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Inleiding  

GESCHIEDENIS VAN SPAARBANKEN IN NEDERLAND1  

Oprichting 
Vanaf 1817 werden de eerste spaarbanken in Nederland opgericht. Initiatiefnemers waren de verschillende 
lokale departementen van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen. Ter stimulering van de oprichting van 
spaarbanken publiceerde het Hoofdbestuur van het Nut in 1818 de Algemeene Regelen voor spaarbanken. 
Het Hoofdbestuur adviseerde de plaatselijke departementen daarin onder meer om éénmaal per week zitting 
te houden, een bestuur van vier onbezoldigde commissarissen aan te wijzen eventueel terzijde gestaan door 
een gesalarieerde boekhouder, de ingelegde gelden solide te beleggen in de aankoop van Nederlandse 
staatsschuld en ten slotte een rente te berekenen van 4%. Omdat de departementen onafhankelijk waren van 
het Hoofdbestuur, golden de Regelen alleen als leidraad.   

In 1819 was het totale aantal spaarbanken reeds gegroeid tot 48 en in 1827, tien jaar na de oprichting van de 
eerste spaarbank, tot 66. De financiële crises ten gevolge van de Belgische Opstand in 1830 betekende voor 
de meeste banken echter een gevoelige slag. Administratie, beheer en controle waren vaak in handen van 
onbezoldigde departementsleden, die doorgaans onvoldoende kennis van financiële zaken bezaten om de 
risico s bij een toenemend inleggerkapitaal te kunnen overzien. Daarnaast hadden veel spaarbanken de 
aanwijzingen van het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen betreffende beleggingen 
ter harte genomen en de gelden uitsluitend belegd in Nederlandse staatsschuld. Ten gevolge van de 
Belgische Opstand kelderen de koersen van deze effecten binnen enkele weken aanzienlijk. Daarnaast kwam 
menig spaarder angstig zijn spaargeld terugvragen. De meeste banken waren genoodzaakt over te gaan tot 
kortingen op uitkeringen van spaargelden, die konden oplopen tot wel 35 procent. Een twintigtal banken 
werd ontbonden en een aantal andere banken zag geen andere uitweg dan de dienstverlening tijdelijk te 
staken. De crisis leidde over het algemeen niet tot ingrijpende veranderingen in het beheer van de 
spaarbanken. Wel ging een aantal banken over tot een gevarieerder beleggingspatroon, bijvoorbeeld door 
geld te beleggen in hypotheken of binnenlandse obligaties, en kwam grote nadruk te liggen op de vorming 
van een reservefonds. Het gros der banken lijkt de financiële crisis die in 1848 op de politieke 
omwentelingen binnen Europa volgde, dan ook beter het hoofd te hebben kunnen bieden. Slechts zeven 
banken moesten ten gevolge van de scherpe koersdalingen hun deuren sluiten. Alhoewel het 
spaarbankwezen vanaf 1850 een gestage groei doormaakte, begon de grote bloei pas na 1870, dit als gevolg 
van de algemene welvaartsstijging door de economische vooruitgang en industrialisatie. 
De verhouding met het Departementsbestuur verliep niet bij alle spaarbanken even soepel. Met name over 
de besteding van de overwinst (aan sociale doelstellingen of aan de reserve) ontstond vaak tweespalt. Ook de 
benoeming van bestuursleden of de zelfstandige aankoop van een eigen bankgebouw kon de gemoederen 
hoog doen oplopen. Ten slotte was de juridische relatie tussen het Departementsbestuur en de spaarbank 
vaak niet goed geregeld. In 1880 liet het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen een 
onderzoek instellen waarna zij concludeerde dat een volledige onderschikking hetzij verzelfstandiging van 
de spaarbanken gewenst was. De uitkomsten van het onderzoek leidden niet tot concrete veranderingen. Na 
een omvangrijke fraudezaak bij de spaarbank in het Groningse Ten Boer in 1900 kwam de zaak opnieuw ter 
sprake. Onduidelijk was wie de financiële controle uitoefende en wie bij een liquidatie van de bank voor de 
verliezen op moest draaien. In de daaropvolgende jaren werden een aantal spaarbanken omgezet in een 
stichting met een eigen vermogen. Bij andere spaarbanken zou het nog decennia duren voor de juridische 
relatie met het Nutsbestuur goed was geregeld. In 1957 werden naar aanleiding van de nieuwe Wet op de 
Stichtingen ook de laatste banken omgezet in een stichting, waarbij de banken ook werden verplicht 
stichting in de naam te dragen. 

                           

 

1 De algemene inleiding over de geschiedenis van de spaarbanken is vervaardigd door Mirjam Schaap en Anne-Marie 
Kwakernaak en eerder verschenen als inleiding bij de inventaris van het archief van de VSB-Bank (2003). 
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De relatie met het Nutsdepartement bleef in de meeste gevallen nog lang bestaan door middel van het 
benoemen van leden voor het bestuur en het recht van het Departementsbestuur op een deel van de 
overwinst. Het overgrote deel van de banken bleef de naam Nutsspaarbank voeren om deze pas in de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw te veranderen in Bondsspaarbank .  

Vanaf het midden van de negentiende eeuw begonnen ook gemeenten of andere particuliere instellingen dan 
de Maatschappij tot Nut van t Algemeen spaarbanken (zoals verenigingen, bedrijven en kerkelijke 
instellingen) op te richten. In 1881 richtte de Staat de Rijkspostspaarbank (RPS) op, en in 1896 werd de 
eerste Boerenleenbank opgericht. De commerciële handelsbanken gingen zich vanaf de jaren zestig van de 
twintigste eeuw in toenemende mate toeleggen op het werven van spaartegoeden.   

Doelstelling 
Economische redenen voor het sparen (bijvoorbeeld het sparen voor de oude dag, voor onvoorziene 
gebeurtenissen of voor het huwelijk) werden tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw overschaduwd 
door de ideologische betekenis die het sparen en de spaarzaamheid vanaf het begin werden toegedicht. De 
spaarbank werd gezien als een filantropische instelling die ten dienste stond aan de lagere klassen; haar taak 
was het opvoeden van haar clientèle tot verantwoordelijke en zelfredzame burgers. De spaarbanken waren 
uitdrukkelijk niet bedoeld voor bedeling maar voor armoedepreventie. Kredietverschaffing was uit den boze, 
dit werd meestal overgelaten aan de eveneens door het Nut gestichte Hulpbanken.  

De doelstelling kwam niet alleen tot uiting in de paternalistische houding van de bestuurders, maar ook in 
beperkte openingstijden: de meeste banken waren slechts een of twee uur per week geopend en voor 
terugbetaling was vaak maar één keer in de maand gelegenheid.  
Dat deze instelling en opzet van de spaarbanken eerder afstotend dan motiverend werkte, bewees het grote 
succes van de Rijkspostspaarbank en de Boerenleenbanken. Het grote aantal vestigingen van deze banken 
was dagelijks geopend en het personeel stelde zich zakelijk tegenover haar klanten op. Bovendien bood de 
centrale organisatie (reeds in 1898 verenigden de Boerenleenbanken zich in twee centrales) financiële 
controle en dus zekerheid voor de inlegger. Alhoewel het succes van beide banken leidde tot bescheiden 
reorganisaties bij de (Nuts)spaarbanken, veranderde de doelstelling niet.   

De opvoedende rol die de spaarbankbestuurders zichzelf toebedachten, kwam misschien wel het beste tot 
uitdrukking in de nadruk die op het sparen door de jeugd werd gelegd. Sparen had een opvoedende waarde: 
jong geleerd, oud gedaan . Bovendien was men van mening dat het spaargedrag van kinderen ook dat van 

de (arbeidende) ouders gunstig kon beïnvloeden. 
In Rotterdam werd het schoolsparen reeds in 1875 ingevoerd. De meeste banken volgen dit voorbeeld in de 
eerste decennia van de twintigste eeuw. In de jaren dertig en veertig nam het jeugdsparen een grote vlucht: 
veel banken openden jeugdspaarbanken waar de kinderen rechtstreeks met de bank in contact konden 
komen. Speciaal materiaal werd ontwikkeld om de jeugd het doel en de noodzaak van het sparen bij te 
brengen. Ook de overheid stimuleerde het sparen onder de jeugd: in 1958 kwam een premiespaarregeling tot 
stand waarbij de jeugdige spaarders zich verplichtten tot het sparen van een bepaald bedrag over een 
bepaalde termijn, aan het eind waarvan de overheid een premie van 10% uitkeerde. De regeling werd bekend 
onder de naam Zilvervloot .  

Pas de maatschappelijke veranderingen van de jaren zestig van de vorige eeuw maakten de doelstelling van 
de spaarbanken achterhaald. De spaarders ontwikkelden zich tot volwaardige klanten, die niet meer 
spaarden om er moreel op vooruit te gaan, maar om een auto of koelkast te kunnen aanschaffen. De 
toenemende sociale zekerheid maakte sparen voor de oude dag bovendien overbodig. Tezamen met de 
branchevervaging (zie verder) dwongen deze veranderingen de spaarbanken een compleet op de nieuwe 
financiële wensen van de klant toegesneden dienstenpakket aan te kunnen bieden. Van spaarbank 
ontwikkelde de bank zich steeds meer tot gezinsbank , van sociale instelling werd zij een dienstverlenende, 
financiële instelling. 
Ook de houding ten opzichte van de jeugd begon te veranderen. Het schoolsparen boette in zeer korte tijd 
aan belang in. De jeugd werd meer benaderd als marktsegment: dat deel van de bevolking dat later 
potentiële klant van de bank zou worden. Speciale betaalrekeningen werden ontwikkeld, bijvoorbeeld de 
Piekfijn-rekening . 
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Met deze veranderingen verdween de sociale component geenszins. Ondanks hun doelstelling was een groot 
aantal banken nooit in staat geweest sociale initiatieven te ondersteunen, omdat zij altijd een groot belang 
hechtten aan soliditeit. Vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw werd echter opnieuw nadruk gelegd 
op de sociale doelstelling van de spaarbanken: er kwam aandacht voor maatschappelijke problemen als 
bijvoorbeeld het milieu en de Derde Wereld. Sponsoring van sport, cultuur en sociale instellingen moesten 
deze doelstelling verwezenlijken.   

Samenwerking 
Het grote succes van de Rijkspostspaarbank en de Boerenleenbanken noopte de spaarbanken tot 
modernisering en samenwerking. 
Onder de spaarbanken waren al voor 1870 stemmen opgegaan voor veranderingen, onder andere bij de 
Spaarbank te Rotterdam. Dagelijkse openstelling en de inrichting van bijkantoren werd bepleit. Ook het 
Hoofdbestuur van het Nut onderschreef deze doelstellingen in een rapport uit 1873. Pogingen tot 
veranderingen en eventuele samenwerking liepen echter steeds stuk op de autonome positie van de 
spaarbanken. Toen de pogingen van het Nut tot centralisering aan het begin van de twintigste eeuw op niets 
leken uit te lopen, besloot een vijftiental banken, waaronder vijf Nutsspaarbanken, in 1907 tot de oprichting 
van de Nederlandsche Spaarbankbond (NSBB). De Bond stelde zichzelf ten doel het sparen te bevorderen 
door het uitbreiden van openingsuren en bijkantoren, en het creëren van nieuwe spaarvormen. Onderlinge 
samenwerking zou moeten bijdragen aan een verbetering van de faciliteiten voor het publiek, aan een meer 
adequate interne controle en een betere verdeling van de belegde middelen. 
Overleg en uitwisseling van ervaringen binnen de Bond leidden tot administratieve reorganisaties 
(bijvoorbeeld de invoering van een inleggerskaarten-systeem) en tot de invoering van nieuwe spaarvormen 
als het spaarbusje en het schoolsparen. Ook werd meer nadruk gelegd op geschoold personeel. Tot dan toe 
werden alle functies doorgaans door bestuursleden waargenomen. Dit veranderde in loop van de twintigste 
eeuw, mede door de schaalvergroting en de mechanisering.  

Ook het Nut zette haar pogingen tot centralisatie voort, maar richtte zich daarbij na de oprichting van de 
NSBB alleen nog tot Nutsspaarbanken. In 1912 kwam een Accountantsdienst van de grond die was bedoeld 
voor adviezen over de administratie. Het animo onder de Nutsspaarbanken was gering. Wel droeg de Dienst 
ertoe bij dat verschillende spaarbanken hun boekhouding moderniseerden door het gebruik van een 
tabellarisch kasboek, een waardenboek voor de registratie van effecten, hypotheken en schuldbekentenissen 
en een inleggeradministratie op kaarten. Daarnaast gaf de Accountantsdienst adviezen over aanpassingen in 
statuten en reglementen, bedrijfsvoering, nieuwe spaarvormen als het spaarbusje en het schoolsparen, 
reclame en beleggingen.  

In 1924 richtten de NSBB en het Nut gezamenlijk het Spaarbankbureau op. Directe aanleiding was een in 
1921 door de regering in het leven geroepen noodregeling, waarbij banken obligaties van 
overheidsinstellingen en spoorwegen tegen nominale waarde bij De Nederlandsche Bank in belening konden 
geven. De NSBB werd aangewezen om verzoeken van spaarbanken om toetreding tot de regeling te 
beoordelen. De financiële expertise van de Accountantsdienst noopte de Bond tot samenwerking. 
Het Spaarbankbureau had als taak het uitoefenen van deskundig toezicht en het geven van adviezen omtrent 
administratie en beheer van de aangesloten banken. Daarnaast stelde het Bureau zichzelf ten doel de banken 
behulpzaam te zijn bij het aanpassen aan de moderne eisen van het spaarbankbedrijf en bij het maken van 
reclame. In 1930 werd het Bureau direct onder de Bond geplaatst. 
In 1927 sloot het Bureau een collectieve verzekering af tegen inbraak, fraude, risico s bij geldtransport en 
dergelijke. Plannen tot oprichting van een centraal beleggingsorgaan liepen vooralsnog op niets uit. Vanaf 
1933 werden de aangesloten banken verplicht hun winst- en verliesrekening door het Spaarbankbureau te 
laten controleren.  
De inspanningen van het Spaarbankbureau leidden onder andere tot het uitbreiden van de spaarvormen. Het 
werd bij veel banken mogelijk te sparen voor periodieke betalingen als de inkomstenbelasting, huur en 
brandstoffen (vaak door middel van afhaaldiensten ). Automatisch sparen werd mogelijk via het 
bedrijfssparen: wekelijks kon na de uitbetaling van het salaris een (vast) bedrag via het bedrijf bij de 
spaarbank worden ingelegd. In de jaren dertig en vroege jaren veertig werden in veel plaatsen speciale 
Jeugdspaarbanken opgericht. Sommige banken verstrekten zelfs op kleine schaal krediet. Na de invoering 
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van de Post-, Cheque- en Girodienst (PCGD) in 1918, waarbij NSBB zich in 1920 aansloot, werd het 
mogelijk via de girorekening van de bank gelden giraal over te maken.  
Mede door deze vernieuwingen wisten de spaarbanken midden jaren twintig hun marktaandeel te heroveren.   

Overheidsingrijpen 
Vanaf de jaren dertig gingen er in de Tweede Kamer stemmen op om de greep van de overheid op de 
centrale bank (De Nederlandsche Bank - DNB) en de spaarbanken te vergroten. Dit kon pas na de Tweede 
Wereldoorlog goed worden geregeld, met name omdat de geldzuiveringsactie een strakke regie van bovenaf 
eiste. 
De positie van DNB als Centrale Bank werd neergelegd in de Bankwet (1948) en de Wet Toezicht 
Kredietwezen (1952). De centrale bank zou een adviserende én uitvoerende taak hebben. Haar taak was het 
bevorderen van de regulering van de waarde van de gulden. DNB belastte de NSBB met het 
bedrijfseconomisch toezicht op de spaarbanken. De Bond werd door het Ministerie van Financiën erkend als 
representatieve organisatie voor de algemene spaarbanken en werd betrokken bij overleg met DNB over 
voorschriften ten aanzien van liquiditeit en solvabiliteit. De NSBB kreeg de bevoegdheid bij alle 
spaarbanken inlichtingen in te winnen die zij voor haar taak nodig achtte. De spaarbanken werden verplicht 
jaarlijks een balans en winst-rekening toe te sturen evenals periodieke gegevens in de vorm van 
kwartaalstaten.  

De positie van de NSBB werd dus versterkt, maar pogingen tot verdere samenwerking, met name op het 
gebied van beleggen, liepen stuk. Pas in 1958 kwam een samenwerkingsverband op dit gebied tot stand: het 
Coöperatief Beleggingsfonds voor Spaarbanken G.A. Aanleiding vormde de afkondiging van de nieuwe Wet 
Toezicht Kredietwezen in 1957. De eisen voor solide belegging werden hierin aangescherpt, waardoor met 
name kleinere banken in de problemen kwamen. De belangstelling voor het Beleggingsfonds was dan ook 
groot. 
Andere vormen van samenwerking werden gevonden in de Stichting Spaarpropaganda en het 
Gezinsbegrotingsinstituut (voorloper van het NIBUD), beide opgericht vanuit de NSBB. Het 
Gezinsbegrotingsinstituut werd in 1952 opgericht en had ten doel voorlichting te geven over de besteding 
van het inkomen. Ook de Rijkspostspaarbank en de boerenleenbanken traden tot het instituut toe. Een 
propaganda-commissie was reeds in 1941 in het leven geroepen, wat onder andere resulteerde in de uitgifte 
van geschenkkaarten en felicitatiekaarten, van boekjes met een eerste inleg en de oprichting van 
Jeugdspaarbanken. Toen de overheid in 1948 de Nationale Spaarraad oprichtte, met als doel de reclame voor 
het sparen van bovenaf te regisseren, werd de commissie omgezet in de Stichting Spaarpropaganda. Haar 
voornaamste taak was het leiding geven aan gemeenschappelijke reclame en het verstrekken van 
reclamemateriaal waardoor de kosten voor individuele banken werden gedrukt. De Nationale Spaarraad 
werd overigens in 1953 alweer opgeheven wegens kritiek op haar geldverslindende campagnes.   

Modernisering 
Toenemende werkzaamheden en concurrentie dwongen de banken tot een modernere bedrijfsvoering en 
vanaf de jaren vijftig ook tot mechanisatie. Het kantorennetwerk werd in de tweede helft van de jaren 50 in 
rap tempo uitgebreid, een trend die zich in de daaropvolgende decennia onverminderd voortzette. In de jaren 
vijftig en zestig werden ook mobiele kantoren (spaarbankauto s of rijdende bijkantoren) ingericht, die op 
verschillende standplaatsen zitting hielden. Daarnaast werden de verschillende spaarvormen aanzienlijk 
uitbereid, waardoor de spaarbank zich ontwikkelde tot gezinsbank . De particulier kon bij deze bank voor al 
zijn geldzaken terecht: verzekeringen, deviezen, het boeken van reizen en het afsluiten van hypotheken, voor 
giro- en betaalrekeningen met cheques en later de pinpas, en ten slotte ook voor persoonlijke leningen. Door 
deze ontwikkelingen nam het onderscheid tussen spaarbanken en algemene banken snel af. 
Eind jaren vijftig en zestig werden bij verschillende banken elektronische boekhoudmachines ingevoerd, die 
verschillende administratieve handelingen in één konden verrichten. Door middel van op de machines 
aangesloten ponsbandapparaten konden bovendien delen van de administratie, bijvoorbeeld de 
renteberekening, elders worden verricht.  
De Spaarbank voor de Stad Amsterdam introduceerde in 1965 als eerste een computer waarmee drie 
loketmachines on-line waren verbonden. Ook Rotterdam kon zich een eigen computer veroorloven, maar 
voor veel kleinere spaarbanken was de automatisering wegens de enorme kosten een probleem. Dit 
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noodzaakte de banken tot samenwerking. In 1965 richtten enkele spaarbanken de Coöperatieve 
Administratiecentrale voor Spaarbanken (C.A.S.) op, waarbij veel kleinere banken zich aansloten. De 
centrale speelde in de automatisering van de spaarbankadministratie een voortrekkersrol. In 1972 besloot het 
C.A.S. tot aanleg van een landelijk netwerk waardoor alle spaarbanken on-line met een centrale computer 
verbonden waren. Hiertoe bouwde het C.A.S. een nieuw computercentrum te Woerden, het latere 
Computercentrum Bondsspaarbanken. In de eerste helft van de jaren zeventig hadden alle aangesloten 
spaarbanken via balieterminals rechtstreeks toegang tot de gegevens van rekeninghouders.  

Een grote stimulans tot automatisering vormde de enorme toename van girale betalingen. Naast de PCGD 
richtten de handelsbanken en boerenleenbanken in 1967 de Bankgirocentrale op, waarbij de spaarbanken 
zich in 1969 collectief aansloten.  

Concentratie 
Behalve op administratief vlak werd in de tweede helft van de jaren zestig ook op andere gebieden de 
noodzaak tot samenwerking gevoeld, bijvoorbeeld met betrekking tot rentepolitiek, dienstverlening en 
reclame. De samenwerking vond met name plaats in regionale verbanden.  

In de eerste helft van de jaren zeventig fuseerden verschillende spaarbanken tot regionale banken, die op hun 
beurt fuseerden tot grotere conglomeraten, bijvoorbeeld de Bondsspaarbank Breda. De fusies werden 
gestimuleerd door de samensmelting van andere banken en de daardoor toegenomen concurrentie: in 1964 
fuseerden een aantal handelsbanken tot de ABN en de AMRO en in 1972 fuseerden de RPS en de PCGD tot 
de Postbank en de Raiffeissenbank en de Boerenleenbanken tot de Rabobank. Andere banken, als de 
Spaarbank voor de Stad Amsterdam en de Spaarbank te Rotterdam, groeiden vooral door de overname van 
kleinere banken.  

In de jaren zeventig lanceerde de NSBB een discussie omtrent de herstructurering van het spaarbankwezen 
met het oog op de continuïteit van de spaarbanken. Grofweg tekenden zich twee kampen af: banken die 
streefden naar een klein aantal grote banken die hun kleine zusterinstellingen zouden opslokken, en banken 
die streefden naar regionale verbanden bijeengehouden door een overkoepelende landelijke centrale. De 
tweede visie won aanvankelijk terrein. In 1968 werd door 68 spaarbanken die lid waren van het Coöperatief 
Beleggingsfonds het besluit genomen een Bank der Bondsspaarbanken op te richten, die het 
Beleggingsfonds moest vervangen en zou optreden als een centrale bank. Alhoewel er van zowel grote als 
kleine banken veel bezwaar werd gemaakt, werd de Bank in 1970 opgericht. Zij kwam echter nooit echt van 
de grond door het particularisme van vooral kleinere banken en de vorming van steeds grotere eenheden. 
Door het ontstaan van een aantal grote, regionale banken die niet gesteld waren op inmenging van 
overkoepelende instanties, zou het fusieproces uiteindelijk in de richting gaan van hetgeen aanhangers van 
de eerste richting, waaronder de Spaarbank voor de Stad Amsterdam, die haar naam in 1979 symbolisch 
veranderde in Centrumbank, aan het begin van de jaren zeventig hadden voorgestaan.  

De fusietrend zou uiteindelijk uitmonden in de wens te komen tot de vorming van een landelijke 
spaarinstelling. De nieuwe Wet Toezicht Kredietwezen (WTK) uit 1979 wakkerde het aantal fusies aan. De 
oude WTK uit 1957 had het verstrekken van krediet aan particulieren en bedrijfsleven op zeer beperkte 
schaal mogelijk gemaakt. De nieuwe WTK van 1979 trok de richtlijnen ten aanzien van het 
bedrijfseconomisch toezicht voor spaarbanken en algemene banken gelijk. Het gevolg was dat aan de 
spaarbanken minimum vermogenseisen werden gesteld. Ook werd een tweehoofdige leiding verplicht 
gesteld. Hierdoor kwamen veel kleinere banken in de problemen. 
In de jaren tachtig kreeg de zakelijke kredietverstrekking zijn beslag. In 1982 besloten NSBB en DNB tot 
het instellen van een overgangsregime voor spaarbanken die zich wilden toeleggen op 
bedrijfskredietverlening. De eisen voor toetreding, onder meer een adequaat administratief apparaat en een 
verantwoord draagvlak, bleken voor kleinere banken echter onhaalbaar.  

