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Inleiding 
 
 
Stichting Bondsspaarbank van 1818 te Sneek en IJlst, 1970-1992 
 
Begin 1970 fuseerden de Bondsspaarbank van 1818 en de Spaarbank te IJlst. De tenaamstelling van de 
nieuwe bank luidde 'Stichting Bondsspaarbank 1818 van Sneek en IJlst'. In de bestuursvergadering waarin 
voorzitter S.R.Goinga van de Spaarbank IJlst afscheid nam, merkte deze op “dat toen de Spaarbank Sneek 
het eerste fusie gesprek met IJlst had we nog dachten dat we het zelf wel konden volhouden en baas wilden 
blijven in eigen huis. Toen Sneek echter enige tijd later nog eens kwamen praten over een eventuele fusie 
hebben we die kans met beide handen aangegrepen, daar we in de tussen tijd reeds hadden ondervonden dat 
de ontwikkeling zo snel ging dat we dit maar nauwelijks konden bijhouden”. 
In de jaren zeventig bleef de tendens tot schaalvergroting actief in de spaarbankwereld. Evenals een aantal 
andere plattelandsspaarbanken herkende de Bondsspaarbank van 1818 zich niet in de verschillende visies 
aangaande de gewenste ontwikkeling van het spaarbankwezen. Al wilde men wel een uitbreiding van de 
dienstverlening, toch wilde men de autonomie van de plaatselijke spaarbanken niet kwijt. Het 
spaarbankbestuur van Sneek was dan ook blij met het initiatief van de Bondsspaarbanken Leeuwarden en 
Gorinchem om te komen tot een coöperatieve vereniging van Bondsspaarbanken. Eind jaren zeventig was de 
Bondsspaarbank van 1818 dan ook één van de eerste spaarbanken die aansluiting zocht bij de 'Coöperatie'. 
In 1989 betrok de Bondsspaarbank van 1818 een nieuw kantoor aan Marktstraat 1. Het kantoor Marktstraat 
18 werd in datzelfde jaar aan de plaatselijke VVV verkocht. 
Eind jaren tachtig ontstond in de spaarbankwereld grote onrust toen een fusie van de Verenigde Spaarbank 
en verzekeringsmaatschappij Amev het territorialiteitsbeginsel onder druk zette. Ook de Coöperatie had niet 
aan de verwachtingen voldaan, waardoor een toenemend aantal spaarbanken dit samenwerkingsverband 
verliet. Volgens de directie leek een Friese Bondsspaarbank de meest ideale optie. Besprekingen werden 
geopend met bestuur en directie van de Bondsspaarbank Bolsward en Dronrijp. Eind 1991 mislukten de 
besprekingen. Eind 1992 stelde De Nederlandsche Bank de eis dat de Bondsspaarbank van 1818 moest 
beslissen bij welk groter geheel zij zich zou aansluiten. In een memo stelde J.N. Kuijpers, lid van het 
Stichtingsbestuur eind 1992 vast dat het financiële toekomstperspectief niet rooskleurig was, de 
spaarcapaciteit afnam, de omvang van de zakelijke dienstverlening te klein was en de huidige risico's te 
groot. 
Nadat hij de mogelijkheden van zeven potentiële fusiepartners had onderzocht, besloot hij zijn exposé met 
de opsomming van vier vaststaande feiten. Er viel niet te ontkomen aan personele reorganisatie; de 
uitbreiding van bankactiviteiten was noodzakelijk; een verbetering van de rentabiliteit op korte termijn was 
een voorwaarde; en het verlies van de identiteit van de plaatselijke spaarbank op korte of lange termijn was 
te voorzien. Na lang wikken en wegen werd besloten om door middel van een fusie toe te treden tot de SNS 
Groep. Om de verbondenheid van de voormalige spaarbank met de regio te benadrukken, werd in juli 1993 
de Stichting Sneek 1818 in het leven geroepen. De statuten noemden als doelstelling: “het bevorderen, van 
culturele, sociale, educatieve, charitatieve en andere aktiviteiten van ideële aard in het werkgebied van de 
voormalige Stichting de Bondsspaarbank van 1818, gevestigd te Sneek, alsmede het doen van uitkeringen 
met een ideële of sociale strekking, alles in de ruimste zin des woords”. 
 
