
 
 
 
 

 
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF 

 
VAN DE PANCRATIUSBANK TE HEERLEN 

 
   

 
 

1909-1988 (1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2002 

  M. van der Velden/M. Schaap 

    Gemeentearchief Amsterdam 



 2 

Inhoud 

Inleiding .......................................... . 3-4  

Inventaris ......................................... ... 4  

1 Organisatie en ontwikkeling............................. 5  

2 Besturing van de organisatie............................ 5  

3 Externe verslaggeving................................... 6  

4 Bedrijfsmiddelen........................................ 6  

5 Financiële administratie.............................. 6-7  
5.1 Jaarstukken en statistieken ........................... 6  
5.2 Boekhouding........................................... 7  

6 Dienstverlening......................................... 7  

7 Documentatie............................................ 8  
 



 3 

Inleiding 

 
De Pancratiusbank te Heerlen 
 
De Pancratiusbank werd in 1910 opgericht onder bezi elende leiding van kapelaan P.P.J. 
Nicolaye (later deken van Heerlen en kanunnik van h et kathedraal kapittel). De kapelaan 
beoogde met de oprichting van een spaarbank het eco nomische, sociale en culturele 
klimaat te hervormen. Het doel van de Rooms-Katholi eke spaarbank was tweeledig: het 
aankweken van spaarzaamheid en het aanwenden van de  winst tot het steunen van goede 
instelling ten bate van de bevolking. De statuten w erden op 26 augustus 1910 definitief 
vastgesteld. De spaarbank werd opgericht als een ve reniging. Door en uit de leden van de 
vereniging werd een bestuur gekozen, waaruit een co mmissie werd samengesteld die de 
huishoudelijke reglementen zou ontwerpen en de admi nistratie zou regelen. De directie 
(vanaf 1949 het dagelijks bestuur) had de dagelijks e leiding en het geldelijk beheer van 
de bank. Naast de directie trad een raad van toezic ht op. Tezamen met de algemeen 
voorzitter vormden directie en raad van toezicht he t bestuur van de bank.  
Op 6 januari 1911 vond in een van de lokalen van he t Patronaat aan de Nobelstraat de 
officiële opening van de bank plaats.  
 
De zittingen werden dagelijks in de voormiddag bij de penningmeester thuis gehouden, en 
op zondag van 10 tot 12 uur in het Patronaatsgebouw . In 1916 werd een pand aan de 
Saroleastraat 17 aangekocht. Een jaar later werd de  spaarbank gevestigd in een pand aan 
de Saroleastraat 63-65. In 1937 werd de bank uitgeb reid verbouwd, een geheel nieuwe 
voorgevel werd aangebracht. In 1950 en 1952 volgden  een aantal interne verbouwingen, 
waarbij onder andere het aantal loketten werd uitge breid van 2 tot 6. In 1957 kwam een 
nieuwe en grote achterbouw gereed alsmede een onder grondse kluis, terwijl het aantal 
loketten nogmaals werd uitgebreid tot 10. Het pand werd in 1971 verlaten voor een nieuw 
gebouw in de Geerstraat. 
Bij de oprichting van de bank in 1910 was haar werk gebied beperkt tot Heerlen. Al 
spoedig kwamen verzoeken binnen tot overname van kl eine parochiespaarbanken en aanvragen 
om zittingen in andere delen van de gemeente te org aniseren. In Spekholzerheide, 
Treebeek, Leenhof en Sittard zijn zulke zittingen g ehouden. De zittingen werden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog gestaakt. In augustus 1948 w erd een bijkantoor in Brunssum 
geopend, in maart 1950 in Kerkrade en in februari 1 952 in Geleen. In de jaren zestig 
werden bijkantoren geopend in Heerlen, Geleen, Spek holzerheide en Schaesberg, zodat in 
1971 de bank over 15 bijkantoren beschikte. Daarnaa st was de bank vanaf 1963 in het 
bezit van een spaarbankauto. In 1978 werd een kanto or geopend te Hoensbroek, in 1981 te 
Heerlerheide en in 1983 in Geleen. 
 
