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Algemene
ledenvergadering
Op 16 Juni vond In hel Zuiderzeemuseum aan
de Wierdijk de Algemene ledenvergadering
van de Vereniging 'Vrienden van het
Zuiderzeemuseum· plaats.
De voorzitter, dr. J. M. G. van der Poel, heette
In de taveerne de aanwezJgen welkom met een
korte beschouwing over het afgelopen Jaar.
Daarbij vermeldde hij ook de toekenning van
de zilveren anjer aan de heer J. J. Schllstra
voor zijn publicaties en het culturele werk in
Noord-Holland.
De notulen van de ledenvergadering van
3 Juni 1978 werden behandeld.
In het Jaarverslag, dat met financieel verslag
1978 en de begroting 1980 was bijgevoegd bij
de uitnodiging voor de vergadering, werden
drie zaken van betekenis vermeld. Dat zijn de
aankoop van de collectie Thijs Mol over de
walvisvaart, de restauratie van de Texelse
blazer en de exploitatie van de taveerne. Ten
aanzien van de eerste twee punten hebben
belangrijke bijdragen van het Prins Bernhard
Fonds gunstige mogelijkheden geboden,
zoals al is vermeld In een eerdere nieuwsbrief.

Ten aanzien van de exploitatie van de taveerne
heelt de pachter per 1 Januari 1979 opgezegd.
Daarin Is Inmiddels weer voorzien, zoals in
dit nummer wordt vermeld. De nieuwe
statuten en het huishoudelijk reglement
konden aan de leden worden toegezonden.
Het Jaarverslag 1978 werd goedgekeurd even
als het rlnancieel verslag 1978 en de be
groting 1980.
De verificatie-commissie deed verslag omtrent
het keurig In orde bevinden van de boek
houding van de Vereniging. De penning
meester werd décharge verleend. Dr. Ringeling
Is als nieuw lld in de verificatie-commissie
benoemd.
Wat betreft de bestuursfuncties waren perio
diek aftredend de leden: drs. R. c. Hekker,
dr. J. M. G. van der Poel (voorzitter) en
J. H. H. de Vries.
De beide eerstgenoemden werden b.lj enkele
kandidaatstelling herkozen. De heer De Vries
was ingevolge artikel 6 lid 1 van de statuten
niet herkiesbaar en In zijn plaats was door het
bestuur voorgesteld de heer C. de Vries te
Enkhuizen. Deze werd door de vergadering
benoemd. De voorzitter dankte de heer
J. H. H. de Vries, die onmiddellijk zijn plaats
voor de heer C. de Vries inruimde.
Tijdens de rondvraag werd de vraag gesteld
wat de gemeente Enkhuizen doet ten aanzien
van de oplossing van het opkomende parkeer
bleem, mede In relatie tot het recreatiegebied.
500.000 bezoekers zal trekken. Directeur
Vroom antwoordde met de mededeling om
trent de instelling door de gemeente van een
werkgroep voor de bestudering van dit pro
beem, mede in relatie tot het recreatiegebied.
Aan mejuffrouw Hanny Waardenburg werd
een bloemstuk aangeboden uit waardering
voor haar vele werk voor het museum.
Na de sluiting van de vergadering hield
de heer Vroom een korte Inleiding over walvis
vaart in verband met de te draaien films over
de 'Gentle Giants'. Voor vertoning van deze
mms was gekozen In relatie tot de be
handeling te zijner tijd van waivisvaart
geschiedenis in het Westindisch Pakhuis,
wanneer dat als gedeelte van het museum in
gebruik zal zijn.
De lunch werd gezamenlijk gebruikt met een
Westfrlese koffietafel in de taveerne.
Vervolgens werden de films gedraaid en was
er gelegenheid tot bezichtiging van het
Buitenmuseum.
Het bijzonder mooie weer maakte er mede
een geslaagde dag van.
Hel Bullenmuseum, gezien van de kalkovens.
De vrienden bezochten hel Buitenmuseum
op een mooie dag.