Spaarbankvereeniging, vanaf 1947 Spaarbank van 1818, 1818-1970 
 
Op 25 april 1818 kwamen acht vermogende en leidende personen uit de Sneker burgerij samen. Hun doel 
was om een spaarbank op te richten. Dit gezelschap stelde zich hoofdelijk aansprakelijk voor de bezittingen 
en schulden van de opgerichte spaarbank, die de naam 'Spaarbankvereeniging' kreeg. Hoewel de 
Spaarbankvereeniging niet was opgericht door het plaatselijke departement van de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen, gebruikte de spaarbank wel het reglement voor de inrichting van spaarbanken dat 'het Nut' had 
samengesteld. In 1878 werden de statuten ingrijpend gewijzigd. De Spaarbankvereeniging groeide gestaag. 
In 1900 bedroeg het inleggerkapitaal rond de 147.000 gulden. De daarop volgende periode echter nam het 
inleggerkapitaal geleidelijk af tot iets meer dan 119.000 gulden in 1920 en bijna 90.000 gulden in 1925. Men 
dacht over opheffing, maar toch slaagde men er in om de spaarbank te laten voortbestaan. 
In het begin van de jaren dertig van de twintigste eeuw nam het toenmalige bestuur een aantal maatregelen. 
Na maar dan een eeuw zittingen in het plaatselijke armenhuis te hebben gehouden, kon men vanaf 1930 in 
de Marktstraat een huis huren. Ook werd een bezoldigde boekhouder aangesteld. Tenslotte werden de 
statuten opnieuw vastgesteld. Het jaarverslag over 1932 meldt: “Het jaar 1932 is in zooverre belangrijk 
geweest, dat gedurende dit jaar voor het eerst de statuten goedgekeurd bij K.B. d.d. 16 sept 1931, no. 16 ten 
volle in werking traden. De boekhouding is thans op moderne leest geschoeid.” De spaarbank was gevestigd 
in het pand Marktstraat 15. Dat ook kleine, plaatselijke spaarbanken zich niet kunnen onttrekken aan de 
wereldgebeurtenissen, blijkt uit het jaarverslag 1939. “In de maand maart was de oorlogsdreiging in een 
acuut stadium gekomen; toen is de ramp echter nog voorkomen kunnen worden; in september is evenwel de 
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bom gebarsten en is de wereldbrand uitgebroken. In tegenstelling met de eerste oorlogsmaanden van 1914 
heeft het publiek, dat gelden op de spaarbank had gedeponeerd een kalme houding aangenomen. De 
terugbetalingen bedroegen in die perioden meer dan de inlagen, doch verontrustend voor de spaarbank 
bleken de opzeggingen niet te zijn. Op grond van het door het spaarbankbureau ontvangen advies, heeft het 
bestuur wel gemeend bij opvragingen van grootere bedragen de wettelijk voorgeschreven opzeggingstermijn 
in acht te nemen, al liet de kas der spaarbank dadelijke terugbetaling der opgevraagde gelden wel toe.” Op 
de zitting van 10 mei 1940 bleef de spaarbank gesloten, terwijl het spaarbankbestuur pogingen in het werk 
stelde om over ruimere kasmiddelen te kunnen beschikken. Op 16 mei 1940 werd de spaarbank opnieuw 
