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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. Hoewel 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. Vooral 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. 
De relatie met het Nutdepartement 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.  
 
 
 
 
                            
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). 

 5



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 (al in 1898 verenigden de Boerenleenbanken zich in twee centrales) financiële controle 
en dus zekerheid voor de inlegger. Hoewel 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. Samen 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’. 
 
Met deze veranderingen verdween de sociale component niet. 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 Nutspaarbanken, in 1907 tot de oprichting 
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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 
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 Nederlandse 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 winstrekening en 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 
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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 
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 
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Beleggingsfonds het besluit genomen een Bank der Bondsspaarbanken op te richten, die het 
Beleggingsfonds moest vervangen en 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 
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 
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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) en van De 
Maastrichtse (Bonds)spaarbank (1876).  
 
Drie jaar later, in 1990/1991 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 
(1970). 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). 
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 1970 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),  en op 1 januari 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 1974 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. 
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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). 
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. 

 11



 
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 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 genealogen, 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 bijlage I is aangeven 
naar welke archiefbewaarplaats de archieven zijn overgebracht. In de inleidingen bij elke inventaris 
afzonderlijk wordt daarom de vindplaats van het archiefmateriaal dat buiten de genoemde bewaarplaatsen 
aanwezig is, vermeld. 
 
GESCHIEDENIS VAN DE GRONINGER BONDSSPAARBANKEN GROEP EN 
RECHTSVOORGANGERS 
 
Samenwerkende Groninger Bondsspaarbanken Groep (SGB) 1992 - 19992 
 
                            
2 Gegevens voor deze inleiding zijn ontleend aan de betreffende archieven en aan Wil Legemaat,  Iedere cent telt in ’t 
end : 150 jaar spaarbanken in noordoost Groningen (Leens 2004) 
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De Bondsspaarbanken Grijpskerk, Middelstum en de Bondsspaarbank voor de Eemsmond vormden deze 
Holding. De Holding bestond uit twee werkmaatschappijen: de Bondsspaarbank voor de Eemsmond 
enerzijds en de Bondsspaarbank Noord en West Groningen, bestaande uit de Bondsspaarbank 
Westerkwartier te Grijpskerk en de Spaarbank Middelstum anderzijds.  
Het vroegere bestuur van de verschillende spaarbanken vormde de Raad van Commissarissen. De Raad 
bestond uit vijf personen, drie uit Appingedam, een uit Grijpskerk en een uit Middelstum. 
In 1998 werden besprekingen gehouden met de SNS Bank om te komen tot een mogelijke fusie. De SGB 
wilde het vermogen in de eigen regio houden en deed het voorstel aan de SNS de aandelen over te nemen. 
De koopsom zou in fondsen gestort worden. De SNS ging hiermee akkoord. Drie stichtingen werden 
opgericht: de Stichting SNS-fonds Eemsmond, resp. Middelstum en Grijpskerk. 
Thans zijn de bankgebouwen in Appingedam en Loppersum nog in gebruik. 
Gesloten zijn de banken / kantoren in ’t Zandt, Beerta, Roodeschool, ten Boer, Vlagtwedde, Spijk en 
Uithuizermeeden.  
 
Stichting Bondsspaarbank, gevestigd te Appingedam  1979 - 1992 
 
Op 2 april 1979 kwam een fusie tot stand tussen de  Nutsspaarbank Appingedam, Nutsspaarbank 
Loppersum, de Bondsspaarbank Noord Oost Groningen en De Spaarbank "Spijk". Het algemeen bestuur 
bestond uit twaalf, het dagelijks bestuur uit vier personen.  In 1992 werd de Stichting omgezet in een 
Naamloze Vennootschap.  
 
