen, die
in het Peperhuis zouden kunnen worden
behandeld?'
Er zal een Inhoudsopgave worden gemaakt
van de nummers van de laatste serie Peper
huizen.

De heer G. Hartstra moest tot zijn spijt wegens
verandering van functie aftreden als bestuurs
lid. De voorzitter zegt dat er door de ont
wikkelingen behoefte begint te ontstaan aan
Iemand In het bestuur met Juridische kennis,
ten behoeve van aangelegenheden als op·
stellen van contracten, formulering voor
legaten enz. Daarom Is gedacht aan de heer
M. A. Schellekens, notaris te Schagen, die
bereid is gebleken deze bestuursfunctie te
aanvaarden. Aangezien er geen tegen
kandidaten waren binnengekomen wordt de
heer Scheltekens benoemd. De heren
dr. C. Boschma en M. Hllckmann worden her
benoemd. Er ontstond enige discussie omdat
een lid van mening was dat de Enkhulzer
leden naar verhouding wat spaarzaam zijn
vertegenwoordigd In het bestuur. De voor
zitter zegt, met alle respect voor de Enkhuizer
Initiatieven, dat de Vereniging thans een
landelijke organisatie Is. Eerst In de laatste
Jaren Is het aantal leden van de Vereniging in
Enkhuizen pas duidelijk uitgebreid en dat er
momenteel reeds drie Enkhulzers In het
bestuur zitting hebben.

De notulen van de algemene ledenvergade
ringen van 8 en 29 mei 1976 worden goed
gekeurd met dank aan de secretaris. Ook ten
aanzien van de inhoud van Jaarverslagen Is
de gehele vergadering accoord. De verificatie-

En tenslotte worden de dames Truus Metten
en Dora Pannekeet-Eg verrast met elk een
fijn bloemstukje met orchideeën omdat zlJ
voortdurend de souvenirhandel voor de
Vereniging met zoveel toewijding dienen.

De heer Veen betreurt hel dat de hektjalk
geen wimpel draagt en dat de tuigage In
slechte staat 11erkeert. HIJ bepleit daarin te
voorzien. Ook vindt hij dat er te weinig blJ
schriften bil de geëxposeerde objecten voor
komen. Hij verzoekt het bestuur de aandacht
van de directie daarvoor te vragen.
De voorzitter zegt dat er wordt gedacht In het
museum informatiebladen samen te stellen
voor de bezoekers.
De voorzitter memoreert de aanwezigheid van
de drie ereleden: de heren dr. P. Wassen
bergh, P. Sybrandy en 0. Fleddérus.

In de Taveerne werd de lunch geserveerd.
waarna de leden bij prachtig weer naar hel
Buitenmuseum gingen om In de kapel de
voordracht van de heer Scheurleer over tegels
te beluisteren en rond te zien op het terrein.
Het was een geslaagde dag.