opengesteld, maar de maximale terugbetaling per week werd beperkt tot 10 gulden per inlegger. Het 
jaarverslag over 1940 meldde: “Vele oncontroleerbare geruchten deden in de laatste maanden  van het 
verslagjaar de ronde; (…). Toen bleek dat deze geruchten loos alarm bleken te zijn, keerde het vertrouwen in 
de Spaarbank ook weldra geheel terug.” Vermeldenswaard was voor de verslaggever dat het 
spaarbankboekje nr. 110, ten name van de vrijmetselaarsloge 'Concordia Res Parvae Crescunt' ('Eendracht 
maakt kleine zaken groot') op last van de commissaris van politie geblokkeerd werd, om in het jaar 1941 
gevorderd te worden. Gedurende de oorlogsjaren slaagden bestuur en personeel erin om de spaarbank te 
kunnen laten functioneren. Wel werden om de risico's te beperken “groote inlagen, welke kennelijk niet 
voortkwamen uit spaargelden” geweerd.  Deze beleidslijn bleef gehandhaafd tot en met 1946. 
In 1947 werden nieuwe statuten opgesteld. De naam werd gewijzigd in 'Stichting de Spaarbank van 1818'. 
Een jaar later kon de spaarbank het eigendom van een pand aan de Kleine Kerkstraat verkrijgen. De 
spaarbank bleef gedurende de jaren vijftig “op de vertrouwde wijze het beheer voeren”. 
Het spaarbankwezen veranderde vanaf het begin van de jaren zestig van karakter. Ook de Spaarbank van 
1818 ontsnapte niet aan de veranderende eisen des tijds. In 1960 bedroeg het inleggerkapitaal meer dan een 
miljoen gulden. Was de spaarbank tot 1961 dagelijks anderhalf tot twee uur geopend, in dat jaar werd 
besloten tot een ruimere openstelling. Ook ontstonden de eerste contacten met de rooms-katholieke 
spaarbank 'Sint Joseph' betreffende een mogelijke fusie. Tenslotte bestonden plannen om een nieuw 
spaarbankkantoor te kopen, en wel aan de Marktstraat. Samenvattend stelde de secretaris in het jaarverslag 
1962 zichzelf en het bestuur de vraag: “zal de ontwikkeling van servet tot tafellaken doorzetten?” Deze 
vraag kon op 25 maart 1963 bevestigend worden beantwoord toen het bestuur in een advertentie 
bekendmaakte dat de spaarbank de gehele dag geopend zou zijn. In 1964 werd aan de Marktstraat het 
nieuwe spaarbankkantoor geopend. Het bestuur signaleerde dat gaandeweg de rol van de spaarbank was 
veranderd. “De spaartegoeden dienen niet meer tot leniging van armoede, die vroeger de vaste begeleider 
was van ziekte en de oude dag; daar is nu wel in voorzien. Nu dient het spaarsaldo voor verhoging van de 
levensstandaard, de buitenlandse reis, het eigen huis, aanschaf van auto of brommer, de vorming van het 
kapitaaltje dat straks een onbezorgde dag zal waarborgen.” 
Het honderdvijftigjarig bestaan werd in 1968 gevierd. Om de samenhang met de plaatselijke gemeenschap te 
benadrukken ontvingen enkele plaatselijke muziekverenigingen spaarbankboekjes met inleg.  
In de zomer van 1969 werden onderhandelingen gevoerd met het bestuur van de spaarbank te IJlst. 
 