Nutsspaarbank te Appingedam  1851 - 1979 
 
De spaarbank in Appingedam werd op 20 maart 1851 opgericht door vijf leden van de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen. De Nutsspaarbank hield elke zaterdagmiddag zitting in één van de lokalen van het 
Raadhuis. De minimale inleg werd gesteld op 25 cent. Het opnemen van tien gulden moest een week van te 
voren aangekondigd worden. De bank groeide en bloeide: na tien jaar waren er bijna 200 inleggers, die goed 
waren voor een bedrag van ruim fl. 36.000. In 1878 nam men een betaalde kracht aan, N. Nanning, die 
veertig jaar als boekhouder in dienst zou blijven. In 1898 vond de opening plaats van het nieuwe 
bankgebouw aan de Wijkstraat. De beleggingen van de bank waren dankzij de aanwezige know-how 
succesvol. De Russische effecten werden tijdig, in 1906, van de hand gedaan. De Nutsspaarbank was 
gedurende lange tijd eigenaar en exploitant van de Bewaarschool. Ook steunde de bank onder meer de 
oprichting van een Tekenschool, een Ambachtsschool en een Volksbibliotheek en Openbare Leeszaal. In 
1934 besloot men tot aansluiting bij de Nederlandse Spaarbankbond. 
In 1931 besluiten de commissarissen een nieuw gebouw te betrekken. De reden was de inwijding van het 
nieuwe bankgebouw van het Oud Diaken Gezelschap, waardoor de Nutsspaarbank zich in de schaduw 
voelde gezet. Drie panden werden aangekocht aan de Wijkstraat en de Oude Kerkstraat. Uiteindelijk duurde 
het nog tot 1951 voor het nieuwe gebouw werkelijk betrokken kon worden. In het pand vond ook het 
Gewestelijk Historisch Museum huisvesting.  
De bank maakte deel uit van de Kring van Spaarbanken in de Noord-Oost Hoek van Groningen. Bij deze 
Kring waren aangesloten de genoemde Nutsspaarbank, het Oud Diaken Gezelschap en de Nieuwe 
Spaarbank, alle te Appingedam. Voorts de Spaarbank te Delfzijl en omstreken, de Spaarbank in Ten Boer, 
de Holwierde Spaarbank en Spaarbanken te Spijk, Loppersum, Uithuizermeeden en Roodeschool. 
In de jaren zestig en zeventig voerde men met banken in de omgeving onderhandelingen om tot één 
organisatie te komen. Het resultaat was een fusie in 1979. De Nutsspaarbank ging samen met de banken van 
Spijk, Loppersum en de Bondsspaarbank Noord-Oost-Groningen (voorheen de Nutsspaarbanken van 
Roodeschool en Uithuizermeeden) op in de Stichting Bondsspaarbank te Appingedam.  
 
Nutsspaarbank 't Zandt 1855 - 1970 
 
De spaarbank in ’t Zandt is in 1855 opgericht door het plaatselijk Nutsdepartement.  
Een van de activiteiten van de bank sinds 1890 was de verhuur van grond aan een Tuinbouwcommissie. In 
1936 werd de bank gehuisvest in het Dorpshuis. In 1960 betrok men een grote kantoorvilla. In 1941 werd de 
bank losgekoppeld van het Nutsdepartement. De bank kreeg de vorm van een stichting. De bank is in 1970 
opgegaan in de Nutsspaarbank te Appingedam. 
 
Spaarbank Ten Boer 1909 – 1973 
 
De spaarbank werd in 1909 opgericht door de plaatselijke afdeling van de Groninger Maatschappij van 
Landbouw en Nijverheid. De bank hield ééns per maand zitting, vanaf 1960 twee maal per maand bij de 
penningmeester thuis. De bank fuseerde in 1973 met de Nutsspaarbank te Appingedam. Het woonhuis van 
de kassier werd verbouwd en getransformeerd in een vernieuwd spaarbankgebouw.  
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Nutsspaarbank Loppersum 1845 - 1979 
 
Het departement Loppersum van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (in 1841 opgericht) besloot in 
1845 tot het instellen van een spaarbank. De bank groeide gestaag. In 1906 nam men een eigen gebouw in 
gebruik, waar elke maandag een zitting werd gehouden.  
In 1913 werd de bank een zelfstandige stichting. In de Tweede Wereldoorlog vond een gedwongen 
aansluiting plaats bij de Spaarbankbond. 
In de jaren zestig van de twintigste eeuw noodzaakte de groei van de bank tot nieuwbouw. In 1967 werd een 
pand geopend aan de Stationsstraat. Voor 1970 maakte de bank deel uit van de Kring van Spaarbanken in de 
Noord-Oost Hoek van Groningen. Bij deze Kring waren aangesloten de Nutsspaarbank, het Oud Diaken 
Gezelschap en de Nieuwe Spaarbank, alle te Appingedam. Voorts de Spaarbank te Delfzijl en omstreken, de 
Spaarbank in Ten Boer, de Holwierde Spaarbank en de Spaarbanken te Spijk, Uithuizermeeden en 
Roodeschool. In 1971 werd de Nutsspaarbank een Bondsspaarbank. 
In 1979 fuseerde de Nutsspaarbank met de banken van Spijk, Appingedam, de Bondsspaarbank Noord Oost 
Groningen (voorheen de Nutsspaarbanken van Roodeschool en Uithuizermeeden) tot één organisatie: de 
Stichting Bondsspaarbank te Appingedam. 
 
Bondsspaarbank Noord Oost Groningen 1970 – 1979 
 
In 1970 ontstaan na een fusie tussen de Nutsspaarbanken van Roodeschool en Uithuizermeeden. Het bestuur 
bestond uit zes personen, drie uit elke plaats. Het hoofdkantoor was gevestigd te Roodeschool. In 1976 
betrok de spaarbank in Uithuizermeeden een winkelunit in het centrum. In 1977 gingen nieuwe 
fusiebesprekingen van start. In 1979 fuseerde men met de banken van Spijk, Appingedam en Loppersum tot 
één organisatie: de Stichting Bondsspaarbank te Appingedam. 
 