In 1937 sloot de bank zich - niet zonder aarzelen -  aan bij de Nederlandse 
Spaarbankbond. Een commissie, ingesteld om onderzoe k te doen naar eventuele aansluiting, 
concludeerde in haar rapport d.d. 8 juni 1936 afkeu rend, dat vrijwel alle bestuurders 
van de bij de Bond aangesloten banken 'Protestanten  of wat nog erger is Loge mannen 
(Vrijmetselaars) zijn.' Na bezoek van een aantal bi j de bond aangesloten 'R.K. 
Spaarbanken' die de commissieleden ervan verzekerde n dat men de Bond niet missen kon en 
dat de Bond zich niet met interne aangelegenheden b emoeide, kwam men evenwel tot de 
conclusie dat aansluiting toch wenselijk was. Een v an de directe gevolgen van de 
aansluiting bij de Bond was de reorganisatie van de  administratie Er werd een 
kaarsysteem voor effecten en hypotheken ingevoerd e n nieuwe inleggerkaarten. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog werd de dienstverlening e nigszins uitgebreid. In 1948 werd een 
spaarregeling bij de mijnen voor ongehuwde werkneme rs tot 25 jaar in het leven groepen. 
De mijnwerkers spaarden een bepaald percentage van hun salaris en kregen onder bepaalde 
voorwaarden 15% extra van het spaartegoed. Vanaf 19 52 werd de spaarregeling ook 
opengesteld voor personeel boven de 25 jaar. 
In 1951 werd het mogelijk pensioenen bij de bank te  innen, en vanaf 1959 kon men vreemde 
valuta bij de bank inwisselen, waar door het vele g rensverkeer met Duitsland en België 
altijd al veel vraag naar was geweest. 
In 1958 trad de bank toe tot het Coöperatief Belegg ingsfonds voor Spaarbanken G.A. In 
februari 1959 werd op het hoofdkantoor het Correspo ndentschap van De Nederlandsche Bank 
N.V. gevestigd. De directeur van de spaarbank werd benoemd tot correspondent. 
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In 1965 werd de bank aangesloten op het 'on-line-re al-time' systeem van het 
computercentrum te Woerden. 
 
In 1988 werd een onderzoek ingesteld naar de mogeli jkheid van integrale samenwerking 
tussen de SNS Bank N.V. te Eindhoven, een samenwerk ingsverband tussen de Gelders-
Utrechtse Spaarbank en de Spaarbank Limburg, en de Stichting Pancratiusbank. Er werd 
volledige overeenstemming bereikt over fusie van de  Stichting Pancratiusbank en de SNS 
per 31 december 1988. 
 
Het archief meet c. 2 strekkende meter. 
 
Uit: B.A. Grothues, Spiegel Historiael. 75 jaar Pan cratiusbank, 1910-1985. Mijlpalen en 
hoogtepunten uit de geschiedenis van een Spaarbank.  
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Inventaris 

 

1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING 

 1 Stukken betreffende het opstellen van de statute n, met ingekomen verslag inzake 
de toestand en werking van de Gemeente-Spaarbank te  Maastricht en ingekomen 
statuten en huishoudelijke reglementen van de Boere nleenbank te Eindhoven en de 
Spaarbank van de H. Familie te Maastricht. 1909 - 1 910, 1 omslag 

 
 2 Stukken betreffende de opening van de bank op 8 januari 1911, met een korte 

geschiedenis van de oprichting. 1910 - 1911, 1 omsl ag 
 
 3 Stukken betreffende de koninklijke goedkeuring v an de statuten en van de 

gewijzigde statuten. 1910, 1934-1935, 1938, 1 omsla g 
 
 4 Statuten en reglementen. 1910, 1935, 1936, 1939,  1949, 1965, 1979, 1984,  
  1 omslag 
 
 5 Concept-voorwaarden voor toetreding als filiaal van de spaarbank. 1911,  
  1 omslag 
 
 6 Stukken betreffende de viering van het 25-jarig en het 40-jarig bestaan. 1935, 

1950, 1 omslag 
 
 7 Rapport van de studie-commissie inzake de eventu ele aansluiting bij de 

Nederlandse Spaarbankbond. 1936, 1 stuk 
 
 8 Uitgave van het Bondsspaarbank Journaal waarin a andacht voor het 70-jarig 

jubileum van de bank. 1980, 1 katern 
 
 9 Aanplakbiljetten betreffende de (her)opening van  kantoren in Brunssum, Geleen 

en Heerlerheide. 1984, 1 omslag 
 
 10 Kleurplaten van een kleurwedstrijd ter gelegenh eid van het 75-jarig bestaan van 

de bank en een collage gemaakt door kinderen uit gr oep 4 van de Maria-school in 
Kerkrade-West. 1985, 1 omslag 