In 1981 fuseerden de Vereniging Centrumbank te Amsterdam, de Spaarbank Rotterdam en de 
Bondsspaarbank Breda tot de Stichting Centrumbank, in 1983 omgedoopt tot de Verenigde Spaarbank. 
Hierbij sloten zich in 1982 de Bondsspaarbank Zaanstad, de Zeeuwse Bondsspaarbank en de Spaarbank 
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Goeree-Overflakkee, in 1983 de Boaz-Bank Vianen, in 1984 de Spaarbank Winsum en tenslotte in 1987 de 
Nutsspaarbank West-Nederland aan.   

In 1987 ontstond de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS). In 1991 fuseerde de SNS-groep met 
de Bank der Bondsspaarbanken. Verschillende pogingen om tot samenwerking tussen SNS en VSB te 
komen, liepen op niets uit. Daarmee kwam de droom om tot één centrale spaarbank te komen, uiteindelijk 
toch niet uit.    

GESCHIEDENIS VAN DE RECHTSVOORGANGERS VAN DE SAMENWERKENDE 
NEDERLANDSE SPAARBANKEN (SNS)   

Rechtsvoorgangers en fusiegeschiedenis 
SNS Reaal Groep N.V. is eigenaar van een groot aantal archieven van rechtsvoorgangers van de SNS Bank. 
Deze rechtsvoorgangers waren zelfstandige spaarbanken die verspreid over heel Nederland gevestigd waren. 
De spaarbanken werden veelal op initiatief van de departementen van de Maatschappij tot Nut van t 
Algemeen opgericht. Enkele zijn op een andere manier ontstaan, bijvoorbeeld op initiatief van een 
plaatselijke vereniging (Ruinen, Hoogeveen), een afdeling van een ander genootschap dan de Maatschappij 
tot Nut (Beerta) of op initiatief van enkele plaatsgenoten (Kommerzijl). Ook namen soms particulieren, 
bijgestaan door de plaatselijke overheid (Lochem) of kerkelijke bestuurders (het Oud Diaken Gezelschap uit 
Appingedam) de eerste stap tot de oprichting van een spaarbank. 
In de eerste helft van de jaren zeventig van de twintigste eeuw zijn  in een paar fusiegolven  plaatselijke 
spaarbanken samengegaan in regionale spaarbanken. Door een fusie van twee van deze regionale banken 
ontstond in 1987 de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS). In 1990 sloten zich opnieuw enkele 
regionale banken aan bij de SNS. In de loop van de jaren negentig voegden nog enkele regionale banken en 
individuele leden van de Coöperatieve Vereniging voor Bondsspaarbanken zich bij de SNS. Hieronder volgt 
de fusiegeschiedenis; de datum tussen haakjes geeft de oprichtingsdatum van de betreffende spaarbank aan. 
De rechtsvoorgangers zijn alle genoemd, zodat voor onderzoekers duidelijk is onder welke noemer de 
verschillende archieven zich bevinden. In de bijlage is dit in een schematische afbeelding weergegeven. De 
oorspronkelijke plaatsnamen komen vaak terug in de naamgeving van verschillende SNS  Fondsen, 
opgericht na de fusies.  

De SNS als organisatie begint als gezegd in 1987 met het samengaan van de Gelders-Utrechtse Spaarbank 
en Spaarbank Limburg.  

De Gelders-Utrechtse Spaarbank (GUS) te Wageningen is in 1972 ontstaan na het samengaan van de 
Nutsspaarbank te Wageningen (1846), de Nutsspaarbank in de gemeente Renkum (voorheen Nutsspaarbank 
Oosterbeek) (1869), de Gemeentespaarbank, later Bondsspaarbank te Arnhem (1834), Bondsspaarbank de 
Spaarbank voor Ede (1872), de Bondsspaarbank Bennekom, tot 1966 een bijkantoor van Wageningen en van 
1966 tot 1971 zelfstandig, en tot slot de Bondsspaarbank Nijmegen, in 1969 ontstaan uit een fusie tussen De 
Spaarbank van 1850 te Nijmegen (1850) en de Gelderse Spaarbank Nijmegen (1919).  

De Spaarbank Limburg kwam in 1974 tot stand na een samengaan van de Gemeentespaarbank van 
Maastricht (1853), van Roermond (Midden Limburg) (1968  1969), van Venlo (1906). De Maastrichtse 
(Bonds)spaarbank (1876) fuseerde pas rond 1990 met Spaarbank Limburg. De bank was aanvankelijk een 
deel van de VSB bank.  

Drie jaar later, in 1990 sloot de regionale bank Bondsspaarbank Midden Noord Oost Nederland (MNO) zich 
aan bij de SNS. De MNO was in 1981 ontstaan na het samengaan van de Bondsspaarbank voor Midden en 
Oost Nederland in Amersfoort (1972) en de Bondsspaarbank Noord-Nederland in Groningen (1971). De 
Bondsspaarbank voor Midden Nederland (1969) was tot stand gekomen door het samengaan van de 
Nutsspaarbank Amersfoort (1916) en de Spaarbank te Hilversum (1877) met het bijkantoor Laren (1965). Al 
eerder, in 1951 had de RK Spaarbank Amersfoort (1910) zich aangesloten bij de Nutsspaarbank Amersfoort, 
evenals in 1954 de Vereniging Nutsspaarbank te Baarn (1911) en in 1959 de Spaarbank te Scherpenzeel 
(1862). 
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Deze Bondsspaarbank voor Midden Nederland ging samen met de Nutsspaarbanken te Zwolle (1818) en 
Almelo (1839), de Spaarbank  Vereeniging Zutphen (1866), de Spaarbank te Deventer (1841), de Eper 
Spaarbank (1852) en de bank te Weesp (1818). De Nutsspaarbank Borne (1917) was in 1962 opgegaan in de 
Nutsspaarbank te Almelo. Deze banken samen vormden de Bondsspaarbank voor Midden en Oost  
Nederland.  

De Bondsspaarbank Noord-Nederland ontstond in 1971 na het samengaan van de Nutsspaarbanken 
Groningen (1820), de Nutsspaarbank van Noord- en Zuidbroek van 1848 en de Nutsspaarbank Veendam 
en omstreken (1851). In de periode 1972  1980 sloten ook de Nutsspaarbanken, later Bondsspaarbanken 
van Assen (1837), Hoogeveen (1865), Uithuizen (1846), Hoogezand-Sappemeer (1851), de Spaarbank van 
het Oud-Diaken Gezelschap te Appingedam (1874), de Nutsspaarbank Zuidhorn (1879) en de Spaarbank 
van de Landbouwvereniging Kielwindeweer (1882) zich aan. Ook de Christelijke Spaarbank Eigen Haard 
te Groningen (1914) sloot zich in 1978 aan bij de Bondsspaarbank Noord-Nederland. 
Enkele zojuist genoemde banken hadden in 1971 een eigen fusiegeschiedenis . Bij de Nutsspaarbank 
Groningen had zich in 1968 de Nutsspaarbank te Winschoten gevoegd (1924) en de Nutsspaarbank van 
Aduard (1879),  in 1969 die van Oude Pekela (1838), van Nieuwe Pekela (1852), van Blijham (1861) en die 
van Termunten of Termunterzijl (1856).     
De Nutsspaarbank van Noord- en Zuidbroek van 1848 was in 1966 ontstaan na het samengaan van de 
Nutsspaarbank Noordbroek (1848) en de Spaarbank te Midwolda (1898). Al eerder, in 1966, had de 
Nutsspaarbank Zuidbroek (1898) zich aangesloten bij die van Noordbroek. De Nutsspaarbank Usquert 
(1856/1920) sloot zich in 1971 aan bij die van Uithuizen. Bij de Nutsspaarbank van Veendam tenslotte sloot 
zich de Nutsspaarbank Stadskanaal (1914) aan.  

In 1990 sloot ook de Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland (CON) zich aan bij de SNS. Deze 
bank was in 1986 ontstaan uit een fusie tussen de Bondsspaarbank Centraal Nederland te Apeldoorn en de 
Bondsspaarbank voor Twente en Oost-Gelderland te Enschede. 
De Bondsspaarbank Centraal Nederland te Kampen was in 1984 opgericht na het samengaan van de 
Bondsspaarbank Kampen-Apeldoorn (1973) en de Bondsspaarbank Meppel-Steenwijk (1971). De 
Bondsspaarbank Kampen-Apeldoorn ontstond uit een fusie tussen de Nutsspaarbank Kampen (1820) en de 
Spaarbank voor de gemeente Apeldoorn (1858). Al eerder hadden verschillende banken zich aangesloten bij 
de Nutsspaarbank Kampen: in 1958 de Over-Veluwsche Spaarbank te Harderwijk (1930), in 1968 de Spaar- 
en Bewaarbank te Nunspeet (rond 1836) en in 1963 de Nutsspaarbank te Elburg (1873). De Bondsspaarbank 
Meppel-Steenwijk was in 1971 opgericht na het samengaan van de Nutsspaarbanken te Meppel (1840) en 
Steenwijk (1842). Bij de laatste bank had zich in 1935 de Nutsspaarbank te Stad Vollenhove (1870) gevoegd 
en de Nutsspaarbank Lemmer (1843) had zich in  1973 aangesloten.  

De Bondsspaarbank voor Twente en Oost-Gelderland was in 1982 ontstaan uit het samengaan van de 
Bondsspaarbank Oost-Gelderland te Winterswijk en de Bondsspaarbank voor Twente gevestigd te Hengelo. 
De Bondsspaarbank Oost-Gelderland was ontstaan uit de Nutsspaarbank Winterswijk (1868); bij deze 
Nutsspaarbank hadden de Spaarbank te Laren (1888), de Nutsspaarbank te Vorden (1819) en het bijkantoor 
te Groenlo (1949) zich al eerder aangesloten. 
De Bondsspaarbank voor Twente was in 1971 ontstaan na het samengaan van de Enschedese spaarbank 
Providentia (1892) en de Nutsspaarbank te Hengelo (1876). In 1978 sloot ook de Nutsspaarbank Delden 

(1842) zich aan. Bij Providentia had zich in 1967 de R.K. Spaarbank Parcimonia te Lonneker (1901) 
aangesloten.  

In 1999 is de Samenwerkende Groninger Bondsspaarbankengroep (SGB) opgegaan in de SNS. De SGB is in 
1992 ontstaan uit een fusie tussen de Bondsspaarbank voor de Eemsmond en de Bondsspaarbank Noord en 
West Groningen, gevestigd te Middelstum.  
De Bondsspaarbank voor de Eemsmond werd ook wel de Bondsspaarbank Appingedam genoemd, die in 
1979 was ontstaan uit de Nutsspaarbanken te Appingedam (1851) en Loppersum (1845), de Bondsspaarbank 
Noord Oost Groningen en de Spaarbank Spijk (1853). Bij de Nutsspaarbank Appingedam sloten zich in 
1970 de Nutsspaarbanken t Zandt (1855) en in 1973 de Nutsspaarbank Ten Boer (1909) aan. De 
Bondsspaarbank Noord Oost Groningen was in 1970 ontstaan na een fusie tussen de Nutsspaarbanken van 
Roodeschool (1863) en Uithuizermeeden (1865). 
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In 1990 fuseerde ook de Spaarbank Beerta (1843) met de Bondsspaarbank te Appingedam. 
De  Bondsspaarbank Noord en West Groningen is in 1992 ontstaan uit een fusie tussen de Bondsspaarbank 
Westerkwartier  en de Spaarbank Middelstum (ca 1850). De Bondsspaarbank Westerkwartier is in 1970 
opgericht na het samengaan van de Nutsspaarbank Grijpskerk (1852) en de Spaarbank Kommerzijl (1872).  
De Spaarbank Vlagtwedde (1870) sloot zich in 1992 aan bij de VSB; in 1996 werd het VSB - kantoor 
overgenomen door de Bondsspaarbank voor de Eemsmond.  

Een aantal leden van de Coöperatieve Vereniging voor Bondsspaarbanken maakte geen deel uit van de 
bovengenoemde clusters en heeft zich in een andere vorm bij de SNS aangesloten. De Spaarbank (later 
Bondsspaarbank) te Ruinen (1865) deed dit als zelfstandig bank in 1991.  
De Bondsspaarbank Berkel-Regge ging in 1995, samen met de Spaarbank te Borculo (1868) op in de SNS 
Bank Achterhoek  Twente. De Berkel-Regge Bondsspaarbank was in 1987 ontstaan na de fusie tussen de 
spaarbanken te Goor (1836) en Lochem (1819).   
De Nutsspaarbanken Alblasserdam (1861) en Buren (1844) vormden begin 1991 de Spaarbank Rivierenland, 
samen met de Nutsspaarbank, sinds 1976 Bondsspaarbank te Haastrecht (1877) en de Bondsspaarbank 
Gorinchem (e.o.). De laatste was in 1970 ontstaan na een samengaan van de Spaarbank Gorinchem (1826), 
de Spaarbank te Geldermalsen (1870), de Nutsspaarbank Schoonhoven (1826) en de Nutsspaarbank 
Hardinxveld-Giessendam (1864). In 1975 ging de Spaarbank Meerkerk-Ameide (1871) op in de 
Bondsspaarbank Gorinchem (e.o.). Ook de Nutsspaarbank, sinds 1978 Bondsspaarbank Tiel (1818) sloot 
zich in 1991 aan bij de Spaarbank Rivierenland. Bij de bank in Tiel hadden zich eerder, in 1967, de 
Spaarbank Nut en Voordeel te Tiel (1924) en in 1979 de Nutsspaarbanken Beesd (1866) en Zaltbommel 
(1928) aangesloten. De Spaarbank Rivierenland trad in 1993 toe tot de SNS als SNS Bank Rivierenland 
N.V. .  

Verdere leden van de Coöperatieve Vereniging voor Bondsspaarbanken, die zich in 1993 afzonderlijk 
hebben aangesloten, zijn, de Spaarbank van 1818, sinds 1978 Bondsspaarbank van 1818 te Sneek (opgericht 
dus in 1818). Bij de Spaarbank van 1818 voegde zich in 1964 de spaarbank Sint Jozef te Sneek (1890) en in 
1969 de spaarbank te IJlst (1878).  
Ook de Nutsspaarbank Wildervank (1844), sinds 1973 Bondsspaarbank Wildervank sloot zich in 1995 als 
zelfstandige spaarbank aan bij de SNS. Eerder, in 1980, had de spaarbank Bellingwolde (1836) zich 
aangesloten bij de Bondsspaarbank Wildervank.  
In 1999 sloot zich bij de SNS de Nutsspaarbank te Zierikzee (1819) aan en een jaar later de Bondsspaarbank 
te Katwijk (1875).  
Tot slot noemen we de Spaarbank Sint-Pancratius (1910  1988) te Heerlen, de N.V. Spaarbank Centrale 
Volksbank te Utrecht (1920) en de Algemene Spaarbank voor Nederland te s-Gravenhage (1920). Deze 
twee laatste banken zijn in 1992 dochterondernemingen, die onder eigen label bleven bestaan.  

 

Geschiedenis en verantwoording van de inventarisatie van de archieven van de rechtsvoorgangers van 
de SNS  

Geschiedenis  
Een aantal archieven van de hierboven genoemde rechtsvoorgangers is in 2000-2001 naar het 
Gemeentearchief te Amsterdam overgebracht. De archieven bevatten bescheiden over de periode ca. 1818 

 

ca. 1998. In juni 2001 is met de inventarisatie gestart. Direct bij aanvang van de bewerking is de voorkeur 
uitgesproken voor een clustering van het archiefmateriaal. Hierbij is als uitgangspunt genomen de situatie 
direct voorafgaand aan de fusies in 1990. Dit leverde de volgende archiefvormers op: de GUS met 
rechtsvoorgangers, de MNO met voorgangers, de CON met rechtsvoorgangers, leden van de Coöperatieve 
Vereniging van Bondsspaarbanken, die zijn gefuseerd met de SNS en de Spaarbank Sint Pancratius in 
Heerlen. In deze clustering is de Spaarbank Limburg en haar rechtsvoorgangers niet opgenomen omdat 
hiervan geen archiefmateriaal aanwezig was. De archieven van de Spaarbank Centrale Volksbank te Utrecht 
en de Algemene Spaarbank voor Nederland te s Gravenhage zijn evenmin in de genoemde clustering 
opgenomen. Aangezien van deze twee banken wel enig materiaal is gevonden, zijn zij bij de inventarisatie 
opgenomen.  
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De inventarisatie leverde een totaal van ca 50 meter geïnventariseerd materiaal op en betrof vooral archieven 
van rechtsvoorgangers van de CON en MNO. Al snel bleken van de rechtsvoorgangers de overgebrachte 
archieven fragmentarisch overgeleverd, zodat ze verre van compleet en in enkele gevallen zelfs geheel 
afwezig waren. Het vermoeden rees dat bij de banken zelf of bij de rechtsopvolgers, bij de depots van de 
SNS in Eindhoven of/en Den Bosch of bij individuele personen (zoals voormalige werknemers) zich 
archieven konden bevinden. Een lijst met ontbrekende bescheiden is opgesteld en de inventarisatie werd 
tijdelijk onderbroken. In 2002 is met instemming en steun van de Raad van Bestuur van de SNS Reaalgroep 
een zoekactie ondernomen naar de ontbrekende archieven. Met onder meer een oproep in het orgaan De 
Koers en brieven naar rayon-directeuren is deze zoektocht onder leiding van de heer Herman Harder, 
directeur van het Frans Walkate Archief, van start gegaan. De speurtocht was bijzonder succesvol: een groot 
aantal archieven werd op diverse plaatsen alsnog aangetroffen en naar het Gemeentearchief Amsterdam 
overgebracht. In juni 2003 is de inventarisatie hervat. De inventarisatie van de archieven van de CON kon 
dank zij deze aanvullingen voltooid worden. Ook een nieuwe cluster, de archieven van de SGB met 
rechtsvoorgangers, kon onderscheiden en geïnventariseerd worden, evenals enkele afzonderlijke leden van 
de Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken: de Bondsspaarbank Berkel-Regge met 
rechtsvoorgangers en de Spaarbank te Ruinen. Ook de inventarisatie van de poot N van MNO (de 
Bondsspaarbank Noord-Nederland) kon afgerond worden. In 2006 is vervolgens het inventarisatiewerk 
voortgezet met de inventarisatie van de poten M en O van de MNO en rechtsvoorgangers, evenals de 
inventarisatie van de archieven van de GUS met rechtsvoorgangers. Ook de archieven van de 
Bondsspaarbanken Gorinchem e.o., van Tiel en van Sneek zijn in 2006 geïnventariseerd.    

Verantwoording van de inventarisatie van de archieven van de rechtsvoorgangers van de SNS 
Het archiefschema werd zoveel mogelijk aangepast aan dat van de inventaris van het archief van de 
Rotterdamsche Bank N.V. en rechtsvoorgangers (de huidige ABN-AMRO Bank) en van de VSB en 
rechtsvoorgangers, zodat er uniformiteit zou ontstaan voor wat betreft de inventarissen van de diverse 
banken. Binnen het gehele bestand was een groot aantal archiefvormers te onderscheiden. CON kent 
bijvoorbeeld 21, de SGB 16 en de Bondsspaarbank Noord-Nederland 20 vormers. In enkele gevallen kon de 
archiefvormer niet meer achterhaald worden. Tijdens de inventarisatie zijn de archieven geschoond. Behalve 
de gebruikelijke categorieën als dubbelen, concepten en afschriften en bancair niet interessant materiaal, 
werd museaal materiaal afgescheiden. Dit materiaal heeft als bestemming het Frans Walkate Archief te 
Kampen gekregen. Er is uiteindelijk een groot aantal meters materiaal op vernietiging gezet. Bij het 
selecteren op vernietiging en bewaring werden de criteria in de publicatie bewaartermijnen in een 
bedrijfsarchief van de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen als leidraad gehanteerd. Bij 
archiefstukken die specifiek waren voor het (spaar)bankbedrijf en niet in de lijst voorkwamen, werd overleg 
gepleegd met op dit gebied deskundigen. De archieven werden ontdaan van alle metalen en plastic 
hechtmiddelen; vervolgens materieel verzorgd en verpakt in zuurvrije dozen en omslagen. Elke inventaris 
werd van een beknopte inleiding voorzien; een algemene inleiding betreffende spaarbanken en de 
fusiegeschiedenis van de SNS met geschiedenis en verantwoording van de inventarisatie gaat aan elke 
inventaris vooraf.  
Na de voltooiing van de inventarisatie zijn de archieven vervolgens verspreid. Bij de keuze van het vinden 
van een passende bewaarplaats, waarbij de keuze een decentrale of centrale bewaring betrof, is na ampel 
overleg en na afweging van verschillende factoren besloten de archieven decentraal te bewaren. De 
verwachting is dat vooral historici met een regionale belangstelling en mensen die familieonderzoek 
verrichten, de archieven zullen raadplegen. Ook heeft een aantal spaarbanken haar materiaal bij fusies al bij 
een regionale of lokale bewaarplaats gedeponeerd.  
Voor elk archief is de meest geschikte bewaarplaats gezocht. De keuze volgt de clusters, die bij aanvang van 
de inventarisatie zijn onderscheiden. Ook werd gekeken naar het reeds aanwezige materiaal in een 
bewaarplaats: doel was een versnippering van materiaal tegen te gaan. Zoals gezegd kon versnippering niet 
geheel vermeden worden omdat eerder elders materiaal in bewaring was gegeven. In de inleidingen bij elke 
inventaris afzonderlijk wordt daarom de vindplaats van het archiefmateriaal dat buiten de hier te noemen 
bewaarplaatsen aanwezig is, vermeld. 
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GESCHIEDENIS VAN DE BONDSSPAARBANK CENTRAAL EN OOSTELIJK NEDERLAND EN 
RECHTSVOORGANGERS  

Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland 1986 - 1990 
De Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland ontstond in 1986 uit een fusie tussen de 
Bondsspaarbank Centraal Nederland en de Bondsspaarbank voor Twente en Oost Gelderland.  
In 1990 ging de bank op in de SNS.  

Bondsspaarbank Centraal Nederland 1974 - 1985 
De Bondsspaarbank Centraal Nederland ontstond in 1974 uit een fusie tussen de Bondsspaarbank Kampen-
Apeldoorn en de Bondsspaarbank Meppel-Steenwijk. In 1985/6 fuseerde de bank met de Bondsspaarbank 
voor Twente en Oost Gelderland tot de Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland.  

Bondsspaarbank Kampen-Apeldoorn 1973 
De Bondsspaarbank Kampen  Apeldoorn ontstond in 1973 uit een fusie tussen de Nutsspaarbank Kampen 
en de Spaarbank voor de gemeente Apeldoorn. Een jaar later sloot zich bij deze fusie ook de 
Bondsspaarbank Meppel-Steenwijk aan, waarbij de bank werd omgedoopt in Bondsspaarbank Centraal 
Nederland.  