Nutsspaarbank Roodeschool 1863 - 1970 
 
De bank is in 1863 opgericht door leden van het departement Roodeschool van de Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen.  
De zittingen werden ééns per maand in een café gehouden. De bank verstrekte subsidies aan tal van goede 
doelen en projecten. In 1969 betrok men een nieuw gebouw. De bank was zeer actief, bijvoorbeeld op het 
gebied van schoolsparen. 
In 1970 vond een wijziging van de statuten plaats. De bestuurders van de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen verloren het benoemingsrecht van de directie van de Spaarbank. Reden was de fusie per 1 januari 
1971 met de Nutsspaarbank te Uithuizermeeden. Men ging beide verder onder de naam Stichting 
Bondsspaarbank Noord Oost Groningen, gevestigd te Roodeschool, gemeente Uithuizermeeden. 
In 1979 ging deze bank samen met de Spaarbanken van Spijk, Loppersum en Appingedam op in de Stichting 
Bondsspaarbank te Appingedam. 
 
Nutsspaarbank Uithuizermeeden 1865 – 1970 
 
De bank is in 1865 opgericht door leden van het “Plaatselijk Nut”. Het bankje had zittingen aan huis en in 
een café. In 1966 werd een eigen pand betrokken. Voor 1970 maakte de bank deel uit van de Kring van 
Spaarbanken in de Noord-Oost Hoek van Groningen. Bij deze Kring waren aangesloten de Nutsspaarbank, 
het Oud Diaken Gezelschap en de Nieuwe Spaarbank, alle te Appingedam. Voorts de Spaarbank te Delfzijl 
en omstreken, de Spaarbank in Ten Boer, de Nutsspaarbank in Loppersum, de Holwierde Spaarbank en de 
Spaarbanken te Spijk en Roodeschool. 
Met deze laatste bank vonden in 1970 fusie-besprekingen plaats en men besloot per 1 januari 1971 samen 
verder te gaan onder de naam: Stichting Bondsspaarbank Noord Oost Groningen, gevestigd te Roodeschool, 
gemeente Uithuizermeeden. 
In 1979 ging deze bank samen met de spaarbanken van Spijk, Loppersum en Appingedam op in de Stichting 
Bondsspaarbank te Appingedam. 
 
Spaarbank Spijk 1853 – 1979 
 
In 1853 werd de 'Spaarbank ten behoeve van mingegoeden in het dorp Spijk' opgericht. Men kon lid worden 
door het plaatsen van een handtekening en het overhandigen van één gulden. De bank in Spijk is niet door 
leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht en was niet verbonden met een genootschap. 
Vergaderingen en zittingen werden gecombineerd en vonden maandelijks plaats in café Bakker. De bank 
maakte een tamelijk bloeiend bestaan door.  
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Zij hield zich direct en praktisch bezig met bestrijding van armoede en honger. In 1872 kocht de bank een 
lap grond: ‘Spaarbankland’ en werd tuinbouwgrond uitgegeven. Ook kocht men grond voor huizen, die 
kwamen te liggen aan de “Spaarbankweg”. De bank deed ook aan bedeling in natura, zoals turf en brood. In 
1942 moest de bank zich verplicht aansluiten bij de Spaarbankbond. In 1943 opende de bank een 
Jeugdafdeling. De “Jeugdbank” bleek een groot succes. 
In de jaren zestig van de twintigste eeuw kwam ook in Spijk het onderwerp fusie ter sprake. Men stond er 
niet afwijzend tegenover. In 1979 ging de bank samen met de Nutsspaarbanken van Loppersum, 
Appingedam en Noord Oost Groningen op in de Stichting Bondsspaarbank te Appingedam. 
 
Spaarbank Beerta 1843 - 1990 
 
De spaarbank werd in 1843 opgericht door de afdeling Beerta van het Genootschap ter Bevordering der 
Nijverheid in de Provincie Groningen. Het bestuur van de spaarbank bracht jaarlijks verslag uit aan het 
Genootschap. Twee maal per jaar werden zittingen gehouden; het bestuur bestond voornamelijk uit 
herenboeren. Rond 1900 veranderde de naam van het genootschap in “Groninger Maatschappij van 
Landbouw en Nijverheid”. De bank in Beerta viel onder de afdeling Nijverheid. Nieuwe statuten werden 
gemaakt. In 1911 werd de bank een eigen Stichting. Het aantal zittingen werd uitgebreid. In 1942/1943 werd 
de Spaarbank gedwongen lid van de Nederlandse Spaarbankbond. 
De spaarbank was van oudsher eigenzinnig: aan bemoeienis en inmenging had men geen behoefte. Een fusie 
werd afgewezen. De omstandigheden en hoge eisen betreffende reservekapitaal dwongen de commissarissen 
hun standpunt te herzien. In 1990 fuseerde men met de Stichting Bondsspaarbank te Appingedam. Een 
nieuw bankgebouw verrees aan het Vrijheidsplein. 
 