 

2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

 11-14 Notulen van de vergaderingen van het bestuur , met over de periode 1910-1933 
notulen van de directievergaderingen. 1911 - 1944, 1954-1960, 4 delen 

 11 1911-1918, met ingeplakte bijlagen, met voorin notulen van de 
directievergaderingen over de periode 1910-1933 

 12 1919-1933 (april), met ingeplakte en losliggend e bijlagen 
 13 1933 (mei)-1944, met ingeplakte en losliggende bijlagen 
 14 1954-1960 
 
 15 Notulen van de Algemene Vergaderingen, met inge plakte bijlagen. 1910 - 1948,  
  1 deel 
 
 16 Bijlage bij de notulen van de Algemene Vergader ing betreffende de Nederlandse 

Spaarbankbond. 1916, 1 stuk 
 
 17 Correspondentie, onder andere inzake de aanslui ting van de bank bij de 

Nederlandse Spaarbankbond. 1923, 1935-1936, 1946-19 49, 1 omslag 
 
 18 Lijsten van bestuursleden, met aantekening van de verstrekte vergoedingen aan 

de leden van het Dagelijks Bestuur. 1943 - 1944, 1 omslag 
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 19 Oorkonde van de uitreiking van de erepenning va n de Nederlandse Spaarbankbond 
aan M.A.R. van der Velden. 1959, 1 stuk 

 

3 EXTERNE VERSLAGGEVING 

 20-25 Jaarverslagen. 1923 - 1988, 6 omslagen 
 20 1923-1939 
 21 1940-1949 
 22 1950-1959 
 23 1960-1969 
 24 1970-1979 
 25 1980-1988 
 
 26 Schriftelijke neerslag van een toespraak over d e totstandkoming van het  

jaarverslag, waarschijnlijk gehouden door de direct eur tijdens een vergadering. 
Ca. 1935, 1 omslag 

 
 27 ‘Jaaroverzichten’, geschreven (klad)jaarverslag en. 1937 - 1947, 1 omslag 
 

4 BEDRIJFSMIDDELEN 

 28 Effectenboek. 1911 - 1927, 1 deel 
 
 29 Arbeidscontracten met de boekhouder M.A.R. van der Velden en de kassier M. J. 

Kusters. 1935 - 1936, 1 omslag 
 
 30 Voorstel tot verdeling van gelden voor goede do eleinden. [1935/1936], 1 stuk 
 
 31 Rapport van de studie-commissie inzake de verbo uwing van de spaarbank. 1937,  
  1 stuk 
 
 32 Klad-begroting van het propagandabudget. 1949 j anuari 1, 1 omslag 
 
 33 Kopie van een band met een televisie-, radio- e n bioscoopcommercial van de 

gezamenlijke Bondsspaarbanken over de ‘Piek-Fijn’ r ekening. 1979, 1 stuk 
 
 34 Teksten behorende bij de televisie-, radio- en bioscoopcommercial van de 

gezamenlijke Bondsspaarbanken over de ‘Piek-Fijn’ r ekening. 1979, 1 omslag 
 
 35-48 Interne circulaires en mededelingen voor het  personeel. 1979 - 1992, 14 banden 
 35 1979 
 36 1980 
 37 1981 
 38 1982 
 39 1983 
 40 1984 
 41 1985 
 42 1986 
 43 1987 
 44 1988 
 45 1989 
 46 1990 
 47 1991 
 48 1992 
 

5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

5.1 JAARSTUKKEN EN STATISTIEKEN 

 49 Register houdende balansen, winst- en verliesre keningen en inventarissen.  
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  1911 - 1930, 1 deel 
 