Nutsspaarbank Kampen 1820 - 1972 
De Nutsspaarbank Kampen werd opgericht op 27 december 1820. Er werden 5 directeuren benoemd, die 
verantwoordelijk waren voor alle gelden en fondsen van de bank. Er werd eenmaal in de week zitting 
gehouden, op zaterdagavond van 7 tot 9 uur. Bij inlagen van fl. 100 en hoger kon een schuldbekentenis 
worden gevraagd in plaats van het spaarbankboekje, getekend door minstens vier directeuren. 
De zittingen en vergaderingen van de spaarbank werden aanvankelijk gevestigd in de zg. Cijnskelder 
waarvoor toestemming werd verleend door de Gecommitteerden uit den Raad der Stad voor de Fabrieken 
van Manufacturen . In 1892 kocht de spaarbank een eigen gebouw aan, dat in de loop der jaren werd 
verbouwd. 
Als gevolg van de waardedaling van de effecten na de Belgische crisis in 1830, werd in 1835 besloten het 
beleggingsveld ten aanzien van binnenlandse fondsen te verruimen (effecten, rentegevende schuldbrieven, 
hypotheken). In de statuten werd onder andere een nieuw artikel ingevoegd, waarbij de directie de 
bevoegdheid kreeg wekelijkse voorschotten te verstrekken aan gepensioneerden op het lopende kwartaal van 
hun pensioen Dit was bedoeld om gepensioneerden te beveiligen tegen de griffioensklaauwen van de 
uitmergelenden woekeraar . 
Toen in 1843 de effectenkoers opnieuw daalde terwijl het bedrag aan inlagen bleef toenemen, deed de 
directie een verstrekkend voorstel aan het Nutsdepartement. De directie wilde in het reglement vastleggen 
dat voor spaarrekeningen een maximum inlegbedrag van 500 gulden gold. De regel was bedoel om 
toenemend misbruik van de bank als deposito-bank tegen te gaan. Het reglement werd op de voorgestelde 
wijze aangevuld en de deelnemers die meer dan 500 gulden op hun rekening hadden staan, werden begin 
1844 verzocht dat bedrag terug te nemen. De daling van de effectenkoers leidde nog tot andere, ernstige 
moeilijkheden en een diepgaand verschil van mening tussen de leden van de spaarbankdirectie en het 
Nutsdepartement. De problemen kwamen voort uit de bundeling van functies in de handen van J. Meijlink. 
Naast voorzitter van het Nutsdepartement én thesaurier van de spaarbank, was Meijlink deelgenoot in de 
kassiersfirma Van Hulst en Meijlink. Deze combinatie van strijdige belangen leidde ertoe dat de spaarbank 
betrokken raakte in het faillissement van het Amsterdamse bankiershuis waarmee door Van Hulst en 
Meijlink eenzijdig zaken was gedaan. Ten gevolge van deze kwestie diende het spaarbankbestuur op 24 
oktober 1845 collectief zijn ontslag in. Een commissie werd benoemd om de administratie en de fondsen van 
de aftredende bestuurders over te nemen en aan hun opvolgers over te dragen. Het nieuwe bestuur weigerde 
echter de stukken van het oude bestuur over te nemen, wegens enige niet-toegelichte verschillen tussen het 
grootboek en de rekening-courantboeken. Het afgetreden bestuur zweeg in alle talen en verklaarde 
uiteindelijk dat het niet mogelijk was de voorkomende verschillen voldoende toe te lichten en dat moest 
worden verondersteld dat het om nalatigheden ging. Uiteindelijk stelde het oude bestuur zich geheel 
verantwoordelijk voor het bedrag. 
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De bank trachtte haar sociale doeleinden aan het eind van de negentiende eeuw te verwezenlijken. In 1887 
nam de bank voor ca. 35.000 gulden deel in de Coöperatieve Bouwvereeniging des Werkmans vriend voor 
de bouw van 41 arbeiderswoningen. De commissarissen van de spaarbank waren echter van mening dat een 
coöperatie niet de aangewezen vorm was waarin de bevordering van de volkshuisvesting moest worden 
gegoten, maar dat de bank de bouw en verhuur van arbeiderswoningen in eigen beheer moest doen. In de 
jaren na 1887 werd daarom grond gekocht buiten de gemeente Kampen waarop 48 arbeiderswoningen en 2 
winkelhuizen werden gebouwd. Naast de bevordering van de bouw van arbeiderswoningen trachtte de bank 
het spaargeld ook door middel van het verschaffen van volks- en landbouwkrediet te beleggen ten gunste 
van de Kampenaren.  

Aan het begin van de twintigste eeuw werd de bank gereorganiseerd en gemoderniseerd. Met ingang van 1 
januari 1905 werd de bank dagelijks voor publiek opengesteld en werd bij de afhandeling van geldzaken de 
privacy van de spaarders in acht genomen. Tevens werden rekening-courantkaarten ingevoerd, ter 
vervanging van de zware en onhandelbare boeken, en werd een begin gemaakt met het schoolsparen. Het 
jaar daarop werd het spaarbusje ingevoerd.  

Een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Nutsspaarbank in Kampen werd vervuld door Frans Walkate 
(1866  1943). Van ca. 19052 tot en met 1935 was hij lid van het bestuur van de bank, vanaf 1908 in de 
functie van voorzitter.  Na de splitsing van de leiding van de bank in 1936 in een toeziend bestuur en een 
uitvoerende directie, werd Walkate benoemd tot directeur, een post die hij vervulde tot en met 1941. Hij 
bleef lid van de directie tot in 1943, het jaar waarin hij overleed. 
Walkate was in 1906 de initiator van het schoolsparen te Kampen. Hij was voorstander van modernisering 
en verbetering van de dienstverlening en bracht in 1908 oriëntatiebezoeken aan onder andere spaarbanken in 
Hull (Engeland) en Frankfurt am Main (Duitsland). In 1910 bezocht hij Frankrijk, Duitsland en Italië met 
ditzelfde doel. Dit leidde ertoe dat spaarders niet langer in één open ruimte te woord werden gestaan en 
geholpen, maar in afgescheiden ruimtes; boekingen vonden op meer discrete wijze plaats en geheimhouding 
kon steeds beter gewaarborgd worden. Ook pleitte hij voor het aanstellen van betaalde employees. Hij 
verzamelde specimina van formulieren, spaarbankboekjes, instructies, reglementen en statuten van andere 
spaarbanken om te komen tot een nieuw spaarbanksysteem en schreef in 1909 een boekje: Technische 
inrichting van eene kleine Spaarbank, een uitgave van de Nederlandse Spaarbankbond. 
Voor de almanak die de Nutsspaarbank jaarlijks uitgaf  en op Wereldspaardag als premie ter beschikking 
stelde  verzamelde Walkate allerlei materiaal dat betrekking had op de geschiedenis van Kampen en 
omgeving uit de 19e en 20e eeuw. Na zijn dood werd het beheer van de verzameling voortgezet door de 
Nutsspaarbank Kampen en, naar de initiatiefnemer, Frans Walkate archief genoemd. Het Walkate archief 
bevat inmiddels ook informatie over veel spaarbanken die zich bij de SNS zouden aansluiten. 
Naast bestuurslid van de Nutsspaarbank Kampen was Walkate ook op landelijk niveau in het spaarwezen 
actief. Samen met mr. G.H.M. Delprat van de spaarbank te Rotterdam nam Walkate in 1907 het initiatief tot 
oprichting van de Nederlandse Spaarbankbond. Tot 1916 was hij bestuurslid (tweede secretaris). In de 
periode 1924  1938 was hij bestuurslid van de Commissie van Toezicht van de Nederlandse 
Spaarbankbond (De Commissie van Toezicht was vóór 1936 de Raad van Beheer). Bovendien is hij actief 
geweest in verschillende commissies, waaronder  in 1914  de commissie tot het uitbrengen van een pre-
advies voor de pensioenen van spaarbanken. In 1938 werd Walkate benoemd tot erelid van de Nederlandse 
Spaarbankbond.   

In de loop van de twintigste eeuw breidde de bank zich langzaam uit. In 1917 werd het eerste bijkantoor 
geopend te Urk; leden van de familie Metz spelen een rol in de geschiedenis van de Urker bank. In 1922 
werd ten dienste van Kampenaren die de gang naar de spaarbank niet konden maken, een afhaaldienst 
ingesteld. In 1930 werd in Kampen een nieuw hoofdkantoor gebouwd. Bijkantoren werden voorts geopend 
te Zwartsluis (1937), Harderwijk (1939), Heerde (voor 1952), Emmeloord (voor 1952), Lelystad (1954), 
Kampen (1962), IJsselmuiden (1963), Ermelo (1965), Kampen (1965). Naast bijkantoren werden vanuit het 
bijkantoor te Harderwijk zittingen gehouden in Harderwijk en Ermelo en door het bijkantoor Zwartsluis in 

                           

 

2 Het precieze beginjaar van aantreden in het bestuur is niet te achterhalen uit de stukken. Vanaf 1905 zijn er 
jaarverslagen, met daarin de samenstelling van het bestuur.  
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Genemuiden. De zitting in Harderwijk werd in 1968 omgezet in een permanent bijkantoor. De bank breidde 
zich verder uit door overname van kleinere spaarbanken. Per 1 juni 1958 werd de Over-Veluwsche 
Spaarbank te Harderwijk overgenomen, per 31 oktober 1963 de Nutsspaarbank Elburg en per 1 september 
1968 de Spaar- en Bewaarbank te Nunspeet.  
In 1971 werd een nieuw hoofdkantoor gebouwd.  

De bank werkte veel samen met andere spaarbanken. In 1958 was de Nutsspaarbank te Kampen een van de 
oprichters van het Coöperatief Beleggingsfonds voor Spaarbanken G.A. In 1968 werd door de bank en de 
Nutsspaarbank Meppel een samenwerkingsverband gecreëerd, waarbij zich de Bondsspaarbanken Assen, 
Hoogeveen, Dedemsvaart, Steenwijk en Zwolle aansloten. Doel was het beleid te coördineren en door 
rationalisatie van de bedrijfsvoering tot een eenheid te geraken. Het samenwerkingsverband leidde niet tot 
een fusie. 
In 1973 fuseerde de bank met de Spaarbank voor de gemeente Apeldoorn tot de Bondsspaarbank Kampen 

 

Apeldoorn.  

Over-Veluwsche Spaarbank te Harderwijk 1930 - 1958 
De Over-Veluwsche Spaarbank te Harderwijk werd op 30 december 1930 opgericht. De bank sloot zich niet 
aan bij de Nederlandse Spaarbankbond. In 1958 werd de bank overgenomen door de Nutsspaarbank 
Kampen.  

De Spaar- en Bewaarbank te Nunspeet 1836?- 1968 
De Vereeniging De Spaar- en Bewaarkas te Nunspeet werd rond 1836 opgericht. De minimale inleg was 10 
cent. De bank sloot zich in 1951 aan bij de Nederlandse Spaarbankbond. In 1968 werd de bank 
overgenomen door de Nutsspaarbank Kampen.  

Nutsspaarbank Elburg 1873 - 1963 
De Nutsspaarbank Elburg werd in 1873 opgericht door het departement Elburg van de Maatschappij tot Nut 
van t Algemeen. De bank sloot zich in 1931 aan bij de Nederlandse Spaarbankbond. In 1963 werd de bank 
overgenomen door de Nutsspaarbank Kampen.  

Spaarbank voor de gemeente Apeldoorn (1855) 1858 - 1972 
In 1855 werd te Apeldoorn een Hulpbank opgericht, waaraan in 1858 een spaarbank werd toegevoegd. Per 1 
juli 1927 werd de naam van de Hulp- en Spaarbank gewijzigd in Spaarbank voor de gemeente Apeldoorn. 
De hulpbank bleef als aparte afdeling binnen de spaarbank bestaan. In datzelfde jaar sloot de bank zich aan 
bij de Nederlandse spaarbankbond en werd de bank gereorganiseerd: de bank werd dagelijks opengesteld, 
dagelijkse rentevergoeding werd ingesteld, spaarbusjes werden ingevoerd, de administratie werd 
gemoderniseerd en tenslotte werd een directeur en geschoold personeel aangesteld. Tevens werd dat jaar een 
perceel aan de Deventerstraat 27 aangekocht met de bedoeling daarop een nieuw hoofdkantoor te laten 
verrijzen. Het hoofdkantoor werd in 1928 geopend.  
In 1954 begon de bank met het houden van wekelijkse zittingen in Beekbergen 
In 1973 fuseerde de bank met de Spaarbank voor de gemeente Apeldoorn tot de Bondsspaarbank Kampen 

 

Apeldoorn.  

Bondsspaarbank Meppel-Steenwijk 1971 - 1974 
De Bondsspaarbank Meppel-Steenwijk ontstond in 1971 uit een fusie tussen de Nutsspaarbank Meppel en de 
Nutsspaarbank Steenwijk. In 1973 nam de bank de Nutsspaarbank Lemmer over. In 1974 fuseerde de bank 
samen met de Bondsspaarbank Kampen-Apeldoorn tot de Bondsspaarbank Centraal Nederland.  

Nutsspaarbank Meppel 1840  1971 
De Nutsspaarbank in Meppel is in 1840 opgericht. De armoede in Meppel in die tijd was groot en het was 
niet zeker of een spaarbank in die omstandigheden levensvatbaar zou blijken. Al snel bleek dat dit het geval 
was. Eind 1850 waren er 140 spaarders met een spaartegoed van 45.000 gulden. In 1900 was dit aantal 
gegroeid tot 460, met een tegoed van 127.000. De bank verleende subsidies aan instellingen van sociaal 
belang. In 1915 sloot de bank zich aan bij de Nederlandse Spaarbankbond. In 1960 waren er 7.480 spaarders 
met een tegoed van 7.970.000 gulden. In 1966 vierde de bank haar 125 jarig bestaan én opende een nieuw 
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hoofdkantoor. Er waren bijkantoren in Havelte, Ruinerwold en Nijeveen. In Wanneperveen werd een maal 
per week een zitting gehouden. Per 1 januari 1971 fuseerde de bank met de Nutsspaarbank Steenwijk tot de 
Bondsspaarbank Meppel-Steenwijk.  

Nutsspaarbank Steenwijk 1842 - 1970 
De Nutsspaarbank Steenwijk werd op 29 april 1842 opgericht door het departement Steenwijk van de 
Maatschappij tot Nut van t Algemeen. De bank werd op 37 juli 1933 een aparte stichting. 
Voor het houden van de zittingen werd door de gemeente een van de lokalen van het raadhuis ter 
beschikking gesteld. Op 25 januari 1934 betrok de bank haar eigen gebouw op de Kornputsingel 3. 
In 1915 sloot de bank zich aan bij de Nederlandse Spaarbankbond. 
Op 25 januari 1935 werd de spaarbank te Vollenhove overgenomen. Met ingang van 1 januari 1954 werd het 
kantoor te Steenwijk dagelijks geopend. Op 2 april 1962 werd een bijkantoor te Wolvega geopend, dat 
eveneens dagelijks voor publiek was opengesteld. 
Per 1 januari 1971 fuseerde de bank met de Nutsspaarbank Meppel tot de Bondsspaarbank Meppel-
Steenwijk.  

Nutsspaarbank te Stad Vollenhove 1870 - 1935 
De Nutsspaarbank te Stad Vollenhove werd in 1870 opgericht door het departement Vollenhove van de 
Maatschappij tot Nut van t Algemeen. De bank werd in 1935 overgenomen door de Nutsspaarbank 
Steenwijk.  

Bondsspaarbank voor Twente en Oost-Gelderland 1982 - 1986 
De Bondsspaarbank voor Twente en Oost-Gelderland ontstond in 1982 uit een fusie tussen de 
Bondsspaarbank voor Twente en de Nutsspaarbank Winterswijk (vanaf 1981 Bondsspaarbank Oost-
Gelderland). In 1986 fuseerde de bank samen met de Bondsspaarbank Centraal Nederland tot de 
Bondsspaarbank voor Centraal en Oostelijk Nederland.  

Nutsspaarbank Winterswijk, vanaf 1981 Bondsspaarbank Oost-Gelderland 1868 - 1981 
De Nutsspaarbank Winterswijk werd op 22 januari 1868 opgericht door het departement Winterswijk van de 
Maatschappij tot Nut van t Algemeen. De zittingen werden gehouden in een zaal van Sociëteit De 
Eendracht op de Zonnebrink. Aanvankelijk was de spaarbank alleen op zaterdagavond geopend, later werd 
ook op dinsdagmorgen, wanneer er markt werd gehouden, een zitting gehouden. 
In 1916 werd op initiatief van de heer J.H. Willink besloten het terrein Spoorstraat 2 te kopen teneinde hier 
een eigen spaarbankgebouw te bouwen. Wegens de Eerste Wereldoorlog heerste een gebrek aan materiaal en 
werd de bouw pas in 1919 aanbesteed. Het gebouw kon het in september 1920 in gebruik worden genomen. 
Door de brandstoffenschaarste van 1916 tot het einde van de oorlog werd zitting gehouden ten kantore van 
de Bontweverij De Batavier . Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest de bank wegens luchtgevaar 
opnieuw naar De Batavier worden overgeplaatst.  
Behalve door het verruimen van de openingstijden werd geprobeerd het sparen te bevorderen door het 
uitbreiden van de dienstverlening en door het maken van reclame. In 1930 werd een afhaaldienst ingesteld, 
in 1933 uitgebreid tot de buurtschappen. In 1939 werd een Jeugdspaarbank in het hoofdkantoor aan de 
Spoorstraat geopend. Een jaar later werd een tweede Jeugdspaarbank geopend in de kleuterschool aan de 
Rozenstraat. 
Op 1 januari 1948 werd de N.V. Spaar- en Voorschotbank te Groenlo door de Nutsspaarbank Winterswijk 
overgenomen. Het kantoor werd tot bijkantoor omgevormd, dat in 1950 ook werd voorzien van een 
Jeugdspaarbank. In Winterswijk werd in 1968 een bijkantoor geopend aan de Kloetenseweg. 
Op 19 mei 1958 werd het nieuwe hoofdkantoor feestelijk in gebruik genomen. 
Vanaf  1 januari 1968 werd de inleggersadministratie verwerkt op de computer van de gezamenlijke 
spaarbanken. Die computer stond in een kantoor boven de Gemeente Spaarbank te Arnhem. 
In 1976/77 nam de bank de Spaarbank te Laren over, en in 1977/78 de Nutsspaarbank Vorden. Van de 
Spaarbank te Laren zijn geen archiefbescheiden overgeleverd. In 1981 werd een bijkantoor in Lichtenvoorde 
geopend. Om de regionale uitbreiding van de bank tot uitdrukking te laten komen veranderde de bank in 
1981 haar naam in Bondsspaarbank Oost-Gelderland. In 1982 fuseerde de bank samen met de 
Bondsspaarbank voor Twente tot de Bondsspaarbank voor Twente en Oost-Gelderland.  
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Nutsspaarbank Vorden 1819 - 1977 
De Nutsspaarbank Vorden werd in 1819 opgericht door het departement Vorden van de Maatschappij tot 
Nut van t Algemeen. De bank sloot zich in 1931 aan bij de Nederlandse Spaarbankbond.Er was een 
bijkantoor in Wichmond aan de Baakseweg. 
In 1977/78 ging de bank op in de Nutsspaarbank Winterswijk. 
N.V. Spaar- en Voorschotbank te Groenlo 1892 - 1947  

De N.V. Spaar- en Voorschotbank te Groenlo werd in 1892 opgericht. De bank sloot zich niet aan bij de 
Nederlandse Spaarbankbond. Per 1 januari 1948 werd de bank wegens faillissement overgenomen door de 
Nutsspaarbank Winterswijk.  

Bondsspaarbank voor Twente gevestigd te Hengelo 1971 - 1982 
De Bondsspaarbank voor Twente ontstond in 1971 uit een fusie tussen de Enschede Spaarbank 
Providentia en de Nutsspaarbank Hengelo. Het hoofdkantoor van de bank werd gevestigd te Hengelo. In 

1977 sloot zich hierbij ook de Nutsspaarbank Delden aan. 
In 1982 fuseerde de bank samen met de Bondsspaarbank Oost-Gelderland (voorheen Nutsspaarbank 
Winterswijk) tot de Bondsspaarbank voor Twente en Oost-Gelderland.  

Enschedese Spaarbank Providentia 1892 - 1971 
De Enschedese Spaarbank Providentia werd in 1892 opgericht. De bank sloot zich in 1927 aan bij de 
Nederlandse Spaarbankbond. 
Behalve een drietal bijkantoren in Enschede in 1970, waren er ook bijkantoren in Oldenzaal aan de 
Wilhelminastraat (1957?) en in Boekelo (zittingen tussen 1966-1969). In 1967/68 nam de bank de R.K. 
Spaarbank Parcimonia te Lonneker over. De bank werd omgevormd tot bijkantoor. Van deze bank is 
vooralsnog geen archiefmateriaal overgeleverd. 
In 1971 fuseerde de bank samen met de Nutsspaarbank Hengelo tot de Bondsspaarbank voor Twente. Het 
hoofdkantoor werd gevestigd te Hengelo.   

Nutsspaarbank Hengelo 1876 - 1971 
De Nutsspaarbank Hengelo werd in 1876 opgericht door het departement Hengelo van de Maatschappij tot 
Nut van t Algemeen. De bank sloot zich in 1911 aan bij de Nederlandse Spaarbankbond. 
In 1970 beschikte de bank over twee bijkantoren en twee zittingen voor het jeugdsparen. 
In 1969 nam de bank de Stichting Spaarkassen van het Personeel, verbonden aan de Koninklijke 
Machinefabriek Gebr. Stork en Co. N.V., opgericht in 1883, over. Van deze stichting is vooralsnog geen 
archiefmateriaal overgeleverd. 
In 1971 fuseerde de bank samen met de Enschedese Spaarbank Providentia tot de Bondsspaarbank voor 
Twente. Het hoofdkantoor werd gevestigd te Hengelo.   

Nutsspaarbank Delden 1842 - 1977 
De Nutsspaarbank Delden werd in 1842 opgericht door het departement Delden van de Maatschappij tot Nut 
van t Algemeen. De bank sloot zich in 1931 aan bij de Nederlandse Spaarbankbond. In 1977/78 sloot de 
bank zich aan bij de Bondsspaarbank voor Twente.  