Bondsspaarbank Noord en West Groningen 1992 - 1999 
 
Deze bank is ontstaan na een fusie tussen de Bondsspaarbank Westerkwartier te Grijpskerk en de Spaarbank 
Middelstum. 
 
Nutsspaarbank Grijpskerk 1852 – 1970 
 
De spaarbank werd opgericht rond 1850 door het departement Grijpskerk van de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen. In 1852 werd het reglement goedgekeurd. De start van deze bank was moeizaam: in 1870 werd 
zij opgeheven. In 1874 werd de bank opnieuw opgericht. In 1925 sloot de bank zich aan bij de Nederlandse 
Spaarbankbond.  
De Kring van Spaarbanken Westerkwartier werd opgericht in 1932; als leden sloten zich aan de banken van 
Kommerzijl, Noordhorn, Zuidhorn, Oldehove, Ezinge, Den Ham en Aduard. Ook Grijpskerk sloot zich aan 
bij de Kring. 
In 1950 werd door de bank in Grijpskerk de inleg van 1 miljoen gulden bereikt. In 1970 vond een fusie 
plaats met de Stichting Spaarbank ‘De Vereeniging’ te Kommerzijl. De nieuwe naam werd de Stichting 
Bondsspaarbank Westerkwartier, gevestigd  te Grijpskerk. In 1980 vond men aansluiting bij de Coöperatie 
van Bondsspaarbanken; dit duurde tot 1992.  
Vanwege de nauwe banden tussen de spaarbank en Het Nut bestaat een aanzienlijk deel van het archief uit 
stukken, die afkomstig zijn van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.  
 
Spaarbank Kommerzijl 1872 - 1970 
 
De bank is opgericht in 1872 als Spaarbank N.V. 'De Vereeniging'. In 1919 werd de Naamloze 
Vennootschap omgezet in een Stichting 'De Vereeniging'. In 1970 vond een fusie met Grijpskerk plaats en 
werd de Bondsspaarbank Westerkwartier opgericht. 
De meeste stukken zijn na de fusie in 1970 met Grijpskerk in het archief van deze bank terecht gekomen. 
Enkele boeken zijn echter aangehouden en lopen ook na 1970 door. 
 
Spaarbank Middelstum ca. 1850 - 1992  
 
Leden van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Middelstum richtten rond 1850 een 
spaarbank op. Meer dan een halve eeuw was de bank een afdeling van het Nutsdepartement. In 1909 werden 
de statuten en reglementen gewijzigd: een nieuwe en onafhankelijke Spaarbank werd opgericht. De bank 
maakte wel deel uit van de Spaarbankbond ‘Hunsingo’, een bond van Spaarbanken binnen het kanton 
Onderdendam. Deelnemende banken waren gevestigd te Baflo, Eenrum, Middelstum, Onderdendam, 
Uithuizen, Usquert, Warffum en Winsum. 
Uitbreiding en verbouwing van het bankgebouw was in 1987 noodzakelijk. In 1990 nam men de eerste 
geldautomaat in gebruik. Tot 1992 was de bank lid van de Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken. 
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De spaarbanken in Middelstum, Appingedam en Grijpskerk fuseerden in 1992. De bank wijzigde haar naam 
in: Stichting Spaarbevordering en werd aandeelhouder van de Samenwerkende Groninger 
Bondsspaarbanken Groep N.V. 
 
Spaarbank Vlagtwedde 1870 – 1992 
 
In 1870 werd de "Vereeniging Spaarbank te Vlagtwedde" opgericht. In 1896 werd deze naam gewijzigd in: 
"Vereeniging Spaarbank opgericht door het Plaatselijk Nut". Aanvankelijk was het begin moeizaam. Na 
verloop van tijd ging het beter, maar pas na de Tweede Wereldoorlog begon een werkelijke groei. In 1970 
werd het honderd-jarig bestaan van de bank feestelijk herdacht. In 1983 betrok men een nieuw gebouw aan 
de Wilhelminastraat. In de jaren 90 was het noodzakelijk in een groter verband op te gaan. In 1992 volgde 
daarom een aansluiting met de Verenigde Spaarbank N.V. In 1996 werd het VSB kantoor overgenomen door 
de Bondsspaarbank voor de Eemsmond. 
 