 50 Balanslijsten van debiteuren en effecten. 1924 - 1932, 1 deel 
 
 51 Proefbalansen, met verantwoordingen en toelicht ingen. 1930-1932, 1934-1935,  
  1 omslag 
 
 52 Doorslagen van de fiscale balans en de winst- e n verliesrekening over de jaren 

1943-1944. 1943 - 1944, 1 omslag 
 
5.2 BOEKHOUDING 

 53 Kasboek. 1911 - 1917, 1 deel 
 
 54 Grootboek. 1911 - 1921, 1 deel 
 
 55 Kassiersboek, rekening-courantboek met de Gelde rsche Crediet Vereeniging, E. 

Philips & Co. bank, De Nederlandsche Bank en de fil iaalhouders te 
Spekholzerheide, Treebeek en Sittard. 1911 - 1923, 1 deel 

 
 56-60 Journaals, vanaf 1930 met balans. 1911 - 196 9, 5 delen 
 56 1911-1917 
 57 1918-1925 
 58 1926-1941 
 59 1942-1964 
 60 1965-1969 
 
 61 Rekening-courantboek met debiteuren en crediteu ren, met index. 1916 - 1921,  
  1 deel 
 
 62 Kasboek van inleg en opname bij de filialen te Spekholzerheide, Treebeek, 

Leenhof, Sittard en Vrank. 1935 - 1939, 1 deel 
 
 63 Instructie voor de boekhouder-kassier. [1935], 1 stuk 
 
 64-65 Registers houdende recapitulaties van inlage n en terugbetalingen bij het 

hoofdkantoor, de bijkantoren en het bedrijfssparen bij de mijnen. 1948 - 1954, 
2 delen 

 64 1948-1950 
 65 1951-1954 
 

6 DIENSTVERLENING 

 66 Specimen spaarbankboekje, met ontwerp en voorbe eld van de indeling van een 
spaarbankboekje van de Gemeentespaarbank Venlo. 191 0, 1 omslag 

 
 67 ‘Voorschottenboek’, rekening-courantboek met de  voorschotnemers. 1911 - 1917,  
  1 deel 
 
 68-71 Controlelijsten van inleg met rentebijschrij vingen. 1911 - 1918, 3 katernen en 

1 deel 
 68 1911-1913. 1 deel 
 69 1914-1915 
 70 1915-1916 
 71 1917-1918 
 
 72-74 Rekening-courantboeken met de spaarders. 191 1 - 1927, 2 delen en 1 band 
 72 1911-1917. Deel I, folia 1-500 
 73 1912-1917. Deel II, folia 501-1042 
 74 1917-1927. Folia 1-900 
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 75 Alfabetisch register op de inleggers, met verwi jzing naar de folia in de 
rekening-courantboeken. 1911 - ca. 1930, 1 deel 

 
 76 Rapporten van de Commissies inzake achterstalli ge posten en vorderingen omtrent 

uitblijvende betalingen, met een schrijven uit 1925  betreffende hetzelfde 
onderwerp. 1925, 1936, 1 omslag 

 
 77 ‘Bankpost’, uitgave van de bank ten behoeve van  haar klanten. 1985 - 1990,  
  1 omslag 
 
 78 Specimen van een schuldbekentenis. z.j, 1 stuk 
 

7 DOCUMENTATIE 

 79 Kopieën van krantenartikelen betreffende dhr. P .P.J. Nicolaye, initiatiefnemer 
tot de oprichting en later bestuurslid van de bank.  1924 - 1948, 1 omslag 

 
 80 Beknopt historisch overzicht van de Spaarbank S int Pancratius te Heerlen, ‘De 

Spaarbank voor de Mijnstreek’, uitgave ter gelegenh eid van het 50-jarig bestaan 
van de bank. 1961, 1 katern 

 
 81-82 Losse krantenknipsels en brochures, afkomsti g uit de plakboeken. 1967 - 1989, 2 

omslagen 
 81 1967-1979 
 82 1980-1989 
 
 83-94 Plakboeken met artikelen over de bank en adv ertenties en brochures van de bank. 