Rooms-Katholieke spaarkas Sint Joseph te Sneek, 1890-1963 
 
De Rooms-Katholieke spaarkas 'Sint Joseph' werd in 1890 opgericht door onder andere Carl Gregor 
Storckmann opgericht. De rooms-katholieke spaarkas behoorde tot de categorie spaarbanken die slechts 
enkele uren per week was geopend. In 1963 werd de spaarkas Sint Joseph overgenomen door de Spaarbank 
van 1818. 
 
Spaarbank IJlst, 1877-1970 
Op 24 december 1877 vergaderde het bestuur van het Nutsdepartement te IJlst in het lokaal 'Voor het Volk' 
om de belangen van de spaarbank te bespreken. De heren T.E. van Popta en P.R. van de Velde waren op 
speciaal verzoek aanwezig en lieten zich vervolgens benoemen tot bestuursleden van de op te richten 
spaarbank. De spaarbank stond open voor alle inwoners van IJlst die per zitting een bedrag tussen 25 cent en 
vijfhonderd gulden konden inleggen. Al vanaf het begin bestond bij deze spaarbank door tussenkomst van 
leerkrachten, de mogelijkheid voor leerlingen van lagere scholen om geld in te leggen in een 
spaarbankboekje. In het Huishoudelijk Reglement was vastgelegd dat het Nutsdepartement bestuursleden 
benoemt. Het spaarbankbestuur droeg twee kandidaten voor, waaruit het Nutsdepartement koos. 
Vanaf 1900 werd het spaarbankbestuur omgezet in een Commissie van Beheer. De Commissie van Beheer 
mocht zich laten bijstaan door een betaalde boekhouder. In datzelfde jaar werd besloten tot de koop van een 
eigen spaarbankgebouw. 
Zoals zo veel spaarbankbesturen verrichtten ook de leden van de Commissie van Beheer hun 
werkzaamheden onbetaald. Op kosten van de spaarbank gingen zij één maal per jaar uit eten. Daarnaast 
ontvingen de voorzitter en de secretaris jaarlijks een geschenk van de spaarbank. In 1917 pakte de spaarbank 
groot uit en ontving de voorzitter een horloge met inscriptie en de secretaris een staande Friese klok. Ook 
mochten de dames mee aanzitten aan het jaarlijkse diner. 
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De Nutssspaarbank IJlst behoorde tot de categorie spaarbanken die dagelijks enkele uren geopend waren. In 
1951 werd deze bank lid van de Nederlandse Spaarbankbond. In 1969 werden besprekingen geopend met de 
Spaarbank van 1818. Het jaar daarop vond de fusie plaats. De officiële tenaamstelling werd 
'Bondsspaarbank van 1818, gevestigd te Sneek en IJlst.' 
 
 
Verantwoording van de bewerking 
 
Het archief omvat 14 strekkende meter. Het archief bevat een complete serie rekening-courantboeken vanaf 
1818 tot en met 1930, een nagenoeg complete serie inleggersboeken en notulen en besluiten vanaf 1900 tot 
en met 1992. Niet opgenomen zijn ter informatie ingekomen jaarverslagen van onder meer de Coöperatieve 
Vereniging van Bondsspaarbanken en de SNS Bank. Een selectie van de aangetroffen stagerapporten van 
MEAO-leerlingen is opgenomen, de overige zijn op vernietiging gezet. Van de te vernietigen 
archiefbestanddelen is een vernietigingslijst gemaakt. De omvang van de te vernietigen bestanddelen 
bedraagt ongeveer vijftig centimeter. 
Van de overgenomen spaarkas Sint Joseph is slechts één archiefstuk overgedragen. Het archief van de 
eveneens overgenomen Nutsspaarbank te IJlst is fragmentarisch bewaard. Weliswaar zijn de notulen vanaf 
het ontstaan tot en met 1928 bewaard, maar van de jaarverslagen, de financiële administratie en de 
dienstverlening aan spaarders is slechts een klein deel bewaard gebleven. 
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Inventaris 

 

1 BONDSSPAARBANK VAN 1818 TE SNEEK EN IJLST, 1970-1992 

1.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING 

 1 Stukken betreffende de administratieve organisatie van de spaarbank.  
  1970 - 1979, 1 omslag 
 
 2 Stukken betreffende de deelname aan door de Nederlandse Spaarbankbond 

uitgevoerd bedrijfsvergelijkend onderzoek. 1970 - 1979, 1 pak 
 
 3 Statuten, in druk. 1978, 1981, 2 stukken 
 
 4-10 Stukken betreffende de toetreding tot en het lidmaatschap van de Coöperatieve 

Vereniging van Bondsspaarbanken. 1978 - 1993, 5 pakken en 2 omslagen 
 4 1978 - 1980, 1 omslag 
 5 1981 - 1989 
 6 1990 januari - 1990 september 
 7 1990 oktober, 1 omslag 
 8 1990 november - 1991 juni 
 9 1991 juli - 1991 december 
 10 1992 - 1993 
 