Geschiedenis en verantwoording van de inventarisatie 
In 2001 is de inventarisatie van start gegaan. Al snel bleek dat de archieven verre van volledig waren. Na 
een succesvolle zoekactie konden van veel archieven alsnog stukken ter inventarisatie aangeboden worden. 
Vooral van de spaarbanken in Steenwijk en Elburg werd een groot aantal stukken alsnog toegevoegd. In juli 
2002 is de inventarisatie van de archieven van CON opnieuw van start gegaan en in 2006 afgerond.  
De stukken afkomstig van het betreffende departement van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen zijn 
ondergebracht als aparte archiefvormer, direct geplaatst na de stukken van de desbetreffende bank. 
Zoals ook uit de inleiding blijkt, heeft elke bank haar eigen kenmerkende eigenschappen, bepaald door 
opzet, doelgroep en sociale en economische omgeving. De bestuurders zijn dikwijls actief in het plaatselijke 
leven als advocaat, onderwijzer, ondernemer of bijvoorbeeld agrariër. Ze zijn betrokken bij het 
verenigingsleven, bij particuliere initiatieven op verschillende terreinen of bij kerkelijke zaken. De goede 
doelen, waaraan wordt gegeven, zijn ingegeven door de persoonlijke positie van directie en bestuur. Ook de 
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instellingen, opgericht met steun van de bank, zijn vaak in nauw overleg met de bank ontstaan. De bank staat 
daardoor midden in het sociale en economische centrum. Vooral de Nutsspaarbank te Kampen met als 
markant bestuurder Frans Walkate is hiervan een treffend voorbeeld.  
Frans Walkate heeft vanuit verschillende functies archief gevormd. De archiefbescheiden uit de 
verschillende functies zijn echter vermengd geraakt. Ook zijn deze archiefjes verre van volledig. Om die 
redenen is besloten om archiefbescheiden die de neerslag zijn van zijn functie(s) bij de Bondsspaarbank 
Kampen, onder te brengen bij het archief van de bank. Archiefbescheiden die Walkate uit hoofde van andere 
functies heeft ontvangen of opgemaakt, zijn opgenomen in de rubriek stukken afkomstig van F. Walkate . 
Uit de archieven zijn die stukken vernietigd, die geen historische waarde meer vertegenwoordigen, zoals 
facturen en ter kennisname ingekomen stukken waarop geen actie werd ondernomen. 
De archieven beslaan circa 33 meter. 
Tot slot noemen we hier de bewaarplaats van archiefmateriaal, dat eerder daar is gedeponeerd: van de 
Enschedese Spaarbank Providentia bevindt zich materiaal bij het Katholiek Documentatiecentrum te 
Nijmegen.     
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Inventaris 

 
1 BONDSSPAARBANK CENTRAAL EN OOSTELIJK NEDERLAND (CON), (1986 - 1990), APELDOORN 

1.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING  

1 Statuten. 1986, 1 stuk   

2 Procesbeheersing . 1987, 1 stuk   

3 Fusieconvenant CON, MNO en SNS Bank N.V. Met bijlagen. 1990, 2 stukken  

1.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

1.2.1 DIRECTIE  

4 Notulen van de vergaderingen van de directie Regio Centraal. 1986, 1 omslag   

5 Notulen van de vergaderingen van directeuren/beheerders van de kantoren en de 
stafmedewerkers van het hoofdkantoor Regio Centraal, met agenda s. 1986 - 1987, 
1 omslag  

1.2.2 RAAD VAN COMMISSARISSEN  

6 Notulen en bijlagen van de vergadering van de Raad van Commissarissen.    
1980 - 1987, 1 pak   

7 Ingekomen stukken bij de Raad van Commissarissen. 1986 - 1987, 1 omslag  

1.3 EXTERNE VERSLAGGEVING  

8 Voorlopig resultaat . 1986 - 1987, 2 stukken   

9 Jaarverslagen. 1987 - 1989, 1 omslag   

10 Financieel verslag. 1990, 1 stuk  

1.4 BEDRIJFSMIDDELEN 

1.4.1 BIJKANTOREN  

11 Stukken betreffende de renovatie en uitbreiding van het kantoor te Harderwijk 
aan de Van Maerlantlaan. Met plattegronden. 1981 - 1988,    
1 omslag   

12 Sleutellijst met namen van sleutelhouders van het kantoor te Harderwijk en 
datum van inlevering. 1986, 1 stuk   

13 Rapport over het vestigingsbeleid, over de rendementsberekening per locatie en 
de rendementsberekening Almere Buiten. 1987, 1 stuk  

1.4.2 PERSONEEL  

14 Arbeidsvoorwaardenreglement en reglement spaarregelingen. 1986, 1 stuk   

15 Toetredingsovereenkomst van de samenwerkingsovereenkomst verzekeringspakket , 
met kopie van de samenwerkingsovereenkomst en begeleidende brief. 1986,    
1 omslag   

16-18 Rapporten, nota s, reglementen, toegestuurd naar de ondernemingsraad.    
1986 - 1990, 2 pakken, 1 omslag 
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16 1986 - 1987  
17 1988 - 1989  
18 1990. 1 omslag   

19-20 Verslagen van de vergaderingen van de ondernemingsraad. Met bijlagen.    
1986 - 1991, 2 pakken  
19 1986 - 1989  
20 1990-1991   

21 Jaarverslagen van de Ondernemingsraad. 1987 - 1989, 1 omslag   

22 Notitie van het Centraal Bureau voor Keuringen inzake het periodiek 
geneeskundig onderzoek. 1988, 1 stuk   

23 Jaarrekening van de Stichting Pensioenfonds van de CON. 1990, 1 stuk  

1.5 FINANCIËLE ADMINSTRATIE  

24 Jaarstukken. 1986 - 1987, 1 omslag   

25 Investeringsbegrotingen. 1987 - 1988, 1990, 1 omslag   

26 Begrotingen. 1989 - 1990, 2 stukken  

1.6 DIENSTVERLENING  

27 Instructie Spaarbank Obligatiefonds. Ca. 1986, 1 stuk   

28 Specimina spaarbiljetten aan toonder en spaarcertificaten op naam met een 
looptijd van 5 jaar a fl. 1000,-. [1986], 1 omslag   

29 Specimen spaarbankboekje (leeg). Ca. 1986, 1 stuk   

30 Interne concerncirculaire betreffende spaarcertificaten aan toonder, met 
handleiding. 1987, 1 omslag  

1.7 DOCUMENTATIE  

31 De Spaarbank . Uitgave van de Nederlandse Spaarbankbond. 1987, 1 stuk 
N.B. Bevat artikel met foto over F. Walkate.   

32 De Schepenzaal, uitgave van de gemeente Kampen. 1990, 1 deel  

2 BONDSSPAARBANK CENTRAAL NEDERLAND (1974 - 1985), KAMPEN 

2.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING  

33 Concept-akte van overdracht van de Bondsspaarbank Meppel-Steenwijk aan de 
Bondsspaarbank Centraal Nederland. 1974, 1 omslag   

34 Rapportage betreffende functie, opzet en uitbouw van de afdeling assurantiën 
van de Bondsspaarbank Centraal Nederland. 1977, 1 stuk   

35 Ingekomen rapporten van de Afdeling Marketing van de Nederlandse Spaarbankbond 
betreffende een bekendheids- en imago onderzoek naar de bondsspaarbanken, 
waaronder de Bondsspaarbank Centraal Nederland. 1977, 1 omslag   

36 Toespraak door burgemeester H.C. Kleemans bij de ingebruikneming van de 
uitbreiding van de Bondsspaarbank te Kampen op 15 maart. Met bijbehorend 
krantenknipsel uit het Nieuw Kamper Dagblad. 1983,    
2 stukken  
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2.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

2.2.1 DIRECTIE  

37 Ingekomen brieven bij de directie van de bank van verschillende 
verzekeringsmaatschappijen betreffende verzekeringsnemers. 1974,    
1 omslag   

38-42 Notulen van de vergaderingen van directeuren/beheerders van de kantoren en de 
stafmedewerkers van het hoofdkantoor, met agenda s en bijlagen. 1974 - 1983, 
1985, 5 omslagen  
38 1974-1979. Notulen en over het jaar 1975 met agenda s  
39 1976-1979. Agenda s en bijlagen  
40 1980-1982. Agenda s en bijlagen en agenda s 1983  
41 1980-1982. Notulen  
42 1985. Notulen en agenda s   

43-44 Correspondentie van de directie van het bijkantoor te Elburg met personen en 
instellingen. 1976 - 1977, 1980 - 1982, 2 pakken  
43 1976 - 1977  
44 1980 - 1982   

45 Notulen van de vergaderingen van directie van het bijkantoor te Harderwijk met 
personeel. Met bijlagen. 1976 - 1977, 1 omslag   

46 Correspondentie met de directies van Nutsspaarbanken en Bondsspaarbanken. 
Alfabetisch geordend. 1976 - 1978, 1 pak   

47 Ingekomen brieven en doorslagen van uitgegane brieven van de directie van het 
bijkantoor te Harderwijk. 1976 - 1979, 1 omslag   

48 Circulaires en andere interne stukken ingekomen bij de rayondirecteur, de 
directeuren/beheerders van de kantoren en de stafmedewerkers op het 
hoofdkantoor. 1976 - 1983, 1 omslag   

49 Ingekomen stukken bij de directeuren, onder meer begrotingen en prognoses. 
1977, 1 omslag   

50 Correspondentie met de Bondsspaarbank voor Midden en Oost Nederland en de 
Spaarbank voor de Stad Amsterdam (later Centrumbank, Verenigde Spaarbank) en de 
Nederlandse Spaarbankbond betreffende het vestigingsbeleid in Almere.    
1977 - 1979, 1983-1984, 1 omslag   

51 Notulen van de vergaderingen van de directie. 1981 - 1985, 1 omslag  

2.2.2 RAAD VAN COMMISSARISSEN  

52-53 Notulen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.    
1973 - 1980, 2 banden  
52 1973-1976  
53 1977-1980   

54 Continuiteit/rentabiliteit van ons bedrijf . Rapport aan de Raad van 
Commissarissen. 1978, 1 stuk   

55 Ingekomen stukken bij de Raad van Commissarissen. 1985, 1 omslag  

2.2.3 RAAD VAN BEHEER  

56 Notulen van de vergaderingen van de Raad van Beheer. 1974 - 1981,    
1 band  
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2.3 EXTERNE VERSLAGGEVING  

57 Jaarverslagen. 1974 - 1979, 1981-1985, 1 omslag   

58 Algemene Interne Controle Voorschriften. 1977, 1 stuk   

59 Verslagen van de bijeenkomsten van het Interbancair Vertegenwoordigend Overleg, 
later Interspaarbancair Overleg genoemd. 1980, 1985, 1987, 1990 - 1992, 1 pak  

2.4 BEDRIJFSMIDDELEN 

2.4.1 BIJKANTOREN  

60 Huurcontracten van kantoren in Lelystad, Apeldoorn, Lemmer, Steenwijk en 
Meppel. 1975 - 1980, 1 omslag  

2.4.2 PERSONEEL  

61 Arbeidsvoorwaardenreglement en reglement bedrijfsspaarregeling van de Stichting 
Bondsspaarbank Centraal Nederland te Kampen. 1977, 1 stuk   

62 Verslagen van de vergaderingen van de ondernemingsraad. Met bijlagen.    
1980 - 1985, 1 pak   

63 Nota s, rapporten, scholingsmappen etc. toegestuurd aan de ondernemingsraad. 
1980 - 1985, 1 pak   

64 Pensioenreglement. 1983, 1 stuk   

65 Jaarverslag van de Ondernemingsraad. 1984, 1 stuk  

2.5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE  

66 Register met opgave van te betalen verzekeringspremies en opgaven van 
openstaande rekeningen. 1974, 1 deel   

67 Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle van de 
jaarrekeningen. 1974 - 1976, 1979, 1 pak   

68 Interne jaarverslagen. 1974 - 1984, 1 pak   

69 Bedrijfsvergelijkende onderzoeken door de Nederlandse Spaarbankbond t.b.v. de 
Bondsspaarbank Centraal Nederland te Kampen. 1975, 1978,    
2 stukken   

70 Algemene Interne Controle Voorschriften . Rapport. 1977, 1 stuk   

71 Jaaroverzichten voorlopige exploitatieresultaten. 1977 - 1984, 1 omslag   

72 Begrotingen. 1977 - 1985, 1 pak   

73-74 Kwartaaloverzichten. 1977 - 1985, 2 pakken  
73 1977 - 1981  
74 1982 - 1985   

75 Jaaroverzichten procesbeheersing. 1979 - 1985, 1 omslag   

76 Rapporten betreffende de interne controle van het kantoor te Steenwijk.    
1981 - 1984, 1 omslag   

77 Rapport met debetsaldi, overzicht van afgeboekte posten en van kasverschillen 
over de periode 1975 t/m 1981 van het kantoor Ruinerwold. 1982, 1 stuk  
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78 Meerjaren Begrotingen. 1983, 1984, 2 stukken   

79 Overzicht van de rekeningen van de vestigingen van Bondsspaarbanken Centraal 
Nederland. Met specificaties betreffende het kantoor Harderwijk. 1985, 1 pak  

2.6 DIENSTVERLENING  

80 Huurcontracten kluisloketten van het bijkantoor te Elburg. 1972 - 1975,    
1 omslag   

81 Aanwijzingen voor het gebruik van de nachtkluisinstallatie. 1975,    
1 stuk   

82 Bescheiden betreffende een cliënt in Marokko. 1975, 1 omslag   

83 Stukken betreffende de fraude van een buitenlandse klant. 1976,    
1 omslag   

84 Brief van het bijkantoor te Vollenhove aan een cliënt over een onvoldoende 
saldo met het verzoek dit aan te vullen. Met kopie. 1976,    
2 stukken   

85 Specimina betaalpassen. Plastic. 1978, 2 stukken   

86 Stukken betreffende de acties van het bijkantoor te Harderwijk om het 
jeugdsparen op scholen te bevorderen. 1982 - 1984, 1 pak   

87 Correspondentie over hypotheken door de directie van het bijkantoor te 
Harderwijk. 1983, 1 omslag   

88 Specimina spaarbankboekjes. 1983, 3 katernen   

89 Specimina spaarbiljetten aan toonder met een looptijd van 5 jaar a fl. 1000,-. 
Ca. 1985, 2 stukken  

2.7 DOCUMENTATIE  

90 Bondsspaarbanken . Maandblad van de Nederlandse Spaarbankbond. 1982,    
1 katern 
N.B. Bevat artikel met foto over Frans Walkate.  

3 BONDSSPAARBANK KAMPEN-APELDOORN (1973)  

91 Jaarverslag. 1973, 1 stuk   

92 Stukken betreffende sollicitaties naar vakante functies op het bijkantoor te 
Harderwijk. 1973 - 1975, 1 omslag  

4 NUTSSPAARBANK KAMPEN (1820 - 1972) 

4.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING 

4.1.1 OPRICHTING  

93 Brief aan de mede-leden van het Departement tot Nut van t Algemeen te Kampen 
betreffende de noodzaak een spaarbank te openen. Ca. 1820,    
1 stuk   

94 Bekendmaking van doelstelling en werking van de spaarbank, in tweevoud. 1821,    
2 stukken  
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95 Rapport opgesteld door de heer Walkate om te komen tot een betere organisatie 

van de spaarbank te Kampen, met bijlage. 1904, 2 stukken   

96 Rapport naar aanleiding van het bezoek aan een aantal spaarbanken om te komen 
tot een ontwerp voor de organisatie van de spaarbank te Kampen, met 
voorbereidende stukken. 1905, 1 omslag   

97 Afschrift van de stichtingsakte. 1957, 1 stuk  

4.1.2 REGLEMENTERING  

98 Reglementen en statuten, met wijzigingen. 1820 - 1966, met hiaten,    
1 omslag   

99 Brief van het bestuur aan het bestuur van het Departement, waarin een voorstel 
tot wijziging van artikel 6 van het reglement. 1878, 1 stuk   

100 Rechtskundig adviezen door prof. mr. A.C. Visser van Yzendoorn betreffende de 
vraag of de Spaarbank te Kampen een rechtspersoon is. 1909, 1 omslag   

101 Concept van wet, huishoudelijk reglement en spaardersreglement. Ca. 1920,    
1 deel   

102 Stukken betreffende wijzigingen in de statuten en in het huishoudelijk 
reglement, ter gelegenheid van de afscheiding van de Spaarbank van het Nut van 
t Algemeen. 1927 - 1928, 1 omslag  

4.1.3 SAMENWERKING EN FUSIES  

103 Correspondentie inzake de overname van de Spaarbank te Vollenhove door de 
Nutsspaarbank te Steenwijk, met garantieverklaring door de Nutsspaarbank 
Kampen. 1935, 1 omslag   

104 Verslagen van de bijeenkomsten van Spaarbankdirecteuren. Met agenda s en 
bijlagen. 1938 - 1943, 1 pak   

105 Stukken betreffende de activiteiten van de Centrale Studiecommissie, opgericht 
door de Nederlandsche Spaarbankbond in 1943. Met uittreksels van enkele 
onderwerpen, zoals de wenselijkheid van de instelling van een Spaarcontract 
en een Bouwspaarkas , na de beëindiging van de oorlog. 1943 - 1948, 1 omslag   

106 Ingekomen statuten en beleggingsreglement van het Coöperatief Beleggingsfonds 
voor Spaarbanken G.A. 1958 januari 1, 1 omslag   

107 Stukken betreffende de fusie met De Spaar- en Bewaarbank gevestigd te 
Nunspeet . 1968, 1 omslag  

4.1.4 JUBILEA EN ANDERE FEESTELIJKHEDEN  

108 Rekening aan het bestuur voor  9 soupers à fl. 2,50 van het restaurant van de 
Gehoorzaal te Kampen. 1905, 1 stuk   

109 Foto s van  A. Berghuijs en van bestuurders en ambtenaren van de bank ter 
gelegenheid van het afscheid van A. Berghuijs. 1908, 2 stukken   

110 Wijnboekjes , registers houdende aantallen en soorten wijn in voorraad. 1916, 
1921, 2 deeltjes in 1 omslag   

111 Telegrammen en brieven, ontvangen ter gelegenheid van de viering van het 100-
jarig bestaan op 20 december. 1920, 1 omslag   

112-114 Stukken betreffende de opening van het nieuwe bankgebouw op 4 september 1930 
aan de Burgwal 30. 1930, 1 deel, 2 stukken 
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112 Receptie-album. 1930, 1deel  
113 Bij de opening van het nieuwe gebouw . Toespraak van een niet met naam 

aangeduid bestuurslid. 1930  
114 Toespraak van de administrateur. Concept. Ca. 1930   

115 Stukken betreffende het 40-jarig dienstjubileum van de heer F.H.J. de Plot. 
1934, 1 omslag   

116 Handgeschreven tekst betreffende een herdenkingspenning uit 1834 ter 
herinnering aan de oprichting van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen, 
waarvan zich een exemplaar bevond in de hal van de spaarbank. Ca. 1934, 1 stuk   

117 Menukaart ter gelegenheid van het diner in Kampen op de 30ste Spaarbankdag. 
1935, 1 stuk   

118 Gedicht ter gelegenheid van de 25ste vergadering van directeuren van 
spaarbanken. 1937, 1 stuk   

119 Stukken betreffende diverse aangelegenheden van het bestuur, zoals uitjes en 
uitstapjes, feestelijke bijeenkomsten, gratificaties, betuigingen van 
deelneming bij overlijden van bestuursleden en personeel etc. 1943 - 1961, 
1975, 1982, 1 pak   

120 Kort verslag van de herdenking van het 125-jarig bestaan van de Nutsspaarbank 
te Kampen, op donderdag 27 december. 1945, 1 stuk   

121 Het leven wisselt steeds van dag tot dag . Gedicht, voorgedragen bij het 
afscheid van de heer en mevrouw Alberts. 1959, 1 stuk   

122 Correspondentie met personeel en cliënten betreffende geboorte, overlijden, 
gratificaties, jubilea, huwelijk. 1963 - 1975, 1 pak   

123 Verzoek van de directeur aan de Nederlandse Spaarbankbond om een ere-penning 
met bijbehorende oorkonde voor F.J. van Drecht, directeur van het kantoor te 
Emmeloord. Doorslag. 1969, 1 stuk   

124 150 jaar Nutsspaarbank Kampen , uitgave ter gelegenheid van het 150-jarig 
bestaan van de bank. 1970, 1 deel   

125 Ode aan de hoofdboekhouder ter gelegenheid van zijn 25-jarig Spaarbankjubileum. 
Ca. 1970, 1 stuk  

4.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

4.2.1 BESTUUR  

126-127 Brievenboek. 1821 - 1894, 2 delen  
126 1821 - 1846 januari  
127 1846 (vervolg) - 1894   

128-145 Notulen van de vergaderingen van het bestuur. 1821 - 1973, met hiaten, 18 delen  
128 1821 - 1844  
129 1846 - 1884  
130 1886 - 1907 oktober 5  
131 1907 oktober 12 - 1914 

N.B. De notulen worden gevolgd door een verslag van de gebeurtenissen 
vanaf 31 juli tot 3 augustus 1914 onder de titel: De run van 31 juli en 1 
augustus 1914 .  

132 1916 - 1917 september 15  
133 1917 september 29 - 1930  
134 1931 - 1940 juli 6  
135 1940 juli 13 - 1946 oktober  
136 1946 november - 1949 oktober 8 
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137 1949 oktober 8 (vervolg) - 1952 september 1  
138 1952 september 1 (vervolg) - 1955 maart 14  
139 1955 maart 21 - 1957 november 4  
140 1957 november 11 - 1960 februari 1  
141 1960 februari 8 - 1963 mei  
142 1963 juni  - 1966  
143 1967 - 1970 maart 2  
144 1970 maart 2 (vervolg) - 1971 november 15  
145 1971 november 29 - 1973   

146 Correspondentie met het Nutsdepartement Kampen betreffende het faillissement 
van de firma Westhoff en Hissink. 1843 - 1845, 1 omslag   

147 Stukken betreffende de overdracht van de administratie aan het nieuwe bestuur. 
1845, 1 omslag   

148-150 Correspondentie. 1846 - 1901, 1904-1910, 1921-1945, 3 omslagen  
148 1846-1901  
149 1904-1910  
150 1921-1945   

151 Ingekomen brieven van gemeente en provincie. 1848 - 1849, 1855, 1882,    
1884-1886, 1 omslag   

152 Correspondentie met het bestuur van het Departement van de Maatschappij tot Nut 
van t Algemeen over de voordracht van nieuwe bestuursleden van de Spaarbank. 
1877 - 1946, 1 omslag   

153 Ingekomen brieven. 1907 - 1908, 1 omslag   

154-157 Ingekomen brieven en doorslagen van uitgegane brieven. 1932 - 1935, 1939 - 
1960, 4 pakken  
154 1932 - 1935, 1939 - 1945  
155 1946 - 1950  
156 1951 - 1954  
157 1955 - 1960   

158 Correspondentie met het bijkantoor te Harderwijk. 1939 - 1943, 1 omslag   

159 Correspondentie met het bijkantoor te Urk. 1939 - 1942, 1 omslag   

160 Correspondentie met het bijkantoor te Zwartsluis. 1938 - 1944, 1 omslag   

161 Ingekomen brieven van het bestuur van het Nutsdepartement Kampen betreffende de 
[controle van de jaarstukken en de ]voordracht en benoeming van nieuwe 
bestuursleden van de Nutsspaarbank. 1940 - 1973,    
1 omslag   

162 Lijstje van verjaardagen van bestuursleden. Ca. 1940, 1 stuk   

163 Opgave van de namen, adressen en geboortedata van bestuursleden, met de 
vermelding dat allen van de Nederlandse nationaliteit zijn met vermelding van 
de gewone reserve aan kapitaal op 31 december 1942. Ca. 1942, 1 stuk   

164 Uittreksels uit de notulen van de vergaderingen in 1820 en 1821 van de 
Maatschappij tot Nut, departement Kampen betreffende de oprichting, gewaarmerkt 
door een bestuurslid van de Nutsspaarbank. 1946, 1 stuk  

4.2.2 DIRECTIE  

165 Opgave van het aantal inlagen, terugbetalingen, kapitaal  en aantal boekjes in 
1877, 1891 en 1902, resp. bij de benoeming tot directeur, bij de benoeming tot 
voorzitter en na 25 jaar directeurschap. 1902,  
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1 stuk   

166 Rapport van het bezoek, gebracht aan de Spaarbank te Amsterdam, Koog a/d Zaan, 
Haarlem, Leiden, s Gravenhage, Schiedam, Rotterdam, Leeuwarden, Groningen en 
Arnhem. 1912, 1 stuk 
N.B. Het rapport is geschreven door F. de Plot en gericht aan de commissarissen 
P. Butter, P.J.G. Brune, W. van der Muelen en M.F.L. Ennema   

167 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven aan De Nederlandsche Bank, 
agentschap Zwolle. 1930 - 1974, 1 pak   

168 Brief van de directeur van de Gemeente-gasfabriek en -waterleiding, waarin hij 
aan het verzoek van de directeur van de spaarbank voldoet en hem reglementen 
van de Gasfabriek ten behoeve van het archief doet toekomen. 1936, 1 stuk 
N.B. De reglementen ontbreken   

169 Correspondentie van de directie met waterschappen. 1936 - 1962,    
1 omslag   

170-205 Correspondentie van de directie. 1930 - 1981, met hiaten, 34 pakken en    
2 omslagen  
170 A. 1974 - 1980  
171 B. Betreft correspondentie met Bouwvereniging Eenvoud . 1970 - 1972.    

1 omslag  
172 C. 1940 - 1958  
173 D. 1939 - 1956  
174 D. Betreft correspondentie met Diest & Geerling & Raven te Amsterdam.    