1967 - 1991, 12 banden 
 83 1967 november-1971 augustus 
 84 1969 januari-1971 juni 
 85 1971 juni (vervolg)-1973 juni 
 86 1973 juni (vervolg)-1975 augustus 
 87 1975 september-1978 augustus 
 88 1978 september-1981 januari 
 89 1981 maart-1983 november 
 90 1983 november (vervolg)-1984 september 
 91 1984 september (vervolg)-1986 juni 
 92 1986 juni (vervolg)-1987 november 
 93 1987 november (vervolg)-1988 december 
 94 1989 januari-1991 juni 
 
 95 Artikelen van de hand van B. Grothues omtrent d e verbouwing van de bank en de 

aansluiting op het ‘on-line’ systeem. 1977, 1 omsla g 
 
 96 Kranten met daarin advertenties van of artikele n over de bank betreffende het 

‘on-line’ systeem. 1977, 1 omslag 
 
 97 Catalogus van de tentoonstelling ‘Papiergeld va n Nederland en zijn koloniën van 

1920 tot heden, gehouden in het bankfiliaal te Brun ssum van 6 tot en met 17 
februari 1984. 1984, 1 katern 

 
 98 B.A. Grothues, ‘Pancratiusbank Heerlen 75 jaar’ , overdruk uit Het land van 

Herle. Tijdschrift en contactorgaan voor de vriende n en beoefenaars van de 
historie van oostelijk Zuid-Limburg 35 (1985), 229- 236. 1985, 1 katern 

 
 99 B.A. Grothues, Spiegel Historiael. 75 jaar Panc ratiusbank, 1910-1985. Mijlpalen 

en hoogtepunten uit de geschiedenis van een Spaarba nk. 1985, 1 deel 
 
 100 Raamaffiches over de vastenavondoptochten, geo rganiseerd door de Winkbülle 

Heële. 1988 - 1990, 3 stukken 
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Inleiding 

 
De Pancratiusbank te Heerlen 
 
De Pancratiusbank werd in 1910 opgericht onder bezi elende leiding van kapelaan P.P.J. 
Nicolaye (later deken van Heerlen en kanunnik van h et kathedraal kapittel). De kapelaan 
beoogde met de oprichting van een spaarbank het eco nomische, sociale en culturele 
klimaat te hervormen. Het doel van de Rooms-Katholi eke spaarbank was tweeledig: het 
aankweken van spaarzaamheid en het aanwenden van de  winst tot het steunen van goede 
instelling ten bate van de bevolking. De statuten w erden op 26 augustus 1910 definitief 
vastgesteld. De spaarbank werd opgericht als een ve reniging. Door en uit de leden van de 
vereniging werd een bestuur gekozen, waaruit een co mmissie werd samengesteld die de 
huishoudelijke reglementen zou ontwerpen en de admi nistratie zou regelen. De directie 
(vanaf 1949 het dagelijks bestuur) had de dagelijks e leiding en het geldelijk beheer van 
de bank. Naast de directie trad een raad van toezic ht op. Tezamen met de algemeen 
voorzitter vormden directie en raad van toezicht he t bestuur van de bank.  
Op 6 januari 1911 vond in een van de lokalen van he t Patronaat aan de Nobelstraat de 
officiële opening van de bank plaats.  
 
De zittingen werden dagelijks in de voormiddag bij de penningmeester thuis gehouden, en 
op zondag van 10 tot 12 uur in het Patronaatsgebouw . In 1916 werd een pand aan de 
Saroleastraat 17 aangekocht. Een jaar later werd de  spaarbank gevestigd in een pand aan 
de Saroleastraat 63-65. In 1937 werd de bank uitgeb reid verbouwd, een geheel nieuwe 
voorgevel werd aangebracht. In 1950 en 1952 volgden  een aantal interne verbouwingen, 
waarbij onder andere het aantal loketten werd uitge breid van 2 tot 6. In 1957 kwam een 
nieuwe en grote achterbouw gereed alsmede een onder grondse kluis, terwijl het aantal 
loketten nogmaals werd uitgebreid tot 10. Het pand werd in 1971 verlaten voor een nieuw 
gebouw in de Geerstraat. 
Bij de oprichting van de bank in 1910 was haar werk gebied beperkt tot Heerlen. Al 
spoedig kwamen verzoeken binnen tot overname van kl eine parochiespaarbanken en aanvragen 
om zittingen in andere delen van de gemeente te org aniseren. In Spekholzerheide, 
Treebeek, Leenhof en Sittard zijn zulke zittingen g ehouden. De zittingen werden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog gestaakt. In augustus 1948 w erd een bijkantoor in Brunssum 
geopend, in maart 1950 in Kerkrade en in februari 1 952 in Geleen. In de jaren zestig 
werden bijkantoren geopend in Heerlen, Geleen, Spek holzerheide en Schaesberg, zodat in 
1971 de bank over 15 bijkantoren beschikte. Daarnaa st was de bank vanaf 1963 in het 
bezit van een spaarbankauto. In 1978 werd een kanto or geopend te Hoensbroek, in 1981 te 
Heerlerheide en in 1983 in Geleen. 
 