 11 Stukken betreffende de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel. 1982 - 1992, 1 omslag 
 
 12 Beleidsvoornemens met begrotingen. 1988 - 1992, met hiaten, 1 omslag 
 
 13 Stukken betreffende het formuleren van beleid inzake fusiemogelijkheden.  
  1990 - 1993, 1 pak 
 
 14 Rapport inzake de administratieve hoofdstructuur. 1992, 1 stuk 
 
1.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

 15 Notulen van de vergaderingen van het bestuur. 1970 - 1973, 1 omslag 
 
 16 Besluitenboek, register met ingeschreven besluiten van het spaarbankbestuur. 

1974 - 1993, 1 deel 
 

 
1.3 EXTERNE VERSLAGLEGGING 

 17-18 Accountantsrapporten inzake de controle van de jaarrekening. 1971 - 1992, met 
hiaten, 2 omslagen 

 17 1971 - 1973, 1975 - 1977 
 18 1979 - 1981, 1989 - 1992 
 
1.4 BEDRIJFSMIDDELEN 

 19 Stukken betreffende de aankoop en verbouwing van het pand Marktstraat 1.  
  1987 - 1989, 1 omslag 
 
 20 Stagerapporten van scholieren afkomstig van de MEAO te Heerenveen. 1987 - 1994, 

1 pak 
 
 21 Stukken betreffende het voeren van reclamecampagnes. 1988 - 1989, 1 omslag 
 
 22 Stukken betreffende de verkoop van het pand Marktstraat 18. 1989, 1 omslag 
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1.5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

 23 Balansen, met winst- en verliesrekeningen en begrotingen. 1974 - 1986, met 
hiaten, 1 omslag 

 
1.6 DIENSTVERLENING 

 24 Staten houdende een overzicht van ingelegde spaargelden. 1970 - 1992, 1 pak 
 
 25 Stukken betreffende de samenwerking met supermarkten inzake de inwisseling van 

cheques. 1977, 1 omslag 
 

2 SPAARBANK-VEREENIGING, VANAF 1947 DE SPAARBANK VAN 1818 TE SNEEK, 1818-1970 

2.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING 

 26 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van statuten en reglementen. 
1886 - 1957, met hiaten, 1 omslag 

 
 27 Concept van een instructie voor de boekhouder-huisbewaarder. 1930, 1 stuk 
 
 28 Stukken betreffende het onderzoek naar de rentabiliteit van de spaarbank.  
  1967 - 1969, 1 omslag 
 
2.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

 29 Naamlijst van de directeuren van de spaarbank sedert 23 april 1818. 1899,  
  1 stuk 
 
 30-32 Notulen van de vergaderingen van de commissarissen. 1900 - 1969, met hiaten,  
  2 delen en 1 omslag 
 30 1900 - 1931 januari 
 31 1931 februari - 1964 
 32 1965 - 1969, 1 omslag 
 
2.3 EXTERNE VERSLAGLEGGING 

 33-35 Accountantsrapporten inzake de controle van de jaarrekening en de 
administratie. 1926 - 1969, met hiaten, 2 omslagen en 1 pak 

 33 1926 - 1936 
 34 1938 - 1943, 1946 - 1962, 1 pak 
 35 1966 - 1969 
 
2.4 BEDRIJFSMIDDELEN 

 36 Stukken betreffende de openbare verkoop van een huis en bakkerij gevestigd aan 
de Leeuwenburg. 1831, 1 omslag 

 
 37 Register houdende bezittingen. 1864 - 1930, 1 deel 
 
 38 Brief inzake het 40-jarig jubileum van een kassier van de spaarbank. 1911,  
  1 stuk 
 
 39 Huurcontract van het pand Marktstraat 15. 1930, 1 stuk 
 
 40 Persberichten en advertenties. 1968 - 1970, 1 omslag 
 
2.5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

 41-61 Staten der spaarbank. 1819 - 1919, 1938 - 1948, 14 delen en 7 katernen 
 41 1819 - 1834 
 42 1832, afschrift, 1 katern 
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 43 1833, afschrift, 1 katern 
 44 1834, afschrift, 1 katern 
 45 1835 - 1836, 1 katern 
 46 1837 - 1838, 1 katern 
 47 1839, 1 katern 
 48 1840, 1 katern 
 49 1842 - 1843 
 50 1844 - 1845 
 51 1846 - 1847 
 52 1848 - 1849 
 53 1850 - 1853 
 54 1854 - 1858 
 55 1859 - 1863 
 56 1864 - 1873 
 57 1874 - 1884 
 58 1885 - 1894 
 59 1895 - 1905 
 60 1906 - 1919 
 61 1938 - 1948 
 