1940 - 1969  
175 E. 1942 - 1968  
176 H. 1939 - 1952  
177 H. 1960 - 1970  
178 I + J. 1939 - 1968  
179 Ka-Kok. 1939 - 1954  
180 Kol-Ky. 1939 - 1954  
181 K (Diversen). 1943 - 1967  
182 K. 1968 - 1973  
183 K. 1976 - 1978  
184 L. 1939 - 1960  
185 L. 1961 - 1974  
186 L. Betreft Levensverzekering-Maatschappij, opgericht in 1863 door het 

N.O.G. . 1952 - 1973. 1 omslag  
187 N. 1937 - 1955  
188 N. 1972 - 1974  
189 N. 1975 - 1978  
190 O. Correspondentie met de Overijselsche Hypotheekbank te Deventer. 1930 - 

1958  
191 O. Betreft correspondentie met het bankierskantoor H. Oyens & Zonen, later 

Oyens & Van Eeghen, vervolgens Slavenburg Oyens & Van Eeghen. 1935 - 1977  
192 O. 1939 - 1974  
193 R. 1936 - 1954  
194 R. Betreft correspondentie met de Rentmeester van de Staatsdomeinen, 

wijnhandel Reuchlin en de Rotterdamsche Bank. 1936 - 1969  
195 S. 1938 - 1956  
196 S. Betreft correspondentie met De Sallandsche Bank en Handelmaatschappij 

Sterna N.V. 1936 - 1981  
197 S. Betreft correspondentie met Mr. D. Sanders te Zwolle en met het 

bankierskantoor Staal & Co in Den Haag. (Sanders misschien vertrouwelijk: 
ook politie-recherchezaken etc.). 1941 - 1954  

198 S. Betreft correspondentie met de Sparkasse te Bremen  
199 T. 1939 - 1961  
200 V. 1937 - 1961  
201 V. 1972 - 1975  
202 V + W. 1977 - 1979 
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203 W. 1939 - 1956  
204 W. Betreft vooral Frans Walkate Archief  
205 Q + U + Z. 1943 - 1965   

206 Correspondentie met directies van Spaarbanken (anders dan Nutsspaarbanken). 
Alfabetisch naar plaats geordend. 1939 - 1956, 1 pak   

207-214 Correspondentie met de Nederlandsche Spaarbankbond. 1939 - 1964,  
1975 - 1976, 7 pakken en 1 omslag  
207 1939 - 1944  
208 1945 - 1948  
209 1949 - 1951  
210 1952 - 1955  
211 1956 - 1958  
212 1959. 1 omslag  
213 1960 - 1964  
214 1975 - 1976   

215 Correspondentie van de directeur met de Nederlandse Spaarbankbond over de 
weerslag van de nieuw in te voeren loonbelasting op de afhaaldienst. 1940 - 
1941, 1 omslag   

216 Mededeling dat de heer mr. C.H.J. baron van Utenhove tot mede-directeur van de 
Nutsspaarbank is benoemd. 1941, 1 stuk   

217 Correspondentie van de directie met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 
(Wieringermeer en Noordoostpolder). 1943 - 1970,    
1 pak   

218 Correspondentie met de directie van het bijkantoor te Urk. 1945 - 1946,    
1 omslag   

219 Correspondentie met het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland.    
1945 - 1948, 1 omslag   

220-222 Correspondentie van de directie met gemeenten. 1945 - 1979, 3 pakken  
220 1945 - 1961  
221 1962 - 1971  
222 1972 - 1979   

223 Vergunning, verleend aan directeur H.H. Alberts door de Wieringermeerdirectie 
van de Zuiderzeewerken, tot het betreden van de Noord Oost Polder gedurende het 
jaar 1946. 1946, 1 stuk   

224 Ingekomen brieven van de directie van de Wieringermeer betreffende de 
instelling van zittingen door de bank te Lelystad. 1954, 3 stukken   

225-226 Correspondentie van de directie met ministeries. 1954 - 1981, 2 pakken  
225 1954 - 1971  
226 1972 - 1981   

227 Correspondentie van de directie met het Nederlandsch Fondsen en Administratie 
Kantoor (NEFAK). 1966 - 1975, 1 pak   

228 Correspondentie met de Nederlandsche Spaarbankbond, afdeling Beleggingen.    
1969 - 1975, 1 pak  

4.2.3 COMMISSARISSEN  

229 Naamlijst van de 41 commissarissen der Nutsspaarbank te Kampen 1820 - 1920 met 
een lijst van namen van ambtenaren van de Spaarbank. Ca. 1913, 1 omslag 
N.B. Dit is een gedrukte bijlage bij een onbekend stuk. Gaat vergezeld van 
bijlagen, waarin de reglementen van 1820 en 1875 opgenomen staan. 
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230 Notulen van de vergaderingen van de commissarissen van het bijkantoor te Urk. 

1917 - 1942, 1 deel  

4.2.4 STUKKEN AFKOMSTIG VAN F. WALKATE ALS LID VAN HET BESTUUR  

231 Handgeschreven aantekeningen betreffende de noodzaak van het schoolsparen ter 
opvoeding van het volk. Ca. 1906, 1 stuk   

232-233 Correspondentie met binnen- en buitenlandse spaarbanken betreffende het verzoek 
om toezending van statuten, reglementen, handleidingen en formulieren die 
betrekking hebben op spaarbanksystemen in verband met de voorgenomen 
reorganisatie van de spaarbank te Kampen. 1906 - 1908,    
2 omslagen  
232 1906  
233 1907-1908   

234 Tekst van de hand van de heer Walkate bestemd voor het album voor bestuurslid 
A. Berghuijs ter ere van diens 25-jarig jubileum. 1907,    
1 stuk   

235 Beschouwing van de hand van Van Oldenborgh betreffende het beleggen van 
spaargelden door Spaarbanken en de wenselijkheid de toegelaten wijzen van 
beleggen vast te leggen in de statuten; ingekomen bij Walkate. 1907, 1 katern   

236 Ingekomen jaarverslagen van Nederlandse spaarbanken, boekjaar 1906 en 1910, 
gericht aan het bestuur van de Nutsspaarbank Kampen, met begeleidend schrijven. 
1907, 1911, 1 omslag   

237 Aantekeningenboekje. Ca. 1908, 1 stuk   

238 Voorbeelden van de cliëntenadministratie van de Savings Bank te Hull 
(Engeland), verzameld met het oog op de voorgenomen reorganisatie van de 
spaarbank te Kampen. 1908, 1 omslag   

239 Voorbeelden van de cliëntenadministratie van de Städtische Sparkassen-Amt te 
Frankfurt am Main in Duitsland, verzameld met het oog op de voorgenomen 
reorganisatie van de spaarbank te Kampen. Ca. 1908,    
1 omslag   

240-242 Ingekomen brieven. 1910 - 1935, met hiaten, 3 omslagen  
240 1910-1921, chronologisch geordend  
241 1910-1935, chronologisch geordend  
242 1923-1931, alfabetisch geordend   

243 Afschrift van de notulen van de eerste vergaderingen van de directeuren van de 
Spaarbank op 10, 13 en 27 januari 1821. Ca. 1910, 1 omslag   

244 Notitieboekje van de heer Walkate met aantekeningen van de 
bestuursvergaderingen gehouden in de periode van 8 januari tot en met 2 
september. 1916, 1 katern   

245 Stukken betreffende de weigering van de spaarbank om inzage in de saldi van de 
spaarders te verschaffen ten behoeve van een Oorlogswinstbelasting. Ca. 1917 - 
1919, 1 omslag   

246 Minuten van uitgaande brieven van de heer Walkate in zijn hoedanigheid van 
voorzitter van het bestuur. 1920 - 1931, 1 omslag   

247 Ingekomen brieven van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen in verband met de 
oprichting van het Nederlandsch Spaarbank-Bureau. 1923, 1 omslag  
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248 Ingekomen promotiemateriaal uit Zweden voor het school- en jeugdsparen. 1930 - 

1937, 1 omslag   

249 Persmededelingen en krantenartikelen over een run op de spaarbanken van Kampen 
en Urk, naar aanleiding van het door de rechtbank Zwolle uitgesproken 
faillissement van de N.V. Kamper Bank en de Stichting Spaarbank van de 
Boazbank, alsmede de tekst van een telegram van de Nutsspaarbank Kampen aan de 
Telegraaf waarin rectificatie op de voorpagina geëist wordt met het antwoord 
van de Telegraaf hierop.    
1931 - 1932, 1 omslag   

250 Stukken betreffende de afschaffing door Duitsland van de goudclausule van de 
Young-lening en die van de Amerikaanse tranche van de Dawes-lening en de 
mogelijke gevolgen voor Nederlandse investeerders.    
1932 - 1933, 1 omslag   

251 Perceeltekening van het gebied dat omzoomd wordt door de straatweg naar 
Coevorden, straatweg naar Grunsberg en de weg Anerveen-Coevorden; de twee 
stukken vormen samen een tekening. z.j., 2 stukken  

4.3 EXTERNE VERSLAGGEVING  

252 Verslagen der commissie, benoemd tot het opnemen (later: nazien) der rekening 
en verantwoording van de directie der Spaarbank. 1841,    
1853 - 1891, 1903, 1 omslag   

253 Algemene overzichten van jaarlijks behaalde resultaten. 1874 - 1893,    
1 omslag   

254-260 Jaarverslagen. 1905 - 1972, met hiaten, 7 omslagen  
254 1905-1910, 1917  
255 1930-1931, 1934  
256 1938 - 1941, 1943  - 1944  
257 1945-1950  
258 1952-1959  
259 1960-1969  
260 1970-1972   

261 Stukken betreffende het opstellen van de jaarverslagen. 1906, 1908, 1915-1916, 
1 omslag  

4.4 BEDRIJFSMIDDELEN 

4.4.1 BELEGGINGEN EN FONDSENBEZIT  

262 Stukken betreffende een lening aan de gemeente IJsselmuiden.    
1883 - 1886, 1 omslag   

263 Ingekomen brief van het bestuur van de Vereeniging tot oprichting eener 
Ambachtschool te Kampen met verzoek tot een lening of subsidie voor de 
oprichting van een ambachtschool, met bijlagen. 1884, 1 omslag   

264 Jaarlijkse staten van effecten. 1890 - 1897, 1 omslag   

265 Aanwijzing van het verschijnen der renteposten , met index.    
1896 - 1904, 1 deel   

266 Lijst van buitenlandse fondsen, door het bestuur ter goedkeuring aangeboden aan 
het bestuur van het Nutsdepartement, waarin een gedeelte der fondsen belegd 
kunnen worden. Met opgave van de rentepercentages. 1903 en z.j., 1 omslag   

267 Overeenkomst met De Nederlandsche Bank van in bewaring neming van fondsen van 
de Spaarbank door DNB als onderpand voor door de Spaarbank gesloten 
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prolongatieposten, met akten van open bewaarneming door DNB en formulieren voor 
terugvraag en afgifte van fondsen. 1917 - 1919, 1 omslag   

268 Stukken betreffende de afwikkeling van een geldlening aan de gemeente Urk.    
1923 - 1928, 1 omslag   

269 Stukken betreffende het Beleggingsfront , opgericht in verband met de dalende 
rentestand door vertegenwoordigers van levensverzekeringsmaatschappijen, 
Rijksfondsen, pensioenfondsen, Raffeisen- en Boerenleenbanken en de 
Spaarbankbond. Met krantenknipsels. 1938, 1 omslag   

270 Overeenkomst met mw. A.W. Bokma, weduwe van de heer J. Buitenhuis, een van de 
oprichters van de voormalige Overveluwsche Spaarbank te Harderwijk, tot 
restitutie van het bij de oprichting van voornoemde bank door J. Buitenhuis 
afgezonderde stichtingskapitaal. 1959, 1 stuk  

4.4.2 GEBOUWEN EN INRICHTING 

4.4.2.1 HOOFDKANTOOR  

271 Stukken betreffende de bouw van een spaarbankgebouw. 1891 - 1894,    
1 omslag   

272 Ingekomen brieven betreffende de levering van een safe, met (handgeschreven) 
lijstje van importeurs. 1906, 1 omslag   

273 Bouwtekening van 8 verschillende ontwerpen voor een spaarbank van gemiddelde 
grootte. 1906, 1 stuk   

274 Rapport betreffende een bezoek aan spaarbanken te Duitsland, Frankrijk en 
Italië in verband met de voorgenomen verbouwing van de spaarbank te Kampen. 
1910, 1 stuk   

275 Stukken betreffende de voorstellen voor de verbouwing van de spaarbank. 1911,    
1 omslag   

276 Stukken betreffende de verbouwing van het hoofdkantoor. 1912, 1 omslag   

277 Stukken betreffende de voorbereiding van en het bezoek aan spaarbanken in 
Engeland van de heren Walkate, De Plot en Butter in verband met de voorgenomen 
nieuwbouw van de spaarbank. 1925, 1 pak   

278 Stukken betreffende de voorbereiding van en het bezoek aan Duitse spaarbanken 
door de heer Walkate ter oriëntatie op de nieuw te bouwen spaarbank te Kampen. 
1925 - 1927, 1 omslag   

279-280 Correspondentie betreffende de aanschaf van portretten van bestuurders van de 
spaarbank te Kampen vanaf de oprichting in 1820 in verband met de opening van 
de nieuwe spaarbank. 1925 - 1930, 2 omslagen  
279 Ingekomen brieven. . 1925 - 1930  
280 Minuten van uitgaande brieven. . 1925 - 1929   

281-288 Stukken betreffende de nieuwbouw van de spaarbank. 1925 - 1931,    
8 omslagen en 1 stuk  
281 a-Bouwtekeningen  
282 b-Prijsopgaven  
283 c-Ingekomen brieven betreffende de aanbesteding  
284 d-Aanschaf kantoormeubilair  
285 f-Stukken betreffende de bouw van een kluis, met foto  
286 g-Ingekomen brieven met bijlagen betreffende de oplevering van de nieuwe 

spaarbank  
287 h-Stukken betreffende de (voorbereiding van) de feestelijke opening van de 

nieuwe spaarbank 
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288 i-Tekst van de rede uitgesproken door de heer Walkate bij de opening van 

de nieuwe spaarbank te Kampen. 1 stuk   

289 Foto s van de bouw van een nieuw gebouw, wellicht het nieuwe hoofdkantoor.    
1930 - 1931, 1 omslag   

290 Foto s van het interieur van het hoofdkantoor. Ca. 1930, 3 stukken  

4.4.2.2 BIJKANTOREN  

291 Beschouwing over de problemen die de eventuele opening van een bijkantoor in 
Brunnepe met zich kan meebrengen. Ca. 1905, 1 stuk   

292 Stukken betreffende de verbouwing van een perceel aan de Noordweg te Brunnepe 
tot kantoorgebouw. 1922, 2 stukken   

293 Doorslag van het besluit van het college van B&W tot het verlenen van een 
vergunning voor de verbouw van de percelen Singel no. 82 en 83 te Kampen tot 
woning en kantoor. 1922, 1 stuk   

294 Huurcontracten van het pand aan de Burgwal 28. 1922 - 1930, 1 omslag   

295 Stukken betreffende de koop en verkoop van verschillende percelen in Kampen, 
Urk, Harderwijk, Zwartsluis en Elburg. 1934, 1950, 1956-1972,    
1 omslag   

296 Bouwtekening van het spaarbankgebouw te Zwartsluis. Ca. 1936, 1 stuk   

297 Uitnodiging tot het bijwonen van de opening van het bijkantoor te Zwartsluis op 
2 januari 1937, met achterop een aantekening betreffende het totaal ingelegde 
bedrag, het aantal posten en het aantal (gemuteerde?) boekjes over de jaren 
1936-1943. 1936, 1944, 1 stuk   

298 Stukken betreffende de bouw van een bijkantoor te Harderwijk. 1939,    
1 omslag   

299 Correspondentie van de directie van het hoofdkantoor betreffende de bouw, 
verbouw en onderhoud van diverse kantoren. 1947 - 1962, 1967,    
1 pak   

300 Briefwisseling tussen het bestuur van de Nutsspaarbank te Kampen en de 
Nutsspaarbank te Emmeloord betreffende het meningsverschil over de subsidiëring 
van de bank te Emmeloord. 1952, 2 stukken   

301 Eindafrekening van de bouw van een bankgebouw te Emmeloord, met begeleidende 
brief. 1954, 2 stukken   

302 Foto van het bijkantoor te Emmeloord. Ca. 1960, 1 stuk  

4.4.2.3 OVERIGE BEZITTINGEN  

303 Stukken betreffende de bouw en verhuur van arbeiderswoningen te Kampen. Met 
plattegronden. 1904 - 1910, 1 omslag   

304 Staat van verrekening van de werkzaamheden door architect G.B. Broekema en 
aannemer G.J. Veldkamp betreffende de bouw van 50 arbeiderswoningen. 1906,    
2 stukken   

305 Foto s van de arbeiderswoningen te Kampen. 1907, 2 stukken   

306 Brief van G.J. Pap, waarin hij schrijft dat hij vanwege de mobilisatie niet in 
staat is geweest zijn huishuur te betalen. Vanwege de duurte van de 



 

35

 
levensmiddelen vraagt hij kwijtschelding van de achterstallige huur, een bedrag 
van fl. 9,50. 1915, 1 stuk   

307 Circulaire betreffende een enquête naar de bereidheid van de huurders van de 
arbeiderswoningen tot betaling van een verhoogde weekhuur om uiteindelijk het 
eigendomsrecht van het gehuurde te kunnen verwerven, met ingevulde 
enquêteformulieren. 1916, 1 omslag   

308 Stukken betreffende de verkoop van de arbeiderswoningen. 1919, 1 omslag   

309 Plaatsingslijst archief en afschriften van verslagen van twee 
bestuursvergaderingen in 1821. Ca. 1936, 1 omslag   

310 Bestek en voorwaarden van de aanbesteding door de spaarbank van het afbreken 
van een bestaand gebouw aan de Geerstraat te Kampen en het ter plaatse bouwen 
van een archief met bovenwoning. 1938, 1 omslag   

311 Huurcontracten betreffende de panden, die eigendom zijn van de bank.    
1946 - 1968, 1 omslag  

4.4.3 PERSONEEL  

312 Stukken betreffende de schorsing en het ontslag van de klerk van de Spaarbank. 
1893 - 1894, 1 omslag   

313 Contract pensioenverzekering met reglement. Ca. 1912, 1 omslag   

314 Extracten uit de notulen van de vergaderingen van het bestuur betreffende het 
aanstellen van een administrateur, een eerste ambtenaar en een tweede 
ambtenaar-conciërge. 1913, 1 omslag   

315 Instructies voor het personeel betreffende het verwerken van gegevens tijdens 
de zittingen van de spaarbank. Met blanco-voorbeeldformulieren. Ca. 1916,    
1 omslag   

316 Akten van aanstelling in 1913 van F.J. Muller, F.H.J. de Plot en H. Jonker. 
Afschriften. 1918, 1 omslag   

317 Ingekomen brieven van spaarbanken naar aanleiding van een onderzoek door de 
spaarbank Kampen  naar (de hoogte van) salarissen bij spaarbanken. 1919,    
1 omslag   

318 Stuk betreffende de verhoging van de salararissen en over het bedrag dat aan de 
dienstbode betaald moet worden. 1920, 1 stuk   

319 Stukken betreffende de Stichting Pensioenfonds voor de ambtenaren en beambten 
van de Nutsspaarbank Kampen, met de stichtingsakte (1924) en akte van 
statutenwijziging (1953). 1921 - 1953, 1 omslag   

320 Instructie voor de secretaris-boekhouder. Ca. 1930, 1 stuk   

321 Stukken betreffende de sollicitatieprocedure ten behoeve van de benoeming van 
een nieuwe adjunct-directeur. 1935, 1 pak   

322 Stukken betreffende de pensioenregeling voor het personeel.    
1957 - 1970, 1 omslag   

323 Verslag van de reiscursus , aangeboden aan het personeel, door Fred Bauman. 
Met brochure over reisverzekeringen. Ca. 1970, 2 stukken  

4.4.4 PUBLIC RELATIONS  

324 Plakboek met advertenties van de spaarbank. 1898 - 1928, 1 band 
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325 Kamper Spaarbank - Gids voor de inleggers en voor hen die het wenschen te 

worden . [1916], 1930, 2 katernen   

326 Exemplaar van Van Kammen s gratis Kamper advertentieblad d.d. donderdag 29 
november 1928, met advertentie van de spaarbank. 1928,    
1 stuk   

327 De afhaaldienst der Kamper Nutsspaarbank: lezing voor de leden van de 
plaatselijke afdeling van de huisvrouwenvereniging. Ca. 1930, 1 stuk   

328 Tekst waarin de verschillende diensten van de bank onder de aandacht van het 
publiek worden gebracht. 1933, 1 omslag   

329 Ingekomen promotiemateriaal van de Nederlandse Spaarbankbond voor het school- 
en jeugdsparen. 1935- ca.1937, 1 omslag   

330 Folder met korte uitleg over doel en werkwijze van de spaarbank Kampen, 
bijkantoor Zwartsluis, in tweevoud. Ca. 1937, 2 katernen   

331 Kranten en periodieken met daarin advertenties van en artikelen over het 
bijkantoor te Zwartsluis. 1938 - 1942, 1 omslag   

332 Kranten met daarin advertenties van het bijkantoor Harderwijk.    
1939 - 1941, 1 omslag   

333 Strooibiljetten ter promotie van het sparen bij het bijkantoor te Zwartsluis. 
1940, 1942, 1 omslag   

334 Strooibiljetten en folders ter promotie van het sparen bij het bijkantoor en de 
Jeugdspaarbank te Harderwijk. 1940 - 1944, 1 omslag   

335 Uit het levensboek van de spaarpot door J.G.N. Renaud, aangeboden aan de 
scholen door de Nutsspaarbank te Kampen. 1954, 1 deel   

336 Ingekomen catalogus van de Stichting Spaarpropaganda met advertentie-cliché s. 
[1965], 1 omslag   

337 Stukken betreffende de aansturing van de jubileumactie Operatie Gezin ter 
gelegenheid van 150 jaar Bondsspaarbanken. 1967, 1 omslag  

4.5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

4.5.1 JAARSTUKKEN EN STATISTIEKEN  

338-351 Balansen en jaarstukken. 1840 - 1972, met hiaten, 8 delen en 6 omslagen  
338 1840. 1 omslag  
339 1853, 1891/92 (klad, met verantwoordingen). 1 omslag  
340 1850 - 1858. 1 omslag 

N.B. De balans van 1857 ontbreekt.  
341 1861, 1862. 1 omslag  
342 1877. 1 omslag  
343 1899/1900  
344 1900/1901  
345 1901/1902  
346 1905/1906  
347 1920. 1 omslag  
348 1931-1939  
349 1941-1951  
350 1952-1961  
351 1962-1972  



 

37

  
352 Jaarlijkse opgave aan de Burgemeester en Wethouders van Kampen ten behoeve van 

de spaarbank statistiek. 1863 - 1894   

353 Staat der Spaarbank over de periode 1846 - 1869. Drukwerk. 1869, 1 stuk   

354 Overzichten van de ontwikkeling van de Nutsspaarbank Kampen in vergelijking met 
andere Nutsspaarbanken en de Rijkspostspaarbank.    
1870 - 1907, 1 omslag   

355 Algemeen overzicht van de Spaarbank over de jaren 1874 en 1875 en 1898 en 1899.  
Drukwerk. 1876, 1899, 2 stukken   

356 Grafisch overzicht sinds 1870 van de ontwikkeling van de Spaarbank. 1904,    
1 stuk   

357 Grafiek, illustrerende de bedragen en aantallen inlagen en terugbetalingen op 
het einde van iedere maand over de periode    
1905 - 1906. 1906, 1 stuk   

358 Grafieken illustrerende de verbeteringen in de resultaten na de reorganisatie 
van 1906, in tweevoud. 1909, 2 stukken   

359 Grafiek, illustrerende de bedragen der inlagen en terugbetalingen van de 
Nutsspaarbank, afgezet tegen de Rijkspostspaarbank, over de periode 1880 - 
1910. 1910, 1 stuk   

360 Lijsten met globale berekening van het verschil tussen dagelijks ingaande rente 
en de halfmaandelijkse en lijsten met teruggevraagde bedragen en het deel 
daarvan, dat sedertdien weer is teruggekomen bij de bank. Met berekeningen. 
1912, 1915, 1 omslag   