In 1937 sloot de bank zich - niet zonder aarzelen -  aan bij de Nederlandse 
Spaarbankbond. Een commissie, ingesteld om onderzoe k te doen naar eventuele aansluiting, 
concludeerde in haar rapport d.d. 8 juni 1936 afkeu rend, dat vrijwel alle bestuurders 
van de bij de Bond aangesloten banken 'Protestanten  of wat nog erger is Loge mannen 
(Vrijmetselaars) zijn.' Na bezoek van een aantal bi j de bond aangesloten 'R.K. 
Spaarbanken' die de commissieleden ervan verzekerde n dat men de Bond niet missen kon en 
dat de Bond zich niet met interne aangelegenheden b emoeide, kwam men evenwel tot de 
conclusie dat aansluiting toch wenselijk was. Een v an de directe gevolgen van de 
aansluiting bij de Bond was de reorganisatie van de  administratie Er werd een 
kaarsysteem voor effecten en hypotheken ingevoerd e n nieuwe inleggerkaarten. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog werd de dienstverlening e nigszins uitgebreid. In 1948 werd een 
spaarregeling bij de mijnen voor ongehuwde werkneme rs tot 25 jaar in het leven groepen. 
De mijnwerkers spaarden een bepaald percentage van hun salaris en kregen onder bepaalde 
voorwaarden 15% extra van het spaartegoed. Vanaf 19 52 werd de spaarregeling ook 
opengesteld voor personeel boven de 25 jaar. 
In 1951 werd het mogelijk pensioenen bij de bank te  innen, en vanaf 1959 kon men vreemde 
valuta bij de bank inwisselen, waar door het vele g rensverkeer met Duitsland en België 
altijd al veel vraag naar was geweest. 
In 1958 trad de bank toe tot het Coöperatief Belegg ingsfonds voor Spaarbanken G.A. In 
februari 1959 werd op het hoofdkantoor het Correspo ndentschap van De Nederlandsche Bank 
N.V. gevestigd. De directeur van de spaarbank werd benoemd tot correspondent. 
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In 1965 werd de bank aangesloten op het 'on-line-re al-time' systeem van het 
computercentrum te Woerden. 
 
In 1988 werd een onderzoek ingesteld naar de mogeli jkheid van integrale samenwerking 
tussen de SNS Bank N.V. te Eindhoven, een samenwerk ingsverband tussen de Gelders-
Utrechtse Spaarbank en de Spaarbank Limburg, en de Stichting Pancratiusbank. Er werd 
volledige overeenstemming bereikt over fusie van de  Stichting Pancratiusbank en de SNS 
per 31 december 1988. 
 
Het archief meet c. 2 strekkende meter. 
 