 62-69 Kasboeken. 1820 - 1931, 1936 - 1942, 8 delen 
 62 1820 - 1827 
 63 1828 - 1852 
 64 1853 - 1876 
 65 1877 - 1902 
 66 1903 - 1930 
 67 1931 
 68 1936 - 1939 januari 16 
 69 1939 januari 17 - 1942 
 
 70 Journaal. 1858 - 1867, 1 deel 
 
 71 Memoriaal. 1858 - 1867, 1 deel 
 
 72-75 Grootboeken. 1858 - 1868, 1921 - 1930, 1959 - 1972, 4 delen 
 72 1858 - 1868 
 73 1921 - 1924 
 74 1925 - 1930 
 75 1959 - 1972 
 
 76-78 Jaarstukken. 1884 - 1918, 1957 - 1962, 3 pakken 
 76 1884 - 1908 
 77 1909 - 1918 
 78 1957 - 1962 
 
 79 Balansen met winst- en verliesrekeningen. 1915 - 1927, 1 omslag 
 
 80 Maandboek, register houdende maandbalansen. 1921 - 1924, 1 deel 
 
 81 Balansboek, met inliggende statistische overzichten. 1931 - 1943, 1 deel 
 
 82 Hulpgrootboek. 1931 - 1954, 1 deel 
 
 83 Staat ten behoeve van het bijhouden van de statistiek der spaar- en leenbanken, 

met bijlage. 1932, 1 omslag 
 
 84 Kas-giroboek. 1942 - 1952, 1 deel 
 
2.6 DIENSTVERLENING 

 85-100 Inleggersboeken. 1818 - 1948, met hiaten, 16 delen 
 85 1818 - 1820 
 86 1821 - 1822 
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 87 1833 - 1837 
 88 1838 - 1839 
 89 1840 - 1843 
 90 1844 - 1847 
 91 1848 - 1852 
 92 1853 - 1857 juni 
 93 1857 juli - 1861 
 94 1862 - 1868 
 95 1869 - 1875 mei 
 96 1882 september - 1896 augustus 
 97 1902 september - 1911 april 10 
 98 1911 april 24 - 1924 april 7 
 99 1924 april 14 - 1934 maart 
 100 1939 september - 1948 oktober 
 