361 Staten met overzichten van de ontwikkeling van de Nutsspaarbank te Kampen sinds 
de reorganisatie in 1906 en met vergelijkingen in administratieve kosten, 
koersverlies op effecten, reservefondsen en beleggingen met enkele andere 
Nederlandse banken. Ca. 1912, 1 omslag   

362 Accountantsrapporten van Elles en Hamelberg betreffende de winst- en 
verliesrekening en de balans. 1919 - 1925, 1 omslag   

363-364 Proefbalansen. 1921 - 1928, 2 delen  
363 1921-1926  
364 1927-1928   

365-367 Accountantsrapporten uitgevoerd door de Nederlandse Spaarbankbond, waaronder 
controlerapporten van de administratie, balansen en winst- en 
verliesrekeningen. 1926 - 1946, met hiaten, 3 omslagen  
365 1926-1934  
366 1935-1939  
367 1942-1946   

368 Maandelijks overzicht op ultimo februari. 1928, 1 stuk   

369 Rapport betreffende de controle over de administratie over het boekjaar 1928, 
met bijlagen, uitgebracht door accountantskantoor P. Klijnveld na de strijd 
tussen spaarbank en departement . 1929, 1 omslag   

370 Vergelijkende staat betreffende de bedragen en posten tijdens de runs van 1914 
en 1931 op de Nutsspaarbank en het bijkantoor te Urk. 1931,    
1 stuk   

371 Accountantsrapporten van de Nederlandse Spaarbankbond over de controle van het 
Pensioenfonds voor de ambtenaren en beambten van de Nutsspaarbank Kampen. 1931 
- 1940, 1943-1945, 1 omslag 
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372 Staten, balans-staten en kwartaal-staten ten behoeve van de controle door 

Nederlandse Spaarbankbond. Afschriften. Met hiaten. 1954 - 1959,    
1 omslag  

4.5.2 BOEKHOUDING  

373 Spaarkasboekje of Boekje met Thesaurier , registers houdende aantekening van 
kasmutaties. 1821 - 1830, , 1852 - 1857, 3 katernen   

374-380 Memorialen B . 1821-1835, 1842-1848, 1852-1854, 1876-1879, 7 delen  
374 1821 januari-1826 september (deel 1)  
375 1821 januari-1828 september (deel 1a)  
376 1828 oktober-1835 december (deel 2)  
377 1842 juli-1845 december (deel 4)  
378 1846 januari-1848 december (deel 5)  
379 1852 april-1854 december (deel 6)  
380 1876 februari-1879 mei (deel 10)   

381-384 Kasboeken. 1821 - 1824, 1821-1824, 1846-1854, 4 delen  
381 1821-1824  
382 1846-1847 juli  
383 1847 augustus-1849 augustus  
384 1849 (vervolg)-1854   

385 Grootboek. 1839 - 1846, 1 deel   

386 Journaal ( memoriaal A ). 1846, 1 deel   

387 Grootboek van de rekeningen van gepensioneerden. 1846 - 1848, 1 deel   

388 Grootboek van de diverse rekeningen. 1846 - 1851, 1 deel   

389 Rekening-courantboek van hypotheken, beleningen, obligaties, effecten en 
diverse debiteuren en crediteuren. 1846 - 1864, 1 deel   

390-392 Grootboeken van de journaalposten. 1846 - 1871, 3 delen  
390 1846 - 1848  
391 1848 - 1856  
392 1852 - 1871   

393 Grootboek. 1969 - 1972, 1 deel  

4.6 DIENSTVERLENING 

4.6.1 SPAARREKENINGEN  

394 Reglementen van de spaarbanken van Brielle, Leeuwarden, Groningen, Amsterdam en 
Zwolle, opgericht door de Maatschappij tot Nut van t Algemeen. 1818 - 1820,    
1 omslag 
N.B. Deze reglementen hebben als voorbeeld gediend voor de spaarbank te Kampen.   

395-426 Rekening-courantboeken met de spaarders ( serie A ). 1821 - 1894,    
32 delen  
395 1821-ca. 1829 (folia 1-185)  
396 1824-ca. 1833 (folia 186-377)  
397 1828-ca. 1838 (folia 378-664)  
398 1830-ca. 1837 (folia 665-968)  
399 1837-ca. 1849 (folia 969-1350)  
400 1844-ca. 1854 (folia 1351-1718)  
401 1847-ca. 1858 (folia 1719-2348)  
402 1854-ca. 1859 (folia 2349-2990)  
403 1854-ca. 1864 (folia 2991-3921) 
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404 1864-ca. 1869 (folia 3922-4880)  
405 1869-ca. 1880 (folia 4881-5822)  
406 1872-ca. 1880 (folia 5823-6682)  
407 1875-ca. 1882 (folia 6683-7630)  
408 1876-ca. 1882 (folia 7631-8408)  
409 1878-ca. 1882 (folia 8409-9191)  
410 1879-ca. 1884 (folia 9192-9979)  
411 1880-ca. 1886 (folia 9980-10739)  
412 1881-ca. 1887 (folia 10740-11451)  
413 1882-ca. 1888 (folia 11452-12187)  
414 1883-ca. 1889 (folia 12188-12931)  
415 1884-ca. 1890 (folia 12932-13667)  
416 1885-ca. 1893 (folia 13668-14377)  
417 1886-ca. 1891 (folia 14378-15075)  
418 1887-ca. 1893 (folia 15076-15793)  
419 1887-1894 (folia 15794-16507)  
420 1888-1894 (folia 16508-17225)  
421 1889-1894 (folia 17226-17935)  
422 1889-1894 (folia 17936-18659)  
423 1890-1894 (folia 18660-19329)  
424 1891-1894 (folia 19330-20003)  
425 1892-1894 (folia 20004-20725)  
426 1893-1894 (folia 20726-21244)   

427 Alfabetisch register van namen der deelhebbers, met nummers van de boekjes.    
Ca. 1825, 1 deel   

428 Specimina spaarbankboekjes. 1821 - 1906, 1930, 1936, 1950-1966, 1 pak   

429-430 Register van voorschotten aan gepensioneerden. 1839 - 1842,    
1850 - 1857, 2 delen  
429 1839 - 1842  
430 1850 - 1857   

431-432 Register van opgezegde gelden. 1846 - 1848, 1855 - 1861, 2 delen  
431 1846 - 1848  
432 1855 - 1861   

433 Stukken betreffende de uitbetaling van door de departementen van Koloniën en 
Oorlog verleende pensioenen. 1848 - 1890, 1 omslag   

434 Kwitanties van ontvangst van pensioenen en voorschotten op pensioenen.    
1870 - 1876, 1899-1900, 1 omslag   

435 Verzoek van W. Veldhuyzen van Zanten van de Hollandsche Vleeschhouwerij te 
Kampen om 150 gulden van zijn boekje te kunnen opnemen. 1899, 1 stuk   

436 Verhandeling over de invoering van een moderne vorm van geldverkeer, te weten 
een Staats Post-, Chèque- en Girodienst. Met illustraties. Concept. Ca. 1900,    
1 omslag   

437 Ingekomen brieven betreffende het ontwerpen van nieuwe spaarbankboekjes voor de 
spaarbank te Kampen, met specimina van spaarbankboekjes. 1906, 1 omslag   

438 Circulaires met mededelingen over onder meer rentetermijnen, inleggen en te 
nemen maatregelen tijdens vakantieperiodes. 1906 en z.j.,    
1 omslag   

439 Correspondentie inzake de invoering van spaarbusjes. 1907, 1 omslag   

440 Stukken betreffende de instelling van een afhaaldienst. 1921 - 1926,    
1 omslag  



 

40

  
441 Verzoek van de weduwe A. [Buskie] om het door haar opgestuurde spaarbankboekje 

te verzilveren. 1922, 1 stuk   

442 Spaardersreglement. Met concept. Ca. 1930, 2 stukken   

443 Overzichten van het aantal inleggers en de gedane betalingen bij de 
afhaaldienst. 1935 - 1936, 1 omslag   

444 Betaalbaarstellingsformulieren. 1940 - 1941, 1952 - 1955, 2 katernen   

445 Reglement omtrent het in bruikleen geven van spaarbusjes, met twee 
ansichtkaartjes ter aanmaning het busje te legen. 1946, 3 stukken   

446 Brochure betreffende de ontwikkeling van het tegoed en van het aantal 
rekeningen over de jaren 1900-1950. 1950, 1 stuk   

447 Specimina betaalcheques. Ca. 1970, 1 omslag  

4.6.1.1 JEUGD - EN SCHOOLSPAREN  

448 Correspondentie met verschillende scholen betreffende het schoolsparen, met 
circulaires. 1906, 1 omslag   

449 Specimen van een formulier tot het opplakken van schoolspaarzegels. Ca. 1906,    
1 stuk   

450 Brief van de directeur van de Nutsspaarbank te Haarlem aan directeur Walkate, 
waarin hij om informatie vraagt betreffende de organisatie van het 
schoolsparen. 1912, 1 stuk   

451 Verslag van het schoolsparen over het jaar 1916. 1917, 1 stuk   

452 Artikel in de Kamper Courant betreffende een kwarteeuw schoolsparen. 1931,    
1 stuk   

453 Folders en circulaire voor ouders van schoolgaande kinderen met korte uitleg 
over de werking van het schoolsparen. 1935, ca. 1960, 3 stukken   

454 Brieven aan de hoofden der scholen betreffende het schoolsparen en 
jeugdspaaracties. Doorslagen. 1951, 1 omslag   

455 Spaarlijst ten behoeve van de scholen, bestemd voor het bijkantoor te 
Zwartsluis. (Niet ingevuld). z.j., 1 deel   

456 Specimen schoolspaarbankboekje, uitgegeven door het kantoor Zwartsluis. 1961,    
1 stuk  

4.6.2 VERHUUR KLUISLOKETTEN  

457 Reglement voor het huren van kluisloketten. 1930, 1958, 2 stukken 
N.B. In 1954 spreekt men van safe-loketten

   

458 Circulaire, waarin aangekondigd wordt dat de Duitse autoriteiten op 19 juli 
a.s. de verhuurde safe-loketten zullen inspecteren op de aanwezigheid van goud, 
edele metalen, buitenlandse betaalmiddelen en buitenlandse waardepapieren. 
1940, 1 stuk  

4.6.3 KREDIETVERLENING  

459 Nota van schatting van het eigendom van Gerrit van Dijk, op verzoek van de 
commissarissen, in verband met zijn hypotheek. 1906, 1 stuk   

460 Stukken betreffende de verlening van hypotheken. 1912 - 1928, 1 omslag 
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461 Advies over het onderwerp: is pandrecht bestaanbaar bij een toekomstige 

vordering?. Ca. 1930, 1 stuk   

462 Akten van koop en verkoop, bewijzen van eigendom en taxatierapporten 
betreffende onroerend goed van cliënten. 1932 - 1974, 1 omslag   

463 Bereidverklaring door de bank haar bemiddeling te verlenen bij het deelnemen 
door haar spaarders aan het door de Nederlandse Spaarbankbond opgerichte 
Beleggingsfonds voor spaarders . 1964, 1 stuk   

464 Correspondentie met cliënten over aan - en verkoop van obligaties, aandelen, 
effecten etc. 1966 - 1970, 1 pak  

4.7 DOCUMENTATIE  

465 Kranten met daarin oproepen van de bank aan houders van in ongerede geraakte 
spaarbankboekjes zich bij de bank te melden. 1875, 1882, 1 omslag   

466 De Spaarbank van het Departement Kampen der Maatschappij tot Nut van t 
Algemeen in haar 50jarig bestaan herdacht en in een statistiek overzigt van 
1846 - 1869 geschetst . 1870, 1 deel   

467 Foto van het Raadhuis, met op de achtergrond de Spaarbank, op karton geplakt. 
Ca. 1890, 1 stuk   

468 Krantenartikel betreffende de reorganisatie bij de bank. 1905, 1 stuk   

469 Plakboek met artikelen over het spaarbankwezen en een aantal advertenties van 
de bank. 1909 - 1928, 1 band   

470 Kroniek van de spaarbank vanaf 1851 tot ca. 1920. Ca. 1916 
N.B. Handgeschreven tekst, beginnende bij p. 43.   

471 De Nutsspaarbank te Kampen gedurende een eeuw, 1820 - 1920 , uitgave ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bank. 1920, 1 deel   

472 Reisverslag van het bezoek aan Duitsche Spaarbanken, vermoedelijk geschreven 
door F. de Plot, administrateur. 1927, 1 stuk   

473 Krantenknipsels betreffende de bank. 1936 - 1991, 1 pak   

474 Waar stond de eerste Kamper Nutsspaarbank? Brochure, geschreven door mr. 
Ennema. 1940, 1 katern   

475 Kamper Nieuwsblad en De Dagelijksche Beurscourant. 1940 - 1941,    
1 omslag   

476 Krantenartikel over Wereldspaardag 1952. 1952, 1 stuk   

477 Exemplaar van In en om Oostelijk Flevoland , uitgegeven onder auspiciën van de 
Verenigingen voor Vreemdelingen Verkeer van Kampen, Elburg en Harderwijk, met 
daarin vermelding van de Kamper Nutsspaarbank. 1956, 1 stuk   

478 de pluskrant , uitgave van de Bondsspaarbanken, met daarin een stukje van de 
hand van de burgemeester van Harlingen over zakgeld. 1965,    
1 stuk   

479 Kamper uien , overdruk uit Bondsspaarbanken. Ca. 1970, 1 katern  
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4.8 STUKKEN AFKOMSTIG VAN F. WALKATE  

480 Register houdende spaarvoorwaarden bij de diverse Nederlandse spaarbanken, 
alsmede gegevens omtrent aantal zittingen per jaar, rentepercentages, 
oprichtingsdatum etc. Ca. 1905, 1 stuk   

481 Krantenknipsels, verzameld door de heer Walkate. 1907, 1924-1934,    
1 omslag   

482 Ingekomen brieven met bijlagen van mede-leden van de commissie tot uitbrengen 
van een pre-advies over voorschot op pensioenen voor spaarbanken. 1914 - 1915, 
1921, 1 omslag   

483 Stukken betreffende de oprichting van de Nederlandsche Centrale Bank voor 
Volkscrediet. 1915, 1 omslag   

484 Concept-akte waarbij de leden van de Nederlandse Spaarbankbond zich over en 
weer verbinden tot het onderling overmaken van salditegoeden van inleggers der 
afzonderlijke leden, met folder betreffende de werking van de Cheque- en 
girodienst van de Spaarbank te s Gravenhage, waarschijnlijk ingekomen bij 
Walkate in zijn hoedanigheid van bestuurslid van de Nederlandse Spaarbankbond. 
1918 en z.j, 2 stukken   

485 Ingekomen brieven met bijlagen, ontvangen van het Spaarbank-Bureau.    
1922 - 1934, met hiaten, 1 omslag   

486 Kopieën van rapporten uitgebracht aan de Commissie van Toezicht op de 
Accountantsdienst bij de Nutsspaarbanken betreffende het jaarlijkse onderzoek 
bij de aangesloten Nutsspaarbanken. 1923 - 1924, 1 omslag   

487-489 Ingekomen notulen van het Spaarbank-Bureau. 1924 - 1937, 3 omslagen  
487 1924-1931  
488 1932-1933  
489 1934-1937   

490 Stukken betreffende Wereldspaarbankcongressen te Milaan, Londen en Parijs. 
1924, 1929, 1935, 1 omslag   

491 Notulen van de jaarvergaderingen van de Kring van Spaarbank-Administrateurs. 
1927, 1929-1933, 1935-1936, 1 omslag   

492 Ingekomen agenda s en notulen van vergaderingen van de Nederlandsche 
Spaarbankbond. 1927 - 1936, 1 omslag   

493 Correspondentie met de Nederlandsche Spaarbankbond. 1929 - 1936,    
1 omslag   

494 Ingekomen rapporten van de directeur van het Nederlandse Spaarbank-Bureau aan 
de Raad van Beheer van het Nederlandse Spaarbank-Bureau betreffende 
balansonderzoek naar aangesloten spaarbanken. 1930 - 1933, 1 omslag   

495 Verslag van de elfde bijeenkomst van directeuren van spaarbanken.    
1931, 1 stuk   

496 Stukken betreffende het afscheid van de heer mr J.H. Andries als voorzitter van 
de Nederlandsche Spaarbankbond. 1931, 1 omslag  

4.9 STUKKEN AFKOMSTIG VAN HET NUTSDEPARTEMENT  

497 Stukken betreffende bemoeiingen met scholen. 1809, 1835-1837, 1 omslag   

498 Ingekomen uitnodigingen voor vergaderingen van het Nutsdepartement Kampen. 
1827, 1832, 2 stukken 
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499 Notulen van de gecombineerde vergadering van het bestuur van het 

Nutsdepartement en de directie van de spaarbank wegens de plotselinge 
waardedaling van de effecten. 1848, 1 omslag   

500 Bewijs van lidmaatschap van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen, afdeling 
Kampen. Cliché. Ca. 1850, 1 stuk   

501 Notulen van de vergaderingen van het Bestuur der Spaarkas te Kampen, opgericht 
door het Departement Kampen der Maatschappij tot Nut van t Algemeen. 1851 - 
1858, 1 deel   

502 Extracten uit de notulen van de vergaderingen van het Nutsdepartement Kampen 
inzake de besturing van de spaarbank. 1852, 1866-1867,    
1871-1892, 1898-1900, 1902-1903, 1 omslag   

503 Stukken betreffende het verzoek van de spaarbank aan het Nutsdepartement om 
deel te mogen nemen in een lening ten gunste van Bouwvereniging Ons 
Verlangen . 1910 - 1911, 1 omslag   

504 Huishoudelijk reglement van het Nutsdepartement Kampen, met wijzigingen en 
uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering ter bespreking 
van de herziening op het reglement. 1918, 1 omslag   

505 Brief van de Spaarbank aan het bestuur, waarin erkentelijkheid wordt betuigd 
voor de aanwezigheid en bloemenhulde bij de opening van het nieuwe gebouw. 
1930, 1 stuk  

4.10 STUKKEN AFKOMSTIG VAN HET BIJKANTOOR TE HARDERWIJK. (Dit kantoor werd op 15 
juli 1939 geopend, op kerkplein 4.)  

506 Onkostenboek. 1939 - 1943, 1 katern   

507 Ingekomen stukken. 1939 - 1945, 1 omslag   

508-509 Kasboek. 1939 - 1946, 2 delen  
508 1939 - 1943 maart  
509 1943 - 1946 

N.B. In dit boek zijn de ontvangsten en uitgaven gedurende de maanden 
januari - maart 1943  herhaald.   

510 Rekening-Courant Boek op de Nutsspaarbank te s-Gravenhage. Met lijst van 
inleggers van de Nutsspaarbank te s-Gravenhage, tijdelijk verblijvend in 
Harderwijk en omgeving. 1944 - 1945, 1 deel   

511 Stukken betreffende de aan- en verkoop van onroerend goed en van sloop en bouw, 
waarbij de bank betrokken is geweest. Met plattegronden. 1950 - 1973, 1 omslag   

512 Kasboek van hoeveelheid bankbiljetten, zilver, patronen, klein geld, 
wisselgeld, school - en jeugdsparen. 1956 - 1959, 1 deel  

4.11 STUKKEN AFKOMSTIG VAN HET BIJKANTOOR TE URK. (Dit kantoor werd in 1917 
geopend.)  

513 Tabellarisch kasboek. 1919 - 1923, 1 deel   

514 Alfabetische klapper. Ca. 1940, 1 katern   

515 Kasboek. 1943 - 1951, 1 deel   

516 Register van inlagen en terugbetalingen. 1958 - 1965, 1 deel  
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4.12 STUKKEN AFKOMSTIG VAN HET BIJKANTOOR TE ELBURG. (Dit kantoor werd in 1963 
geopend.)  

517 Concept-akte van de fusie tussen de Nutsspaarbank te Elburg met de 
Nutsspaarbank te Kampen. De Nutsspaarbank te Elburg wordt een bijkantoor van de 
Nutsspaarbank te Kampen. Met lijst van activa en passiva. 1963, 1 stuk   

518 Notulen van de vergaderingen van de Commissie van Advies van het bijkantoor te 
Elburg. 1964 - 1975, 1 omslag   

519 Clichés van advertenties. 1965, 2 stukken   

520 Plattegrond van het spaarbankgebouw. 1971, 1 stuk   

521 Overeenkomsten, gesloten op het kantoor te Elburg, tot het openen van een 
rekening en/of effectendepot ten name van twee of meerdere personen. 
Ondertekende exemplaren. 1971 - 1972, 1 omslag  

5 OVER-VELUWSCHE SPAARBANK TE HARDERWIJK (1930-1958)  

522 Schuldbekentenissen, met in enkele gevallen taxatieverslagen.    
1932 - 1955, 1 pak   

523-525 Grootboek. 1931 - 1958, 3 delen  
523 1931 - 1937  
524 1938 - 1946  
525 1947 - 1958   

526-527 Tabellarische kasboeken. 1931 - 1933, 1937 - 1940, 2 delen  
526 1931 - 1933  
527 1937 - 1940   

528-529 Debiteurenboek. 1931 - 1946, 2 delen  
528 1931 - 1938  
529 1939 - 1946   

530 Correspondentie van de directie met het Militair Gezag en het Nederlands 
Beheersinstituut. 1945 - 1947, 1 omslag   

531-532 Kasboek. 1951 - 1956, 2 delen  
531 1951 - 1954 februari  
532 1954 maart - 1956   

533 Huurcontract met Motorenfabriek SAMOFA betreffende het gebruik van de kantine 
van de fabriek. 1955, 1 stuk   

534 Brief van de Nederlandse Spaarbankbond met het verzoek de jaarstukken over 1954 
toe te sturen. 1955, 1 stuk   

535 Brief aan de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de diefstal van een 
spaarbankboekje. 1957, 1 stuk   

536 Register met nummers van de spaarbusjes en corresponderende namen van de 
eigenaars. 1957 - 1966, 1 deel 
N.B. Datering op de voorzijde van het boek is onjuist  

6 DE SPAAR-EN BEWAARBANK TE NUNSPEET (1836? - 1968)  

537 Uittreksel uit de statuten der Vereeniging De Spaar en Bewaarkas te Nunspeet. 
z.j., 1 stuk  
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538-542 Kasboeken. 1836 - 1940, 1908 - 1922, 1937 - 1948, 1973 - 1974, 5 delen  

538 1836 - 1840  
539 1908 - 1922  
540 1937 - 1943  
541 1944 - 1948  
542 1973 - 1974   

543-548 Grootboek. 1872 - 1923, 1935 - 1945., 6 delen  
543 1872 - 1892  
544 1880 - 1897 

N.B. Op de voorkant staat abusievelijk: Emmeloord.  
545 1886 - 1909  
546 1905 - 1923  
547 1935 - 1945  
548 1942 - 1944   

549-554 Notulen van de vergaderingen van het bestuur en over de periode 1872-1912 ook 
van de Algemene en Buitengewone Algemene Vergaderingen.    
1872 - 1968, 5 delen en 1 omslag  
549 1872-1912  
550 1913-1930 oktober 4  
551 1930 oktober 11-1955  
552 1956-1964 april  
553 1964 mei-1968  
554 Bijlagen bij de notulen, losse stukken afkomstig uit de notulenboeken.   
1 omslag   

555-556 Register met namen der schuldenaren, verschafte leningen en hypotheken en 
betalingen. 1875 - 1954, 2 delen 
N.B. De registers zijn vooraan en achteraan volgeschreven met aanvullende 
aantekeningen.  
555 1875 - 1930  
556 1881 - 1954   

557-558 Kopieënboek correspondentie van het bestuur. 1892 - 1960, 2 delen  
557 1892 - 1937  
558 1937 (vervolg februari) - 1960   

559 Ingekomen brieven en concepten van uitgegane brieven. 1909 - 1958,    
1 omslag 
N.B. De uitgegane brieven zijn niet alle opgenomen in de brievenboeken, daarom 
raadzaam dit te bewaren.   