Uit: B.A. Grothues, Spiegel Historiael. 75 jaar Pan cratiusbank, 1910-1985. Mijlpalen en 
hoogtepunten uit de geschiedenis van een Spaarbank.  
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Nederlandse Spaarbankbond. 1923, 1935-1936, 1946-19 49, 1 omslag 
 
 18 Lijsten van bestuursleden, met aantekening van de verstrekte vergoedingen aan 

de leden van het Dagelijks Bestuur. 1943 - 1944, 1 omslag 
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 19 Oorkonde van de uitreiking van de erepenning va n de Nederlandse Spaarbankbond 
aan M.A.R. van der Velden. 1959, 1 stuk 

 

3 EXTERNE VERSLAGGEVING 

 20-25 Jaarverslagen. 1923 - 1988, 6 omslagen 
 20 1923-1939 
 21 1940-1949 
 22 1950-1959 
 23 1960-1969 
 24 1970-1979 
 25 1980-1988 
 
 26 Schriftelijke neerslag van een toespraak over d e totstandkoming van het  

jaarverslag, waarschijnlijk gehouden door de direct eur tijdens een vergadering. 
Ca. 1935, 1 omslag 

 
 27 ‘Jaaroverzichten’, geschreven (klad)jaarverslag en. 1937 - 1947, 1 omslag 
 

4 BEDRIJFSMIDDELEN 

 28 Effectenboek. 1911 - 1927, 1 deel 
 
 29 Arbeidscontracten met de boekhouder M.A.R. van der Velden en de kassier M. J. 

Kusters. 1935 - 1936, 1 omslag 
 
 30 Voorstel tot verdeling van gelden voor goede do eleinden. [1935/1936], 1 stuk 
 
 31 Rapport van de studie-commissie inzake de verbo uwing van de spaarbank. 1937,  
  1 stuk 
 
 32 Klad-begroting van het propagandabudget. 1949 j anuari 1, 1 omslag 
 
 33 Kopie van een band met een televisie-, radio- e n bioscoopcommercial van de 

gezamenlijke Bondsspaarbanken over de ‘Piek-Fijn’ r ekening. 1979, 1 stuk 
 
 34 Teksten behorende bij de televisie-, radio- en bioscoopcommercial van de 

gezamenlijke Bondsspaarbanken over de ‘Piek-Fijn’ r ekening. 1979, 1 omslag 
 
 35-48 Interne circulaires en mededelingen voor het  personeel. 1979 - 1992, 14 banden 
 35 1979 
 36 1980 
 37 1981 
 38 1982 
 39 1983 
 40 1984 
 41 1985 
 42 1986 
 43 1987 
 44 1988 
 45 1989 
 46 1990 
 47 1991 
 48 1992 
 

5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

5.1 JAARSTUKKEN EN STATISTIEKEN 

 49 Register houdende balansen, winst- en verliesre keningen en inventarissen.  
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  1911 - 1930, 1 deel 
 
 50 Balanslijsten van debiteuren en effecten. 1924 - 1932, 1 deel 
 
 51 Proefbalansen, met verantwoordingen en toelicht ingen. 1930-1932, 1934-1935,  
  1 omslag 
 
 52 Doorslagen van de fiscale balans en de winst- e n verliesrekening over de jaren 

1943-1944. 1943 - 1944, 1 omslag 
 
5.2 BOEKHOUDING 

 53 Kasboek. 1911 - 1917, 1 deel 
 
 54 Grootboek. 1911 - 1921, 1 deel 
 
 55 Kassiersboek, rekening-courantboek met de Gelde rsche Crediet Vereeniging, E. 

Philips & Co. bank, De Nederlandsche Bank en de fil iaalhouders te 
Spekholzerheide, Treebeek en Sittard. 1911 - 1923, 1 deel 

 
 56-60 Journaals, vanaf 1930 met balans. 1911 - 196 9, 5 delen 
 56 1911-1917 
 57 1918-1925 
 58 1926-1941 
 59 1942-1964 
 60 1965-1969 
 
 61 Rekening-courantboek met debiteuren en crediteu ren, met index. 1916 - 1921,  
  1 deel 
 
 62 Kasboek van inleg en opname bij de filialen te Spekholzerheide, Treebeek, 

Leenhof, Sittard en Vrank. 1935 - 1939, 1 deel 
 
 63 Instructie voor de boekhouder-kassier. [1935], 1 stuk 
 
 64-65 Registers houdende recapitulaties van inlage n en terugbetalingen bij het 

hoofdkantoor, de bijkantoren en het bedrijfssparen bij de mijnen. 1948 - 1954, 
2 delen 