Geschiedenis en verantwoording van de inventarisatie 
 
In juli 2002 is de inventarisatie van de SGB en voorgangers van start gegaan. Aanvankelijk werd een klein 
aantal stukken van Appingedam en Beerta aangetroffen. Van Loppersum, Grijpskerk, Vlagtwedde en 
Middelstum waren vrij volledige archieven aanwezig. Deze zijn als eerste afgerond. Na een verdere 
inventarisatie van andere plaatsen werd in het najaar van 2004 het grootste deel van Appingedam en Beerta 
aangetroffen, alsmede stukken uit enkele kleine plaatsen als ’t Zandt, Ten Boer, Uithuizermeeden en 
Roodeschool. Bij de stukken uit Appingedam bevonden zich documenten van het Oud Diaken Gezelschap 
en van Zuidhorn; deze stukken zijn naar de betreffende archiefvormer (Bondsspaarbank Noord Nederland) 
overgeheveld.  
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. 
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. 
In 2006 is de inventarisatie voltooid. De archieven van de SGB beslaan in totaal ca. 22 meter. 
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 
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. De archieven vertellen niet alleen het verhaal van 
de geschiedenis van de bank, maar ook het verhaal van het dorps- en stadsleven daaromheen.  
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Bijlage 1 
  
 
  
   
 Samenwerkende Groninger Bondsspaarbanken Groep (1992-1999)  

   
Bondsspaarbank voor de Eemsmond te Appingedam (1992-1999), 
voorheen Stichting Bondsspaarbank te Appingedam (1979-1992)  

     
Nutsspaarbank Appingedam, sinds 1979 Bondsspaarbank (1851-
1979)  

       Nutsspaarbank ’ t Zand (1855-1970)  
       Spaarbank Ten Boer (1909-1973)  

     
Nutsspaarbank, sinds 1971 Bondsspaarbank, Loppersum (1845-
1979)  

     Bondsspaarbank Noord Oost Groningen (1970-1979)  
       Nutsspaarbank Roodeschool (1863-1970)  
       Nutsspaarbank Uithuizermeeden (1865-1970)  
     De Spaarbank Spijk (1853-1979)  
     Spaarbank Beerta (1843-1990)  
   Bondsspaarbank Noord en West Groningen (1992-1999)  

     

Nutsspaarbank Grijpskerk, sinds 1970 Bondsspaarbank 
Westerkwartier (1852-1992); tot 1992 lid van de Coöperatieve 
Vereniging van Bondsspaarbanken  

       Kommerzijl (1872-1970)  

     
De Spaarbank te Middelstum (ca 1850-1992); tot 1992 lid van de 
Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken  

   
Spaarbank Vlagtwedde, opgericht 1870; tot 1992 lid van de 
Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken  
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Inventaris 

1 SAMENWERKENDE GRONINGER BONDSSPAARBANKEN GROEP (SGB) N.V. 1992 - 1999 

 1 Stukken betreffende de totstandkoming van de SGB. Met retroacta. 1973 - 1992,  
  1 omslag 
 
 2 Ontwerpstatuten en concepten betreffende de fusie tussen de Stichting 

Bondsspaarbank Westerkwartier te Grijpskerk, Stichting de Spaarbank te 
Middelstum en Stichting Bondsspaarbank te Appingedam. 1991 - 1992, 1 pak 

 
 3 Akte van inbreng door de Stichting Bondsspaarbank te Appingedam, de Stichting 

de Spaarbank te Middelstum en Stichting Bondsspaarbank Westerkwartier te 
Grijpskerk in Samenwerkende Groninger Bondsspaarbanken Groep N.V. te 
Appingedam. Afschrift. 1992, 1 stuk 

 
 4 Rapport van Moret Ernst & Young, accountants, over de inbrengwaarden van de 

stichtingen, gefuseerd in de SGB. 1992, 1 stuk 
 
 5 Statuten. Kopie. 1992, 1 stuk 
 
 6 Rapport aan de Raad van Commissarissen inzake de certificering van de 

kwartaalstaat ten behoeve van De Nederlandsche Bank. 1992, 1 stuk 
 
 7 Jaarverslagen. 1992 - 1994, 1 omslag 
 
 8 Direktiereglement en juridische gegevens betreffende de rechtspersoon van de 

SGB. Kopieën. 1992, 1997, 2 stukken 
 
 9 Begrotingen, aangeboden aan de Raad van Commissarissen. Met bijlagen.  
  1993 - 1996, 1 omslag 
 
 10 Krantenknipsels van reclame voor de SGB-groep. 1995 - 1996, 1 omslag 
 
 11 Stukken betreffende de kwestie of verstrekking van een krediet aan een bepaalde 

cliënt verantwoord is. 1996, 1 omslag 
N.B. De brief is gericht aan het Kredietcomité SGB-Groep. 