560 Schuldbekentenis met hypotheek. 1922, 1 stuk   

561 Correspondentie betreffende de aanvragen van hypotheken en leningen. Met 
schuldbekentenissen. 1932 - 1956, 1 omslag   

562 Register van hypotheek-aanvragen. 1933 - 1955, 1 deel   

563 Controlerapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de 
jaarrekeningen. 1958 - 1966, 1 omslag   

564 Ingekomen verzoeken om subsidie. 1958 - 1964, 1 omslag   

565 Specimina waardebonnen voor een gratis inleg van 5 gulden op een nieuw 
spaarboekje, verstuurd aan ouders van pasgeboren kinderen. 1960, 1962, 1 omslag   

566 Overeenkomst met de Nederlandse Spaarbankbond waarbij de bank zich garant stelt 
voor alle aan de uitgifte van spaarbankcheques verbonden risico s. 1968, 1 stuk   

567 Register met nummers van de inleggers. 1973, 1 deel  
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7 NUTSSPAARBANK ELBURG (1873-1963). IN 1963 WERD DE BANK OVERGENOMEN DOOR DE 

NUTSSPAARBANK TE KAMPEN. 

7.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING  

568 Brief van de secretaris van de Commissie tot het oprigten en in werking 
brengen eener Spaarbank aan alle colleges van Elburg, waarin hij beschrijft 
hoe de commissie sinds de oprichting in oktober 1872 niet in haar doel geslaagd 
is vanwege het ontbreken van een voldoende borgtocht en waarin hij oplossingen 
voordraagt voor dit probleem. 1873, 1 stuk   

569 Ingekomen brieven van het departement Elburg van de Maatschappij tot Nut van t 
Algemeen betreffende het besluit enige wijzigingen in de statuten van de 
spaarbank aan te brengen. Met bijlage. 1900, 2 stukken   

570 Statuten en reglementen. 1959 - 1961, 1 omslag  

7.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE  

571-573 Notulen van de vergaderingen van het bestuur, met voorin/achterin roosters van 
aftreding. 1873 - 1962, 3 delen  
571 1873 - 1887 maart  
572 1887 (vervolg) - 1917 oktober  
573 1917 december - 1962   

574 Notulen van de vergaderingen van het departement Elburg der Maatschappij tot 
Nut van t Algemeen. 1889 - 1918, 1 deel   

575 Ingekomen brieven van het departement Elburg van de Maatschappij tot Nut van 
het Algemeen betreffende verzoeken om financiële steun.    
1901, 1903, 2 stukken   

576 Ingekomen brief van C.F. Heitz betreffende zijn besluit uit het bestuur van de 
spaarbank terug te treden. 1903, 1 stuk   

577 Brief van de Incasso-bank te Amsterdam met dankbetuiging voor de opdracht voor 
het uitzetten van prolongatiën. Met boekje, waarin de voorwaarden staan 
gedrukt. 1912, 2 stukken   

578 Brief van de firma B. Wolf en B. Wolff te Elburg aan de directie betreffende de 
wijze van ondertekening van de uitgaande correspondentie; met voorbeeld. 1933, 
1 stuk   

579 Rooster van aftreding van bestuursleden en lijst van bestuursleden, leden van 
de Commissie van Toezicht en het Nutsdepartement Elburg over de jaren 1939-
1940. 1939 - 1954, 2 stukken  

7.3 EXTERNE VERSLAGGEVING  

580 Opgaven omtrent de spaarbank ten behoeve van de Statistiek der Spaar- en 
Leenbanken. 1894 - 1902, 1 omslag  

7.4 BEDRIJFSMIDDELEN  

581 Register houdende aantekening van de rentebetaling der spaarbankfondsen, met 
index. 1880 - 1900, 1 deeltje   

582 Lijst van de effecten. 1892, 1 katern   

583 Stukken betreffende de lening van de bank aan de gemeente Elburg. 1920 - 1921, 
1 omslag  
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584 Aangifteformulier van buitenlandse efecten, ingevuld op last van het 

Departement van Financiën. 1940, 1 stuk 
N.B. De bank in Elburg heeft effecten van Kansas City Southern en Bulgarije   

585 Afschriften van bewaarneming door de Nederlandsche Bank en Incassobank. Met 
opgaven van bewaarloon. 1942 - 1946, 1 omslag   

586 Correspondentie over de lening, gegeven door de bank aan de gemeente 
Doornspijk. Met concept-schuldbekentenis. 1945, 1 omslag  

7.5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE  

587-588 Balansen. Met bijlagen. 1874 - 1909, 2 banden  
587 1874 - 1892  
588 1893 - 1909   

589-617 Grootboeken van de inleggers. Met indices. 1874 - 1963, 29  delen  
589 1874 - 1883  
590 1879 - 1891  
591 1884 - 1896  
592 1887 - 1898  
593 1888 - 1898  
594 1892 - 1901  
595 1895 - 1905  
596 1895 - 1904  
597 1899 - 1910  
598 1901 - 1913  
599 1904 - 1915  
600 1911 - 1922  
601 1913 - 1923  
602 1916 - 1927  
603 1918 - 1928  
604 1920 - 1932  
605 1923 - 1934  
606 1926 - 1944  
607 1929 - 1942. Duplo  
608 1932 - 1942  
609 1936 - 1947  
610 1943 - 1953  
611 1948 - 1958  
612 1951 - 1962  
613 1953 - 1963  
614 1957 - 1963  
615 1958 - 1963  
616 1959 - 1963  
617 1962 - 1963   

618-627 Journalen. 1882 - 1941, 1956 - 1963, 10 delen  
618 1882 - 1892  
619 1892 - 1901  
620 1902 - 1910  
621 1911 - 1916  
622 1917 - 1922  
623 1922 - 1929  
624 1929 - 1937  
625 1937 - 1941. Met voorin ingeplakte brief van 5 maart 1931 waarin vermeld 

wordt dat Elburg als lid van de Nederlandse Spaarbankbond is opgenomen  
626 1956 - 1963  
627 1963   

628 Jaarrekeningen, met bijlagen (met uitzondering van 1895). 1891,    
1895 - 1897, 1899, 1 omslag  
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629-637 Kasboeken. 1874 - 1881, 1896 - 1910, 1941 - 1948, 9 delen  

629 1874 - 1881  
630 1896 - 1905  
631 1906 - 1910  
632 1911 - 1917  
633 1917 - 1922 mei 1  
634 1922 mei 8 - 1929 augustus 12  
635 1929 augustus 29 - 1936  
636 1937 - 1941 augustus 4  
637 1941 augustus 4 (vervolg) - 1948   

638-639 Register van effecten, hypotheken, onroerende goederen en verzamelingen.    
1874 - 1910, 1938 - 1939, 2 delen  
638 1874 - 1910  
639 1938 - 1939   

640 Staten der spaarbank. 1898 - 1904, 1 omslag   

641-642 Balansboeken. 1910 - 1962, 2 delen  
641 1910-1949  
642 1950-1962   

643-652 Hypotheekboeken. Met indices. (In de boeken staan ook leningen vermeld.). 1915 
- 1963, 10 delen  
643 1900 - 1915  
644 1915 - 1927  
645 1917 - 1927  
646 1922 - 1938  
647 1930 - 1942  
648 1936  
649 1936 - 1946  
650 1943 - 1953  
651 1954 - 1963  
652 1963   

653 Tabellarisch kasregister. 1928 - 1943, 1 deel   

654 Legger van hypotheken. Met losse klapper. 1931 - 1949, 1 deel   

655 Ligger . Betalingen van hypotheekrenten, huren en pachten.    
1937 - 1944, 1 deel   

656 Inleggersboek. N.B. Op het kaft staat vermeld: Verzameling 95. 1938 - 1939,    
1 deel   

657 Register met namen van inleggers, nummers van hun boekjes, inleg en 
rentebetalingen. 1943 - 1944, 1 deel   

658 Balansstukken per 31 oktober 1963. 1963, 1 omslag   

659 Grootboek van de rekening vreemde valuta en reisscheques. 1975 - 1976, 1 deel  

7.6 DIENSTVERLENING  

660 Schuldbekentenis van Evert Jan Stoffels, schipper te Enkhuizen, aan de 
Spaarbank te Elburg voor een bedrag van 500 gulden. 1876, 1 stuk   

661 Correspondentie met het Ministerie van Financiën betreffende het verstrekken 
van een voorschot op het pensioen van G. Geerts. 1879 - 1880, 3 stukken   

662 Specimina van spaarbankboekjes, met achterin ogenomen de statuten en 
reglementen van resp. 1886, 1904 en 1927. 1898, 1909, 1928, 1 omslag  
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663 Formulier, ontworpen ter herinnering aan de betaling van rente en aflossing van 

de hypotheek. Blanco. Ca. 1900, 1 stuk   

664 Spaarbankboekjes van Joodse spaarders. 1928 - 1942, 1 omslag 
N.B. De zes boekjes werden bewaard in een envelop met opschrift: Boekjes 
Joodsch Vermogen .   

665 Ingekomen brieven van cliënten met opmerkingen betreffende de dienstverlening. 
1931 - 1941, 1 omslag   

666 Zittingenboek. Met achterin opgave van aangekochte effecten en uitgezette 
kapitalen. 1874 - 1881, 1 deel  

7.7 DOCUMENTATIE  

667 Bericht uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant betreffende een 
geldlening van de bank aan de gemeente Doornspijk. 1911, 1 stuk  

8 SPAARBANK VOOR DE GEMEENTE APELDOORN (1858 - 1972) 

8.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING  

668 Stukken betreffende wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement. 
1882, 1894, 1896, 1913, 1915, 1926, 1 omslag  

8.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE  

669-675 Notulen van de leden- en de bestuursvergaderingen van de Spaarbank en de 
Hulpbank, vanaf 1928 alleen van de Spaarbank. 1863 - 1973, 7 delen  
669 1863 januari-1867 maart  
670 1867 (vervolg)-1870  
671 1871-1886, met achterin een lijst van namen van aandeelhouders op 1 mei 

1871 en een verzendingslijst voor de jaarlijkse verslagen  
672 1887-1913  
673 1914-1945 juli  
674 1945 november-1963  
675 1964-1973   

676 Besluit van het bestuur van de Hulpbank om het maximum door de spaarbank aan de 
hulpbank te verstrekken bedrag te verhogen tot achtduizend gulden. 1868 januari 
1, 1 stuk   

677 Correspondentie. 1875 - 1925, 1 omslag   

678 Correspondentie met de Nederlandse Spaarbankbond. 1921 - 1941, 1 pak   

679 Rooster van de zittingen van het bestuur van de Hulp- en Spaarbank. 1922,    
1 stuk   

680 Notulen van de vergaderingen van de financiële commissie. 1950 - 1962, 1 deel   

681 Doorslag van een concept-akte waarbij aan de directeur en de procuratiehouder 
van de bank verschillende bevoegdheden worden verleend. 1960, 1 omslag  

8.3 EXTERNE VERSLAGGEVING  

682-685 Jaarverslagen van de Spaar- en Hulpbank. 1877 - 1961, met hiaten,    
4 omslagen  
682 1877, 1880-1886, 1888-1889, 1912  
683 1927-1933, 1935-1939  
684 1940-1949  
685 1950, 1952, 1954-1961 
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8.4 BEDRIJFSMIDDELEN  

686 Lijsten van effecten. 1879, 2 stukken   

687 Ingekomen inschrijvingen op de aanbesteding van de bouw van een nieuw 
spaarbankgebouw. 1897, 1 omslag   

688 Plattegronden van het spaarbankgebouw. Ca. 1897, 1 omslag  

8.5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE  

689-693 Grootboeken, met indices. 1871 - 1958, 5 delen  
689 1871-1900  
690 1901-1913  
691 1914-1925 oktober  
692 1925 (vervolg)-1935 april  
693 1935 mei-1958   

694 Staat van het inleggerstegoed op 1 januari 1885. 1885, 1 stuk   

695-696 Jaarrekeningen. 1912 - 1958, 2 omslagen  
695 1912-1940  
696 1941-1958   

697-700 Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle over de 
boekjaren. 1925 - 1958, 4 omslagen  
697 1925-1929  
698 1930-1939  
699 1940-1949  
700 1950-1958   

701-702 Tabellarische kasboeken. 1927 - 1932, 1941-1945, 2 delen  
701 1927-1932  
702 1941-1945   

703 Notulen van de vergaderingen van het Apeldoornsch Borgstellingsfonds.    
1931 - 1953, 1 deel   

704-705 Balansboeken. De balansen van de Hulpbank zijn hierin opgenomen.    
1942 - 1972, 2 delen  
704 1942 - 1952  
705 1953 - 1972   

706 Tabellarisch kasboek van aflossingen en rente op hypotheken en onderhandse 
leningen. 1957 - 1961, 1 deel  

8.6 DIENSTVERLENING  

707-709 Rekening-courantboeken met de inleggers. 1838 - 1894, met hiaten,    
3 delen  
707 1838-1863, nos. 1-290  
708 1874-1881, nos. 953-1624  
709 1886-1894, nos. . 2421 - 3222   

710-712 Registers van ontvangsten en uitgaven. 1869 - 1913, 3 delen  
710 1869 januari 2-1880 februari 28  
711 1880 april 3-1896 maart 28  
712 1896 april 4-1913 december 27   

713 Specimina spaarbankboekjes (leeg). Ca. 1925, 2 katernen  
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8.7 STUKKEN AFKOMSTIG VAN DE HULPBANK  

714-715 Notulen van de leden- en bestuursvergaderingen. 1855 - 1863, 2 delen  
714 1855-1857  
715 1858-1863   

716-720 Registers van ontvangsten en uitbetalingen. 1855 - 1921, met hiaten,    
5 delen  
716 1855-1857  
717 1868-1869  
718 1880-1885  
719 1891-1904  
720 1905-1921   

721-729 Registers van wekelijkse terugbetalingen door de voorschotnemers.    
1872 - 1932, met hiaten, 9 delen  
721 1872 - 1875 februari  
722 1875 (vervolg) - 1877  
723 1879 - 1883 december  
724 1882 januari - 1884 mei  
725 1884 (vervolg) - 1887 mei  
726 1887 (vervolg) - 1890 september  
727 1890 (vervolg) - 1893  
728 1909 - 1920 augustus  
729 1920 september - 1932   

730 Lijsten van aandeelhouders in de Hulpbank. 1882, 1890(c), 1900(c),    
3 stukken   

731 Financiële overzichten over de jaren 1856-1885. 1885 en s.d., 2 stukken   

732 Verslag van de werking van de Hulpbank over het jaar 1886, overdruk uit de 
Economist . 1887, 1 katern   

733-734 Alfabetische registers op voorschotnemers. 1892 en z.j, 2 delen  
733 1892  
734 z.j   

735-737 Grootboeken, met indices. 1895 - 1935, 3 delen  
735 1895-1908  
736 1909-1922 juni  
737 1922 (vervolg)-1935   

738 Jaarrekeningen. 1914 - 1921, 1923-1936, 1 omslag   

739 Register van uitbetaalde dividenden aan aandeelhouders. 1914 - 1954,    
1 deel   

740 Specimen schuldbekentenis met borgstelling. 1915, 1 stuk   

741 Kasboek. 1938 - 1954, 1 deel  

9 BONDSSPAARBANK MEPPEL-STEENWIJK (1971 - 1973)  

742 Akte van rectificatie van de bepalingen in de akte van oprichting, met kopie. 
1933, 2 stukken   

743 Akte van fusie tussen de Nutsspaarbanken Meppel en Steenwijk, met 
eigendomsakten van de percelen in Steenwijk, Wolvega en Vollenhove. 1941, 1950, 
1961, 1967, 1971, 1 omslag  
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744 Register Deviezen Vreemde Valuta . 1965 - 1977, 1 deel 

N.B. Vermoedelijk aanvankelijk alleen register van de bank in Steenwijk, later 
voortgezet door de Bondsspaarbank Meppel-Steenwijk.   

745 Notulen van de vergaderingen van het bestuur. 1970 - 1973, 1 omslag   

746 Stukken betreffende het rijdend bijkantoor. 1970 - 1973, 1 omslag   

747 Foto s van het rijdend bijkantoor, gedrukt. Ca. 1970, 3 stukken   

748 Jaarstukken . 1971, 1 stuk   

749 Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle over de 
boekjaren. 1971 - 1972, 2 stukken  

10 NUTSSPAARBANK MEPPEL (1840 - 1971)  

750 Nota van drukkerij Gelderman van 15 gulden voor 150 gedrukte reglementen. 1878, 
1 stuk   

751-757 Stukken betreffende diverse kantoren. 1927 - 1969, 7 omslagen  
751 Havelte, Molenkampweg 1. . 1955 - 1966  
752 Meppel, Gasgracht 1. 1927, 1961-1962, 1964, 1969  
753 Meppel, Julianastraat 12. . 1963 januari 1  
754 Meppel, Kruisstraat 1. . 1953 januari 1  
755 Meppel, Rembrandtlaan 9. . 1969 januari 1  
756 Nijeveen, Dorpsstraat 6. . 1966 januari 1  
757 Ruinerwold, Dijkhuizen 24. 1966-1969 met retroacta van 1937 en z.j 

(aankoop pand)   

758 Nutsspaarbank Meppel: meer dan 125 jaar oud en toch naar de eis van deze 
tijd. Brochure ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan en de opening van een 
nieuw bankgebouw. 1966, 1 stuk   

759 Kopie van de statuten. 1969, 1 omslag   

760 Plakboek met krantenknipsels van advertenties van en artikelen over de bank en 
folders van de bank. 1969 - 1971, 1 band   

761 Rapport van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle over het 
boekjaar 1970. 1970, 1 stuk  

11 NUTSSPAARBANK STEENWIJK (1842 - 1971) 

11.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING  

762 Statuten, reglementen en instructies, met wijzigingen. 1842, 1888-1889, 1933, 
1959 en z.j, 1 omslag   

763 Ingekomen briefje bij de heer T.A. Meesters betreffende de datum van oprichting 
en van de eerste zitting van de bank. Ca. 1875, 1 stuk   

764 Stukken betreffende de overname van de Spaarbank te Vollenhove. 1935,    
1 omslag   

765 Stukken betreffende voorgenomen wijziging van de statuten. 1966,    
1 omslag   

766 Korte geschiedenis van de bank, opgesteld naar aanleiding van het 125-jarig 
bestaan, met latere aantekeningen. 1967, 1 omslag  
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767 Stukken betreffende de fusie met de Nutsspaarbank Meppel. 1970,    

1 omslag  

11.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE  

768 Ingekomen brieven van het bestuur van het Nutsdepartement inzake een 
vrijwillige bijdrage aan de kosten van de feestelijkheden rondom de viering van 
het 25-jarig bestaan van het departement, met intekenlijsten. 1859, 2 stukken   

769 Register met namenlijst van de leden van het bestuur van het Nutsdepartment 
Steenwijk en commissarissen van de verschillende Nutsinstellingen, waaronder de 
spaarbank. 1868 - 1898, 1 deel   

770-772 Notulen van de vergaderingen van het bestuur. 1911 - 1970, 3 delen  
770 1911 - 1941 oktober  
771 1941 november - 1962 juni  
772 1962 juli - 1970  

11.3 EXTERNE VERSLAGGEVING  

773 Jaarverslag over het jaar 1870 uitgebracht aan het bestuur van het 
Nutsdepartement. 1871, 1 stuk   

774 Opgaven omtrent de spaarbank aan het Centraal Bureau voor de Statistiek en 
voorganger. 1881, 1892, 1920, 1926 - 1937, 1 omslag  

11.4 BEDRIJFSMIDDELEN  

775 Boek met opgaven van waardepapieren, die in de kluis zijn geborgen en daaruit 
zijn genomen. 1936 - 1965, 1 deel   

776 Stukken betreffende de aanneming, de bouw en inrichting van een Spaarbank aan 
de Kornputsingel. 1967 - 1968, 1 pak   

777-782 Loonregisters van het bankpersoneel. 1968 - 1973, 6 delen.  
777 1968  
778 1969  
779 1970  
780 1971  
781 1972  
782 1973  

11.5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

11.5.1 JAARSTUKKEN EN STATISTIEKEN  

783 Rapporten inzake de controle van de boeken door het Nutsdepartement.    
1843 - 1844, 2 stukken   

784 Jaarlijkse recapitulaties van de ingelegde bedragen en de mutaties daarin per 
rekeningnummer, opgemaakt ten behoeve van de balans, met voor de jaren 1890 en 
1891 balans en winst- en verliesrekening.    
1889 - 1892, 1 omslag   

785-786 Registers houdende balansen. 1901 - 1942, 2 delen  
785 1901-1926  
786 1927-1942   

787 Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle van de 
jaarrekeningen. 1965 - 1970, 1 omslag   

788 Kwartaalrapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle van 
de administratie. 1967 - 1969, met hiaten, 1 omslag 
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11.5.2 BOEKHOUDING  

789-792 Kasboeken. 1842 - 1851, 1872 - 1881, 1935 - 1946, 4 delen  
789 1842 - 1851  
790 1872 - 1881  
791 1935 - 1946  
792 1953 - 1954   

793-803 Grootboeken. 1842 - 1865, 1872 - 1929, 1935 - 1944, 1952 - 1957,    
13 delen 
N.B. In enkele delen zijn achterin balansen opgenomen.  
793 1842-1851 (met index)  
794 1852 - 1855  
795 1856 - 1858  
796 1859 - 1865  
797 1872 - 1880  
798 1881 - 1897  
799 1898 - 1908  
800 1909 - 1917  
801 1918 - 1923  
802 1924 - 1929  
803 1935 - 1944   

804-809 Journalen. 1842 - 1884, 1930 - 1954, 6 delen  
804 1842 - 1865  
805 1866 - 1876  
806 1877 - 1880, juli  
807 1880 juli (vervolg) - 1884  
808 1930 - 1949 juli  
809 1949 (vervolg) - 1954   

810-812 Tabellarische kas-, bank- en giroboeken. 1952 - 1960, 3 delen  
810 Hoofdkantoor. 1952 - 1957  
811 Bijkantoren. 1953 - 1957  
812 Hoofdkantoor en bijkantoren. 1958 - 1960, 1 deel   

813 Kas-, Inleggers en Saldiboek. 1866 - 1870, 1 deel   

814 Inleggers-, balans- en saldiboek. 1881 - 1900, 1 deel   

815-816 Crediteurenboeken. 1879 - 1888, 2 delen 
N.B. Omdat de boeken op naam van de crediteur staan, zijn er overlappingen.  
815 1879 - 1888  
816 1883 - 1888   

817 Inleggersboek. 1882 - 1886, 1 deel   

818 Saldiboek. 1901 - 1929, 1 deel   

819-820 Giroboeken. 1935 - 1952, 2 delen  
819 1935 - 1943  
820 1943 (vervolg) - 1952  

11.6 DIENSTVERLENING  

821-825 Rekening-courantboeken met inleggers. 1872 - 1936, 5 delen  
821 1872 - 1878  
822 1889 - ca.1911, nos 1-804  
823 1896 - ca. 1935 , nos 805 - 1620  
824 1914 - 1931, nos 1621 - 2420  
825 1931 - 1936, nos. 2421 - 2799  
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826-827 Effectenboeken. Met achterin lijsten van verstrekte hypotheken.    

