Het Peperhuis: mededelingen uit het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen: 1980, nr.2

'Het Peperhuls' Is dr. W. M. Zappey, weten
schappelijk hoofdmedewerker aan de V.U. te
te Amsterdam, bereid gevonden tot de
redaktie toe te treden. De voorzitter deelde
voorts mede dal twee publicaties In het voor1ultzlcht kunnen worden gesteld: een van de
heren Lodder en Felser over de Veerdienst
Enkhuizen-Stavoren en van van der Poel een
herdruk van 'Scheepsmodellen in Neder
landse Kerken'.
Wat betreft de verslagen kwamen achtereen
volgens het jaarverslag 1979, het nnanciële
verslag 1979 en de begroting 1981 aan de
orde, zoals deze aan de leden waren toe
gezonden, tezamen met het aprilnummer van
Het Peperhuls - de 'Nieuwsbrief'. De begroting
werd goedgekeurd.
Het vierde punt van de agenda: het Rapport
van de Verificatie-commissie maakte duidelijk
dat deze de financiële stukken had ge
controleerd en in orde bevonden en veel
dank betuigd aan de heer P. M. Rooker.

Algemene
Ledenvergadering
en een bezoek
aan de
Enkhuizer kerken
Op 14 juni vond de Algemene Leden
vergadering plaats van de 'Vrienden' te
Enkhuizen.
Om ongeveer 11.00 uur kon de voorzitter
prof. dr. J. M. G. van der Poel de 80 aanwezige
'Vrienden' welkom heten. In het bijzonder
herinnerde hij aan het 30-Jarlg bestuurs
lidmaatschap van de Secretaris, de heer
B. Voets. Daarna werden de notulen van de
algemene ledenvergadering van 16 juni van
hel vorige jaar behandeld en goedgekeurd.
Doordat de heer S. N. Groot geen tijd meer
kan besteden aan het redactionele werk voor

Voor de nieuwe Verificatie-commissie werden
benoemd: de heren Blokker en Horneman.
Ten aanzien van de bestuursverkiezing waren
de heren dr. C. Boschma, M. Hilckmann en
M. A. Schellekens periodiek aftredend. Aan
gezien zij allen herkiesbaar waren en geen
tegenkandidaten waren gesteld, werden alle
drie bestuursleden herbenoemd.
Een belangrijk punt was vooral het zevende
punt van de agenda, ten aanzien van de
oprichting van een 'Stichting tot steun aan de
Vereniging Vrienden van het Zuiderzee
museum'.
De voorzitter garde leden een nadere toe
lichting omtrent de bedoeling van het in het
leven roepen van de Stichting In hel raam van
de ontwikkelingen van het Buitenmuseum.
Het ziet er naar uit dat de taak van de
Vereniging voor wat betreft de exploltatte van
een ontvangstgebouw, van eventuele parkeer
gelegenheid en opvang van bezoekers en
verpachting van panden en het beheren van
kleine winkelbedrijljes. te omvangrijk zat
worden en dat daardoor de andere taken van
het bestuur In hel gedrang zouden kunnen
komen.
Daarom meent het bestuur dat een afzonder
lijke stichting noodzaak zal zijn om alle zaken
genoegzaam te kunnen behartigen. Binnen
deze vereniging krijgt de Stichting een
dienende taak. die niet door hel museum zelf
kan worden behartigd.
Winst. die door de Stichting uit de exploitatie
zou worden behaald, zal aan de Vereniging
worden uitgekeerd, weer ten behoeve van het
museum te besteden. Het bestuur van de
Vereniging werd gemachtigd voortgang te

maken met deze ontwikkeling. De leden van
de Stichting zullen door het bestuur worden
aangewezen. De voorzitters van beide In
stellingen zullen beide vergaderingen bij
wonen.
De directeur van het Zuiderzeemuseum en
een lid van de Commissie van Bijstand voor
het museum hebben bovendien qualitate qua
zitting in het Stichtingsbestuur. De door het
bestuur van de 'Vrienden' gevraagde
machtiging tot het In leven roepen van de
bedoelde Stichting werd verleend.
Van de Rondvraag werd geen gebruik ge
maakt. Het tradrtlonele bloemstuk van de
bestuurstafel werd bestemd voor mevrouw
Klaske van der Helde-Jelsma.
Waarna de sluiting volgde.
Na de vergadering verzamelden de leden zich
aan een gezamenlijke lunch in de taveerne,
waarbij zij tevens van de verandering van hel
interieur van de taveerne kennis konden
nemen.
Na de lunch werd onder leiding van de heren
Voets en De Vries en studenten van de
lutherse Gemeente een bezoek gebracht aan
vier Enkhuizer kerken en werd het daar aan
wezige kerkzilver bekeken: de lutherse kerk,
de Zuiderkerk, de Katholieke kerk en de
Gommarlskerk.