 

2 BONDSSPAARBANK VOOR DE EEMSMOND NV (1992-1999), GEVESTIGD TE APPINGEDAM 

 12 Krantenknipsels van advertenties. 1990 - 1996, 1 pak 
N.B. Wat betreft deze datering: ook al voor 1992 wordt de Bondsspaarbank 
gevestigd te Appingedam de Bondsspaarbank voor de Eemsmond genoemd. 

 
 13 Jaarverslag. 1993, 1 stuk 
 
 14 Begrotingen. 1994, 1997, 2 stukken 
 
 15 Correspondentie van bestuur en directie met diverse personen en instellingen. 

1998 - 2000, 1 omslag 
 
 16 Stukken betreffende de overdracht door de VSB Bank van het kantoor te 

Vlagtwedde aan de Bondsspaarbank voor de Eemsmond. 1996, 1 omslag 
 

3 STICHTING BONDSSPAARBANK TE APPINGEDAM (1979 - 1992) 

3.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING 

3.1.1 REGLEMENTERING 

 17 Statuten van de Stichting Bondsspaarbank te Appingedam. 1979, 1 stuk 

 18



 
 18 Akte van oprichting en statuten van de Stichting Bondsspaarbank te Appingedam. 

Met uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Afschrift. 
1979, 2 stukken 
N.B. Hierin zijn opgenomen de Nutsspaarbank te Appingedam, de Bondsspaarbank te 
Loppersum, de Bondsspaarbank Noord Oost Groningen te Roodeschool, en de 
Spaarbank ‘Spijk’ te Spijk. 

 
3.1.2 SAMENWERKING EN FUSIES 

 19 Stukken betreffende de besprekingen van de directie met directies van de 
Bondsspaarbanken elders over de wenselijkheid en mogelijkheden om te komen tot 
een min of meer gecentraliseerde samenwerkingsvorm. Met bijlagen. 1977 - 1984, 
1 pak 

 
 20 Stukken betreffende de overname van vijf kassierschappen van de Christelijke 

Spaarbank Eigen Haard door de Bondsspaarbank voor de Eemsmond en de overdracht 
van de kassiersschappen. 1978 - 1980, 1 pak 
N.B. De overname vond plaats op 19 oktober 1979. Het betrof de kassiersschappen 
in Ten Boer, Uithuizermeeden, Garrelsweer en Westeremden. 

 
 21-24 Stukken betreffende de verschillende hagelverzekeringmaatschappijen, waarin de 

bank een bestuursfunctie vervult: de Coöperatieve Hagelschade 
Financieringsmaatschappij, de Onderlinge Hagelverzekering-Maatschapij 
Loppersum, de Onderlinge Hagelverzekering - Maatschappij Eenrum en vanaf 1984 
de Onderlinge Hagelverzekering-Maatschappij Eenrum-Loppersum. 1978 - 1991,  

  2 pakken, 1 omslag en 1 stuk. 
 21 Mededelingen en verslagen van vergaderingen. 1979 - 1991 
 22 Jaarrapporten. Niet volledig. 1978 - 1987 
 23 Diverse rapporten over onder meer de gevolgen van hagel op gewassen en de 

premietarieven. 1981 - 1982, 1991, 1 omslag 
 24 Statuten van de Onderlinge Hagelverzekering - Maatschappij ‘Eenrum-

Loppersum’. 1984, 1 stuk 
 
 25 Verslagen van de besprekingen met de Bondsspaarbank Noord-Nederland over een 

mogelijke samenwerking. Met bijlagen. 1979, 1 omslag 
 
 26 Verslagen van vergaderingen over een eventuele samenwerking van de Bank voor de 

Eemsmond met andere Bondsspaarbanken in Noord- en Oost - Groningen en Drente. 
1979, 1 omslag 

 
 27-28 Notulen van de vergaderingen van de Nederlandse Vereniging van 

Spaarbankdirecteuren. Groepen Noord en Centrum-Noord-Oost. 1977 - 1994,  
  2 omslagen 

N.B. Het is gebruikelijk dat directeuren vergaderingen van andere groepen 
bijwonen of een afgevaardigde sturen. 

 27 Groep Noord (1977 - 1986) 
 28 Groep Centrum - Noord Oost (1986 - 1994) 
 
 29 Verslag van de vergadering van de kringen 1, 2 en 3: Noord- en Oost - 

Groningen, Groningen/Drenthe en Friesland. Met namenlijst van de 
vertegenwoordigers van kring Noord. 1980, 1 stuk 

 
 30-31 Verslagen van de buitengewone vergaderingen van de aandeelhouders, aangesloten 

bij de Bank der Bondsspaarbanken, later Beheermaatschappij BdB genoemd. Met 
bijlagen. 1982 - 1991, 2 pakken 

 30 1982 - 1988 
 31 1989 - 1991 
 
 32 Notulen van de ledenvergaderingen van het Computercentrum Bondsspaarbanken. 

1983, 1 stuk 
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 33 Stukken betreffende een mogelijke fusie met de Nieuwe Spaarbank voor Appingedam 
& Omstreken. 1983 - 1985, 1 omslag 
N.B. Deze fusie is niet doorgegaan. In 1985 is de Nieuwe Spaarbank gefuseerd 
met de Rabobank te Appingedam. 