1930 - 1946, 2 delen.  
826 1930 - 1936  
827 1937 - 1946   

828-831 Zittingsboeken. 1939 - 1952, 1955 - 1957., 4 delen  
828 1939 - 1946 juli 22  
829 1946 juli 24 - 1952  
830 1955  
831 1956 - 1957   

832 Folder betreffende de verschillende diensten en doelstelling van de bank.    
Ca. 1950, 1 stuk   

833 Reglement voor de afhaaldienst. 1954, 1 stuk   

834-837 Spaarlijsten ten behoeve van de scholen. 1954 - 1959, 1964, 4 delen  
834 Openbare lagere school Kuinre

  

835 Openbare lagere school de Ossenzijl

  

836 School met de bijbel te Sint Jansklooster  
837 School met de bijbel in Sint Jansklooster (vervolg)   

838 Namen van inleggers met vermelding van nummers van de boekjes, saldo, uitgaven 
en inkomsten. 1956, 1 deel   

839 Door de bank verstrekte boekjes van de Spaarbankbond voor de jeugd.    
1957 - 1961, 1 omslag   

840 Plakboek met krantenartikelen over het jeugdsparen en door de bank uitgereikte 
plakplaatjes. 1957 - 1962, 1 band  

11.7 DOCUMENTATIE  

841 Exemplaar van de Opregte Steenwijker Courant met daarin een artikel over de 
opening van het nieuwe gebouw aan de Kornputsingel. 1934,    
1 stuk  

11.8 STUKKEN AFKOMSTIG VAN HET BIJKANTOOR IN VOLLENHOVE. DIT BIJKANTOOR WERD IN 
1935 OPGERICHT.  

842 Journaal. 1935 - 1941, 1 katern   

843 Stukken betreffende het oude spaarbankgebouw te Vollenhove. 1936, 1939, 1946, 
1952, 1 omslag   

844 Waardenboek. 1936 - 1946, 1 deel   

845 Naamregister. 1936 - 1954, 1 deel   

846 Zittingenboek van het kantoor te Noordwolde. 1942 - 1943, 1 deel   

847 Grootboek. 1942 - 1946, 1 deel  

11.9 STUKKEN AFKOMSTIG VAN HET NUTSDEPARTEMENT STEENWIJK EN DE VOLKSBANK  

848-850 Notulen van de algemene, buitengewone, bestuurs - en incidentele 
commissievergaderingen van het bestuur van het Nutsdepartement Steenwijk. 1834 
- 1919, 3 delen  
848 1834 - 1868  
849 1868 - 1881  
850 1881 - 1919  
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851 Huishoudelijke reglementen van het Nutsdepartement Steenwijk, met wijzigingen. 

1870, 1883, 1885-1886, 1 omslag   

852 Kopieboek en ledenlijst. 1890 - 1911, z.j., 1 omslag   

853 Balansboek van de Volksbank. 1911 - 1916, 1 deel  

12 NUTSSPAARBANK TE STAD VOLLENHOVE (CA. 1870 - 1935). IN 1936 OVERGENOMEN DOOR 
DE NUTSSPAARBANK TE STEENWIJK.  

854 Reglement voor de Directie der Spaarbank. Ca. 1870, 1 stuk 
N.B. Dit reglement vervangt een eerder.   

855-856 Register houdende inleg aan spaargeld en hypotheekaflossing, ontvangsten van 
afgeloste effecten alsmede uitbetalingen van hypotheken. 1870 - 1913, 2 delen  
855 1870 - 1893  
856 1893 (december) - 1913 april   

857-861 Kasboeken. 1870 - 1904, 1930 - 1952, 5 delen  
857 1870 - 1904  
858 1930 - 1938 februari 7  
859 1938 februari 17 - 1944 augustus  
860 1944 september - 1948  
861 1949 - 1952   

862-863 Registers van inleg van spaargelden. 1870 - 1909, 2 delen  
862 1870-1890 november  
863 1890 (vervolg)-1909   

864 Nota van Jan Bruining met een bedrag van  fl. 1,20 : 12 maal geroepen voor de 
Spaarbank . 1891, 1 stuk   

865 Verslagen van de vergaderingen van het bestuur. 1901 - 1920, 1 deeltje   

866-868 Inleggersboeken. 1903 - 1935, 3 delen 
N.B. Deze boeken hebben een volgorde op nummer.  
866 Nrs. 741 - 972. [1903 - 1925]  
867 Nrs. 973 - 1211 [1911 - 1931]  
868 Nrs. 1212 - 1408 [1919 - 1935]   

869 Ingekomen brieven bij de directie en de commissarissen. 1908 - 1916,    
1 omslag   

870 Brief van de burgemeester van Ambt Vollenhove met een opgave van personen, die 
krachtens een inlage van 50 gulden kiesgerechtigd zijn, met bijlage. 1910, 2 
stukken   

871 Statuten. 1913, 1 stuk   

872 Overeenkomst betreffende de bouw van een nieuw spaarbankgebouw.    
Ca. 1913, 1 stuk   

873 Saldiboek inleggers. 1930 - 1943, 1 deel   

874 Register van effecten en aandelen. Eerste gedeelte betreft de Steenwijker Bank. 
Tweede gedeelte de bank van Doyer & Kalff N.V. te Zwolle. 1935, 1 katern  

13 BONDSSPAARBANK VOOR TWENTE EN OOST-GELDERLAND (1982-1986), ENSCHEDE  

875 Afschrift van de statuten, in tweevoud. 1981, 2 stukken  
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876 Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond inzake de controle van de 

jaarrekening en over het jaar 1985 over de samengevoegde jaarrekening van de 
Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland en de Bondsspaarbank voor Twente 
en Oost Gelderland. 1981 - 1985, 1 omslag   

877 Jaarverslagen. 1982, 1985, 2 stukken   

878 Stukken betreffende de fraude gepleegd door de beheerder van het kantoor 
Lichtenvoorde. 1982, 1 omslag   

879 Handboek voor kantoorbedienden. 1986, 1 pak  

14 NUTSSPAARBANK WINTERSWIJK (1868 - 1981), VANAF 1981 BONDSSPAARBANK OOST-
GELDERLAND 

14.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING  

880 Stukken betreffende de geschiedenis van de bank, samengesteld ter gelegenheid 
van diverse jubilea. 1878, 1928, 1948, 1953, 1968, 1 omslag   

881 Statuten van de spaarbank en reglementen van het departement Winterswijk van de 
Maatschappij tot Nut van t Algemeen waarin ook de statuten van de spaarbank. 
1906, 1917, 1929, 3 stukken   

882 Statuten en reglementen. 1916, 1917, 1922, 1929, 1 omslag   

883 Folder betreffende de aansluiting van de bank bij het Nederlands Spaarbank-
Bureau. 1925c, 1 stuk   

884 Ingekomen brieven van het Nederlands Spaarbank-Bureau betreffende de wijziging 
van de statuten, met bijlage. 1927, 1929, 1 omslag   

885 Voorstel van de heer J.C. Meerdink tot reorganisatie van de bank. 1935,    
2 stukken   

886 Doorslag van een brief aan het bestuur van het departement Winterswijk van de 
Maatschappij tot Nut van t Algemeen betreffende een aanvulling op artikel 8 
van de statuten. 1939, 1 stuk   

887 Gedicht op het 100-jarig jubileum van de spaarbank, met uitnodigingen voor de 
festiviteiten en dankkaartje. 1968, 1 omslag   

888 Plakboek van het 100-jarig jubileum. 1968, 1 band   

889 Afschrift van de akte houdende fusie met de Bondsspaarbank Laren. 1976, 1 stuk   

890 Stukken betreffende de fusie met de Bondsspaarbank voor Twente.    
1981 - 1982, 1 omslag  

14.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE  

891-896 Notulen van de vergaderingen van het bestuur. 1874 - 1896, 1903-1966,    
5 delen en 1 omslag  
891 1874 - 1896  
892 1903 - 1921 april, met losliggende bijlagen  
893 1921 juni - 1931  
894 1932 - 1944 maart  
895 1944 juli - 1960  
896 1961 - 1966. 1 omslag   

897 Rooster van zittingen van het bestuur. 1895, 1 stuk  
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898 Lijst van bestuurders en leden van het departement Winterswijk van de 

Maatschappij tot Nut van t Algemeen en van bestuurders van de diverse 
instellingen, waaronder de spaarbank. 1923, 1 stuk   

899 Foto s van het bestuur. 1928 - 1938, 1 omslag   

900 Ingekomen telegram van de heer Ten Houten Junior, met dichterlijk antwoord. 
1929, 2 stukken   

901 Stukken betreffende de vieringen van het 25-jarig commissariaat van F. H. 
Meijerink  in 1931, J.C. Meerdink in 1936 en J.F. Overweg in 1949. 1931, 1936, 
1949, 1 omslag   

902 Doorslag van een brief van de voorzitter van de bank aan de heer J.C. Meerdink 
betreffende het ontslag van deze laatste. 1938, 1 stuk   

903 Plakboek van het afscheid van dhr. J.F. Nijenhuis. 1969, 1 band  

14.3 BEDRIJFSMIDDELEN 

14.3.1 BELEGGINGEN EN FONDSENBEZIT  

904 Effecten-, aandelen-, obligaties- en hypothekenboek. 1927 - 1938,    
1 band   

905 Ingekomen brief van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek betreffende het verzoek 
tot verstrekking van een lening. 1928, 1 stuk   

906 Ingekomen brief van het departement Winterswijk van de Maatschappij tot Nut van 
t Algemeen betreffende een verzoek om een extra uitkering van 2% van het 

reservefonds van de bank ten behoeve van het reserve pensioenfonds. 1928,    
1 stuk   

907 Doorslag van een advies van de heer G.J.A. van Lanschot betreffende de 
samenstelling van de beleggingsportefeuille. 1943, 1 omslag  

14.3.2 GEBOUWEN EN INRICHTING  

908 Foto s van sociëteit De Eendracht aan De Zonnebrink, waarin de bank van 1868 
tot en met 1916 was gevestigd. Ca. 1890, 1 stuk   

909 Stukken betreffende de bouw en verbouw van het spaarbankgebouw, met bijlagen. 
(1919) 1954-1958, 1 omslag   

910 Foto van het spaarbankgebouw. 1920, 1 stuk   

911 Rapport van de hand van J.G. Nijenhuis betreffende de voor- en nadelen van de 
aanschaf van een adresseermachine, met bijlage. Ca. 1930, 2 stukken   

912 Brochure betreffende de opening van de Spaarbank Groenlo in 1948, met kopie van 
de notulen d.d. 5 april 1948 betreffende het bijkantoor. 1948, 1 omslag   

913 Album met foto s en krantenknipsels betreffende de bouw en opening van het 
nieuwe kantoor, en handtekeningen van de genodigden bij de opening van het 
nieuwe kantoor. 1957 - 1958, 1 band   

914 Foto s van in- en exterieur van het nieuwe hoofdkantoor. 1958, 1 omslag   

915 Menukaart van een diner ter gelegenheid van de opening van het nieuwe 
hoofdkantoor. 1958, 1 stuk   

916 Negatieven van het hoofdkantoor en een feestelijke gelegenheid aldaar.    
1965 - ca. 1970, 1 omslag 
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917 Foto s van het bijkantoor aan de Kloetenseweg. Ca. 1970, 2 stukken   

918 Fotoalbum van de heropening van het verbouwde hoofdkantoor. 1980,    
1 band   

919 Stukken betreffende de opening van het nieuwe kantoor te Vorden en het 
verbouwde hoofdkantoor in Winterswijk. 1980 - 1981, 1 omslag   

920 Fotoalbum van de opening van het kantoor te Lichtenvoorde. 1981, 1 band  

14.3.3 PERSONEEL  

921 Foto s van personeel en bestuursleden. 1950 - ca. 1960, 1 omslag   

922 Negatieven van foto s van personeel en bestuurders en de Jeugdspaarbank.    
Ca. 1960, 1 omslag  

14.3.4 PUBLIC RELATIONS  

923 Plakboek met knipsels van advertenties van en artikelen over de bank.    
1929 - 1960, 1 deel   

924 Overzicht van het resultaat van de reclamecampagne ter gelegenheid van 
Wereldspaardag 1937 en 1938, en van het resultaat van de tegeltjesreclame ter 
gelegenheid van Wereldspaardag 1933-1938. 1938,    
1 stuk   

925 Foto van een stand van de spaarbank. 1947, 1 stuk   

926 Folder betreffende een prijsvraag ter gelegenheid van het behalen van een 
spaartegoed van 150 miljoen bij de Bondsspaarbanken. 1978,    
2 stukken  

14.4 FINANCIËLE ADMINISTRATIE  

927 Register houdende voorin balansen, met verantwoordingen van het 
inleggerstegoed, over de jaren 1871-1872, middenin een journaal over 1895-1897 
en achterin een overzicht van de behaalde resultaten over de jaren 1869-1876. 
1869 - 1897, 1 deel   

928-935 Kasboeken. 1874 - 1914, 8 delen  
928 1874 november 7-1881 januari 22  
929 1881 januari 29-1887 juli  
930 1887 augustus -1892 januari 2  
931 1892 januari 9-1895 juli 20  
932 1895 juli 20-1898 september 3  
933 1898 september 3-1902 december 6  
934 1902 december 6-1908 november 21  
935 1908 november 21-1914 juni 6. Met achterin een lijst van houders van 

spaarbusjes   

936 Register houdende balansen met tot 1901 verantwoordingen van het 
inleggerstegoed en achterin een lijst van namen en nummers der waardepapieren. 
1880 - 1919, 1 delen   

937-938 Journalen. 1898 - 1907, 1919-1931, 2 delen  
937 1898-1907  
938 1919-1931   

939 Tabellarisch kasboek. 1921 - 1927, 1 deel   

940 Grootboek, met index. 1921 - 1940, 1 deel 
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941 Jaarrekeningen, met staten van effecten en hypotheken. 1927 - 1928, 1930-1931, 

1 omslag   

942 Statistisch overzicht over de jaren 1958-1962. 1963, 1 stuk   

943 Alfabetisch register bij grootboek K. z.j, 1 deel  

14.5 DIENSTVERLENING  

944-946 Rekening-courantboeken met de inleggers. 1869 - 1887, 1869-1887,    
1907-1919, 3 delen  
944 1869-1887 ( Grootboek A ), met index  
945 1907-1919 ( Grootboek H )  
946 Alfabetisch register bij grootboek H. 1907 - 1919, 1 deel   

947-948 Registers van inleg en terugbetaling. 1884 - 1885, 2 delen  
947 1884  
948 1885   

949 Gids voor de inleggers en reglementen voor de afhaaldienst en het sparen met 
levensverzekering. 1910, 1930, 1933, 1952, 1 omslag   

950 Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband en model 
hypotheekakte opgesteld door de Nederlandse Spaarbankbond, met bijlagen. 1928, 
1 omslag   

951 Register van de inleggers. 1929 - 1930, 1 deel   

952 Specimina spaarbankboekjes (leeg). 1930 - ca. 1965, 1 omslag   

953 Grootboek van landbouwers , crediteurs van de bank. 1932 - 1938,    
1 deel   

954 Teksten ter promotie van het jeugdsparen. 1940, 3 stukken   

955 Folders en formulieren betreffende diverse spaarvormen.    
1940 - ca. 1965, 1 omslag   

956 Folders en formulieren ter promotie van het jeugdsparen.    
1940 - ca. 1965, 1 omslag   

957 Inlegregister van de weekdeelnemers (afhaaldienst?). 1948 - 1949,    
1 deel   

958 Specimina jeugdspaarbankboekje (leeg en beschreven). 1949, 2 katernen   

959 Teksten ter promotie van het sparen. Ca. 1950 - ca. 1960, 1 omslag   

960 Foto s van de Jeugdspaarbank. 1953, 1961, 1 omslag   

961 Inlegregister van de Jeugdafdeling. 1957 - 1958, 1 deel   

962 Documentatie betreffende persoonlijke leningen. 1969 - 1972, 1 omslag   

963 Extract uit de notulen van de gemeenteraad betreffende de instelling van een 
stortings- en ophaaldienst. z.j, 1 stuk  

14.6 DOCUMENTATIE  

964 Knipsels van krantenartikelen over de bank. 1953 - 1979, 1 omslag  
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15 NUTSSPAARBANK VORDEN (1819 - 1977) 

15.1 STUKKEN AFKOMSTIG VAN DE NUTSSPAARBANK  

965-966 Journalen. 1819 - 1824, 1947-1966, 2 delen  
965 1819-1824  
966 1947-1966   

967-968 Grootboeken, met indices. 1819 - 1833, 2 delen  
967 1819-1822 (overgenomen in tweede grootboek)  
968 1819-1833   

969-977 Notulen van de vergaderingen van het bestuur, vanaf 1967 met agenda s en 
bijlagen. 1819 - 1870, 1898-1976, 5 delen, 3 pakken en 1 omslag  
969 1819-1842, met achterin een lijst van effecten van de spaarbank op 1 

januari 1822  
970 1843-1870  
971 1898-1928 maart, met achterin een index en een lijst van commissarissen  
972 1928 april-1950 september, met achterin een lijst van commissarissen  
973 1950 oktober-1967 januari  
974 1967 juli-1971. 1 pak  
975 1972-1974. 1 pak  
976 1975. 1 omslag  
977 1976. 1 pak   

978 Effectenboek, met index. 1827 - 1858, 1 deel   

979-981 Staatboeken (balansboeken). 1831 - 1858, 1895-1912, 3 delen  
979 1831-1847  
980 1848-1858  
981 1895-1912   

982 Kasboek. 1836 - 1853, 1 deel   

983 Ingekomen stukken betreffende het faillissement van de firma I.J. en F.O. Storm 
van s Gravesande aan de bank als schuldeiser, met twee eerdere brieven van de 
firma inzake voor de bank aangekochte fondsen, een ingekomen brief van een 
administratiekantoor betreffende de aankoop van 4 certificaten Werkelijke 
Schuld en een balans van de fondsen. 1843, 1845, 1848-1851, 1 omslag   

984 Klad jaarstukken. 1914, 1916-1917, 1919-1920, 1 omslag   

985 Specimina spaarbankboekjes. 1929, 1973, 1974, 3 stukken   

986-988 Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle over de 
boekjaren 1936, 1947, 1949 -1976. 1936 - 1976, met hiaten, 3 omslagen  
986 1936, 1947, 1949-1959  
987 1960-1969  
988 1970-1976   

989 Kassiersboek. 1954 - 1961, 1 deel   

990 Foto van het oude spaarbankgebouw. Ca. 1965, 1 stuk   

991 Foto s van het 150-jarig bestaan en de opening van het nieuwe gebouw. 1969,    
1 omslag   

992 Ingekomen felicitaties vanwege het 150-jarig bestaan en de opening van het 
nieuwe gebouw. 1969, 1 omslag   

993 Krantenknipsels betreffende het 150-jarig jubileum. 1969, 2 stukken  
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994 Uitnodiging voor de receptie ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de 

bank en de opening van het nieuwe gebouw, in tweevoud. 1969,    
2 stukken   

995 Foto van het bestuur, in tweevoud. Ca. 1969, 2 stukken   

996 Foto s van de uitreiking van een erepenning (?) aan een van de (oud-
)bestuursleden. Ca. 1969, 1 omslag  

15.2 STUKKEN AFKOMSTIG VAN HET NUTSDEPARTEMENT  

997 Notulen van de vergaderingen van het Nutsdepartement Vorden, met losliggende 
bijlage. 1891 - 1933, 1 deel  

16 N.V. SPAAR-EN VOORSCHOTBANK TE GROENLO (BIJKANTOOR VANAF 1951)  

998 Kasboek. 1892 - 1904, 1 deel   

999 Notulen van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. 1892 - 1947, 1 deel  

1000-1002 Balansboeken. 1894 - 1947, 3 delen  
1000 1894-1912  
1001 1912 (vervolg)-1919  
1002 1919 (vervolg)-1947   

1003 Grootboek, met index. 1919 - 1951, 1 deel   

1004 Brief van de N.V. Spaar- en Voorschotbank te Groenlo aan haar aandeelhouders 
inzake de liquidatie van de N.V. 1951, 1 omslag  

17 BONDSSPAARBANK VOOR TWENTE GEVESTIGD TE HENGELO (1971 - 1982)  

1005 Notulen van de vergaderingen van het bestuur (AB, DB en RvB), met bijlagen. 
1970 - 1978, 1 omslag   

1006 Jaarverslagen. 1971 - 1976, 1 omslag  

1007-1009 Vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur. 1971 - 1976, 3 pakken  
1007 1971-1972  
1008 1973-1974  
1009 1975-1976   

1010 Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle van de 
jaarrekening. 1971, 1975-1980, 1 omslag   

1011 Jaarrekeningen. 1972 - 1976, 1 omslag   

1012 Rapporten inzake bedrijfsvergelijkende onderzoeken, verricht door de 
Nederlandse Spaarbankbond. 1977 - 1981, 1 omslag   

1013 Afschrift van een akte van statutenwijziging. 1979, 1 stuk   

1014 Rapport inzake de fusie-overwegingen tussen de Bondsspaarbanken Centraal 
Nederland en Twente en Oost-Gelderland. 1984, 1 stuk  
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18 ENSCHEDESE SPAARBANK PROVIDENTIA (1892 - 1971) 

18.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING  

1015 Verslag van de feestvergadering ter herdenking van het 25-jarig bestaan van de 
bank. 1917, 1 katern   

1016 Tekst betreffende het 75-jarig bestaan van de bank. 1967, 2 stukken  

18.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE  

1017 Ingekomen brief van deurwaarders Schnitger & Reuvecamp betreffende een 
eventueel verhaal op de heer Vye na diens veroordeling. 1916, 1 stuk  

1018-1019 Notulen van de vergaderingen van het bestuur. 1928 - 1959, 2 delen  
1018 1928 januari-1948 februari  
1019 1948 april-1959 augustus  

18.3 EXTERNE VERSLAGGEVING  

1020 Jaarverslag. 1969, 1 katern  

18.4 FINANCIËLE ADMINISTRATIE  

1021 Journaal. 1897 - 1940, 1 deel  

1022-1024 Grootboeken, met indices. 1897 - 1950, 3 delen  
1022 1897-1922  
1023 1923-1937, met achterin balansen over de jaren 1933-1937  
1024 1938-1950, met balans  

1025-1028 Kasboeken. 1903 - 1923, 4 delen  
1025 1903 januari-1907 juli  
1026 1907 augustus-1912 november  
1027 1912 december-1919 maart  
1028 1919 april-1923 december  

18.5 DIENSTVERLENING 

1029-1033 Registers van inleg en terugbetaling. 1906 - 1945, met hiaten,    
5 delen  
1029 1906-1908  
1030 1929-1930  
1031 1931-1932  
1032 1934  
1033 1943-1945   

1034 Rekening-courantboek met hypotheek- en voorschotnemers. 1925 - 1930,    
1 deel  

1035-1038 Registers van inschrijving van hypotheken. 1936 - 1970, 4 delen  
1035 1936-1953  
1036 1954-1964 augustus 20  
1037 1960-1964 augustus 12  
1038 1964 augustus 20-1970   

1039 Specimina spaarkaarten. z.j, 1 omslag  
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19 NUTSSPAARBANK HENGELO (1876 - 1971) 

19.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING  

1040 Afschriften van de akte van stichting en van akten van statutenwijziging. 1917, 
1935, 1946, 1956, 1957, 1 omslag   

1041 Rapport inzake de mogelijkheden van een fusie tussen de Bondsspaarbanken 
Enschede en Hengelo. 1970, 1 stuk  

19.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE  

1042 Huishoudelijk reglement. 1876, 1 stuk   

1043 Volmachten aan A. J. C. Durksz, directeur eener Nutsspaarbank , en A. Wolters, 
chef de bureau van de Spaarbank, tot het verrichten van financiële handelingen. 
1946, 1960, 2 stukken  

1044-1045 Notulen van de vergaderingen van het bestuur. 1949 - 1970, 1 deel en 1 omslag  
1044 1949 - 1967  
1045 1960-1970, met bijlagen. 1 omslag  

19.3 EXTERNE VERSLAGGEVING  

1046 Jaarverslagen. 1950, 1969, 2 katernen  

19.4 BEDRIJFSMIDDELEN  

1047 Arbeidsovereenkomsten met R.K. Boer en H. R. Kruize. 1942, 1943,    
2 stukken   

1048 Extracten uit de notulen betreffende de bouw en verbouw van het hoofdkantoor. 
1958, 1969-1971, 1 omslag  

20 NUTSSPAARBANK DELDEN (1842 - 1977)  

1049 Ingekomen gelukstelegram van de Nutsspaarbank Almelo met felicitaties vanwege 
het 110-jarig bestaan van de bank. 1949, 1 stuk  
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