 64 1948-1950 
 65 1951-1954 
 

6 DIENSTVERLENING 

 66 Specimen spaarbankboekje, met ontwerp en voorbe eld van de indeling van een 
spaarbankboekje van de Gemeentespaarbank Venlo. 191 0, 1 omslag 

 
 67 ‘Voorschottenboek’, rekening-courantboek met de  voorschotnemers. 1911 - 1917,  
  1 deel 
 
 68-71 Controlelijsten van inleg met rentebijschrij vingen. 1911 - 1918, 3 katernen en 

1 deel 
 68 1911-1913. 1 deel 
 69 1914-1915 
 70 1915-1916 
 71 1917-1918 
 
 72-74 Rekening-courantboeken met de spaarders. 191 1 - 1927, 2 delen en 1 band 
 72 1911-1917. Deel I, folia 1-500 
 73 1912-1917. Deel II, folia 501-1042 
 74 1917-1927. Folia 1-900 
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 75 Alfabetisch register op de inleggers, met verwi jzing naar de folia in de 
rekening-courantboeken. 1911 - ca. 1930, 1 deel 

 
 76 Rapporten van de Commissies inzake achterstalli ge posten en vorderingen omtrent 

uitblijvende betalingen, met een schrijven uit 1925  betreffende hetzelfde 
onderwerp. 1925, 1936, 1 omslag 

 
 77 ‘Bankpost’, uitgave van de bank ten behoeve van  haar klanten. 1985 - 1990,  
  1 omslag 
 
 78 Specimen van een schuldbekentenis. z.j, 1 stuk 
 

7 DOCUMENTATIE 

 79 Kopieën van krantenartikelen betreffende dhr. P .P.J. Nicolaye, initiatiefnemer 
tot de oprichting en later bestuurslid van de bank.  1924 - 1948, 1 omslag 

 
 80 Beknopt historisch overzicht van de Spaarbank S int Pancratius te Heerlen, ‘De 

Spaarbank voor de Mijnstreek’, uitgave ter gelegenh eid van het 50-jarig bestaan 
van de bank. 1961, 1 katern 

 
 81-82 Losse krantenknipsels en brochures, afkomsti g uit de plakboeken. 1967 - 1989, 2 

omslagen 
 81 1967-1979 
 82 1980-1989 
 
 83-94 Plakboeken met artikelen over de bank en adv ertenties en brochures van de bank. 

1967 - 1991, 12 banden 
 83 1967 november-1971 augustus 
 84 1969 januari-1971 juni 
 85 1971 juni (vervolg)-1973 juni 
 86 1973 juni (vervolg)-1975 augustus 
 87 1975 september-1978 augustus 
 88 1978 september-1981 januari 
 89 1981 maart-1983 november 
 90 1983 november (vervolg)-1984 september 
 91 1984 september (vervolg)-1986 juni 
 92 1986 juni (vervolg)-1987 november 
 93 1987 november (vervolg)-1988 december 
 94 1989 januari-1991 juni 
 
 95 Artikelen van de hand van B. Grothues omtrent d e verbouwing van de bank en de 

aansluiting op het ‘on-line’ systeem. 1977, 1 omsla g 
 
 96 Kranten met daarin advertenties van of artikele n over de bank betreffende het 

‘on-line’ systeem. 1977, 1 omslag 
 
 97 Catalogus van de tentoonstelling ‘Papiergeld va n Nederland en zijn koloniën van 

1920 tot heden, gehouden in het bankfiliaal te Brun ssum van 6 tot en met 17 
februari 1984. 1984, 1 katern 

 
 98 B.A. Grothues, ‘Pancratiusbank Heerlen 75 jaar’ , overdruk uit Het land van 

Herle. Tijdschrift en contactorgaan voor de vriende n en beoefenaars van de 
historie van oostelijk Zuid-Limburg 35 (1985), 229- 236. 1985, 1 katern 

 
 99 B.A. Grothues, Spiegel Historiael. 75 jaar Panc ratiusbank, 1910-1985. Mijlpalen 

en hoogtepunten uit de geschiedenis van een Spaarba nk. 1985, 1 deel 
 
 100 Raamaffiches over de vastenavondoptochten, geo rganiseerd door de Winkbülle 

Heële. 1988 - 1990, 3 stukken 
 