 101-179 Rekening-courantboeken met de inleggers. 1818 - 1930, 79 delen 
 101 1818 - 1820 
 102 1821 
 103 1822 
 104 1823 
 105 1824 
 106 1825 
 107 1826 
 108 1827 
 109 1828 
 110 1829 
 111 1830 
 112 1831 - 1832 
 113 1833 - 1834 
 114 1835 - 1836 
 115 1837 - 1838 
 116 1839 - 1840, 1-388 
 117 1839 - 1840, 389-433 
 118 1841 - 1842 
 119 1843 - 1844 
 120 1845 - 1846, 1-538 
 121 1845 - 1846, 539-628 
 122 1847 - 1848 
 123 1849 - 1850 
 124 1851 - 1852 
 125 1853 - 1854, 1-400 
 126 1853 - 1854, 401-800 
 127 1855 - 1856, 1-450 
 128 1855 - 1856, 451-855 
 129 1857 - 1858, 1-456 
 130 1857 - 1858, 457-894 
 131 1859 - 1860, 1-488 
 132 1859 - 1860, 489-894 
 133 1861 - 1862, 1-460 
 134 1861 - 1862, 461-894 
 135 1863 - 1864, 1-396 
 136 1863 - 1864, 397-792 
 137 1863 - 1864, 801-893 
 138 1865 - 1866, 1-452 
 139 1865 - 1866, 453-866 
 140 1867 - 1868, 1-468 
 141 1867 - 1868, 469-893 
 142 1867 - 1868, Klapper 
 143 1869 - 1871, 1-450 
 144 1869 - 1871, 451-893 
 145 1872 - 1874, 1-450 
 146 1872 - 1874, 451-877 
 147 1872 - 1874, Klapper 
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 148 1875 - 1877, 1-450 
 149 1875 - 1877, 451-877 
 150 1878 - 1880, 1-450 
 151 1878 - 1880, 451-877 
 152 1881 - 1883, 1-400 
 153 1881 - 1883, 401-877 
 154 1884 - 1886, 1-400 
 155 1884 - 1886, 401-870 
 156 1887 - 1889, 1-400 
 157 1887 - 1889, 401-887 
 158 1890 - 1892, 1-450 
 159 1890 - 1892, 451-901 
 160 1893 - 1895, 1-450 
 161 1893 - 1895, 451-893 
 162 1896 - 1898, 1-450 
 163 1896 - 1898, 451-891 
 164 1899 - 1901, 1-450 
 165 1899 - 1901, 451-895 
 166 1902 - 1904, 1-450 
 167 1902 - 1904, 451-895 
 168 1905 - 1907, 1-450 
 169 1905 - 1907, 451-895 
 170 1908 - 1910, 1-450 
 171 1908 - 1910, 451-891 
 172 1911 - 1913, 1-450 
 173 1911 - 1913, 451-890 
 174 1914 - 1916, 1-400 
 175 1914 - 1916, 401-890 
 176 1917 - 1920, 1-400 
 177 1917 - 1920, 401-881 
 178 1921 - 1930, 1-400 
 179 1921 - 1930, 401-876 
 
 180 Specimen spaarbankboekje. 1850, 1 stuk 
 
 181-185 Klad-inleggersboeken. 1874 - 1902, 5 delen 
 181 1866 - 1868 
 182 1869 - 1874 maart 
 183 1874 april - 1879 juni 
 184 1879 juli - 1884 
 185 1885 - 1902 
 
 186 Staat houdende een overzicht van ingelegde gelden vanaf de oprichting tot en 

met 1880. 1880, 1 stuk 
 
 187 Krantenknipsels met advertenties betreffende de openingstijden van de 

spaarbank. 1917 - 1920, met hiaten, 1 omslag 
 
 188 Brief aan de kassier inzake het verschaffen van inlichtingen betreffende 

schoolsparen. 1933, 1 stuk 
 
 189 Staten houdende een overzicht van ingelegde spaargelden. 1968 - 1969, 1 omslag 
 

3 ROOMS-KATHOLIEKE SPAARKAS SINT JOSEPH TE SNEEK, 1890-1963 

 190 Grootboek, met inliggende bijlagen. 1957 - 1968, 1 deel 
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4 SPAARBANK TE IJLST,1877-1970 

4.1 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

 191-193 Notulen van de vergaderingen van het bestuur. 1877 - 1928, 2 delen en 1 omslag 
 191 1877 - 1902 
 192 1903 - 1914 juni 
 193 1914 september - 1928, 1 omslag 
 
4.2 EXTERNE VERSLAGLEGGING 

 194 Accountantsrapporten inzake de controle van de jaarrekening en de 
administratie. 1953 - 1966, met hiaten, 1 omslag 

 
4.3 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

 195 Balansboek, register houdende balansen en winst- en verliesrekeningen.  
  1878 - 1950, 1 deel 
 
 196 Grootboek. 1939 - 1953, 1 deel 
 
 197 'Effectenboek'; register houdende specificatie van het effectenbezit.  
  1939 - 1955, 1 deel 
 
4.4 DIENSTVERLENING 

 198-199 Inleggersboeken. 1936 - 1939, 1941 - 1944, 2 delen 
 198 1936 - 1939 
 199 1941 - 1944 
 
 200 Overzichten van ingelegde hoofdsommen en verschuldigde rente. 1953 - 1955,  
  1 omslag 
 