 
 34-35 Ingezonden mededelingen, verslagen en notities door de  Werkgeversvereniging 

voor het Bankbedrijf. 1985 - 1988, 2 pakken 
 34 1985 - 1986 
 35 1987 - 1988 
 
 36 Stukken betreffende het onderzoek naar een mogelijke samenwerking van de 

Stichting Bondsspaarbank Appingedam en de Stichting Bondsspaarbank Beerta met 
de Stichting Bondsspaarbank te Wildervank. 1986 - 1987, 1 pak 

 
 37 Rapporten betreffende de samengevoegde jaarrekening van de Bondsspaarbanken 

Beerta en Appingedam, uitgebracht door de Nederlandse Spaarbankbond.  
  1987 - 1988, 2 stukken 
 
 38 Rapport betreffende de controle van de samengevoegde jaarrekening van de 

Bondsspaarbanken Beerta en Appingedam en accountantsverklaring van Moret Ernst 
& Young. 1989, 1 omslag 

 
 39 Vertrouwelijke notitie van Moret Ernst & Young aan de directie betreffende de 

voorgenomen fusie met de Spaarbank te Beerta. 1990, 1 stuk 
 
 40 Notities met de onderwerpen voor de jaargesprekken van de Nederlandsche Bank 

met de Stichting Bondsspaarbank Appingedam en de Stichting Spaarbank Beerta. 
Met bijlagen. 1990 - 1991, 1 omslag 

 
3.1.3 JUBILEA EN ANDERE FEESTELIJKHEDEN 

 41 Foto’s van de verschillende besturen, tezamen na de fusie, en van het nieuwe 
vierkoppige bestuur. 1979, 1 omslag 

 
 42 Stukken betreffende de feestelijke opening van het nieuwe gebouw. Met notitie 

over de koninklijke onderscheiding voor de directeur. 1981, 1 omslag 
 
 43 Stukken betreffende de feestelijkheden ter gelegenheid van de ingebruikstelling 

en de eerste opname van de 24-uurs geldautomaten in Appingedam en 
Uithuizermeeden. Met tekening van uitvoering van de automaat met lichtbak. 
1988, 1 omslag 

 
3.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

 44-45 Verslagen van de stafvergaderingen. 1979 - 1991, 1 pak, 1 omslag 
 44 1979 - 1986. 1 pak 
 45 1987 - 1991 
 
 46-50 Verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1979 - 1992,  
  5 omslagen 
 46 1979 - 1981 
 47 1982 - 1984 
 48 1985 - 1986 
 49 1987 - 1988 
 50 1989 - 1992 
 
 51-55 Correspondentie van bestuur en directie met diverse personen en instellingen. 

1980 - 1993, 4 pakken, 1 omslag 
 51 1980 - 1981 
 52 1982 - 1984 
 53 1985 - 1986 
 54 1987 - 1989 
 55 1990 - 1993. 1 omslag 
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 56 Lijsten met namen en bedragen van de vergoedingen, die de (twaalf) 

bestuursleden ontvangen. 1981 - 1982, 1 omslag 
 
 57-59 Notulen van de bestuursvergaderingen. Met bijlagen. Doorslagen. 1981 - 1992,  
  3 pakkken 
 57 1981 - 1987 
 58 1988 - 1989 
 59 1990 - 1992 
 
 60 Stukken betreffende de aanstelling van een tweehoofdige leiding in de directie 

van de Stichting Bondsspaarbank te Appingedam. Met functie- en 
taakomschrijvingen. 1986, 1 omslag 

 
 61 Brief van directeur P.A. Zandt aan het Dagelijks Bestuur van de Spaarbankbond 

betreffende de voorgenomen statutenwijziging over de samenstelling van het 
bestuur. Kopie. 1987, 1 stuk 

 
3.3 EXTERNE VERSLAGGEVING 

 62 Toelichting op de exploitatiecijfers 1980. 1980, 1 stuk 
 
 63 Jaarverslagen. 1980 - 1982, 1 omslag 
 
3.4 BEDRIJFSMIDDELEN 

3.4.1 BELEGGINGEN EN FONDSENBEZIT 

 64-68 Beleggingenlijsten. 1982 - 1988, 5 omslagen 
 64 1982  - 1983 
 65 1984 - 1985 december 12 
 66 1985 december 23 - 1986 december 21 
 67 1986 december 23 - 1987 december 21 
 68 1987 december 22 - 1988 
 
3.4.2 GEBOUWEN EN INRICHTING 

 69 Stukken betreffende de voorbereiding en totstandkoming van de verbouwing van de 
Bondsspaarbank en van de dienstwoning. Met tekeningen en plattegronden.  

  1979 - 1983, 1 omslag 
 
 70 Plattegrond van de nieuwe toestand van de bank te Appingedam. 1980, 1 stuk 
 
 71 Verslagen van de vergaderingen van de bouwcommissie. 1980 - 1981, 1 omslag 
 
 72 Stukken betreffende de huur en ingebruikneming van het verplaatsbare 

noodgebouwtje tijdens de verbouwing. 1980 - 1981, 1 omslag 
 
 73 Foto van het noodgebouw. Ca. 1981, 1 stuk 
 
 74 Stukken betreffende de organisatie van de waardetransporten. 1981 - 1989,  
  1 omslag 
 
 75 Verslagen van de bijeenkomsten van de werkgroep Lokaal 

Initiatief/Bedrijvencentrum i.o., waarin directielid K. v. d. Molen namens de 
bank zitting heeft. Met bijlagen. 1985, 1 omslag 

 
 76 Ingekomen brieven van de Landinrichtingscommissie Stedum-Loppersum in verband 

met de ruilverkaveling van enkele percelen, die eigendom zijn van de bank. Met 
bijlagen, waaronder enkele informatiebrochures van de commissie. 1986 - 1993,  

  1 omslag 
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 77 Stukken betreffende het peilen van de belangstelling voor de opzet van een 
multifunctioneel gebouw in de Eemshaven. Met plattegronden. 1987, 1 omslag 

 
 78 Stukken bevattende de offerte van Ingenieurs Bureau Oldenburger betreffende de 

beveiliging van het pand te Roodeschool. 1988, 1 omslag 
 
 79 Stukken betreffende de inbraak- en overvalbeveiliging, aan te leggen door ADT 

Security Systems, voor de kantoren te Appingedam en Ten Boer. 1988, 1 omslag 
 
 80 Stukken betreffende de totstandkoming van een winkelcentrum aan het Vredesplein 

te Beerta en de renovatie van dit plein, in opdracht van de Stichting 
Bondsspaarbank te Appingedam. 1990 - 1991, 1 omslag 
N.B. In het winkelcentrum zal een nieuw kantoor Beerta van de Bondsspaarbank te 
Appingedam gevestigd worden. 

 
3.4.3 PERSONEEL 

 81 Stukken betreffende salarisschalen, ziektekosten, loonbelasting etc.  
  1979 - 1982, 1 omslag 
 
 82 Stukken betreffende de totstandkoming van de Personeelsvereniging, met statuten 

en verslag van de oprichtingsbijeenkomst. 1980 - 1981, 1 omslag 
 
 83-84 Mededelingen van de directie aan de medewerkers en beheerders over 

huishoudelijke en andere zaken. 1980 - 1981, 1983 - 1988, 1 omslag, 1 pak 
 83 1980 - 1981 
 84 1983 - 1988. 1 pak 
 
 85 Mededelingen van de directie betreffende veranderingen in het 

personeelsbestand, dienstschema’s en mededelingen betreffende de 
arbeidsvoorwaarden t.a.v. avonddiensten. 1981 - 1987, 1 omslag 

 
 86 Verslagen van de medezeggenschapsvergaderingen. 1982 - 1983, 1 omslag 
 
 87 Functieomschrijvingen, organisatieschema’s van alle kantoren, sleutellijsten en 

ontwerp voor intern controleprogramma. Ca. 1990, 1 pak 
 
 88 Stukken betreffende het onderzoek van het Instituut voor Psychotrauma naar de 

gevolgen van een overval of gijzeling voor de medewerkers. 1990, 1 omslag 
 
3.4.4 PUBLIC RELATIONS 

 89-91 Stukken betreffende verschillende acties van de Bondsspaarbank, in samenwerking 
met de Stichting Spaarbankpropaganda. Ontwerpen voor puzzels, allerlei 
wedstrijden, geschenken, advertenties etc. 1979 - 1989, 2 pakken, 1 omslag 

 89 1979. 1 omslag 
 90 1980 - 1984 
 91 1985 - 1989 
 
 92 ‘Appingedam door de eeuwen heen’ en andere concepten voor publicaties in het 

orgaan van de Nederlandse Spaarbankbond. Ca. 1980, 1 omslag 
 
 93 Bondsspaarbankkalender, totstandgekomen in samenwerking met de Stichting Oude 

Groninger Kerken. 1982, 1 stuk 
 
 94 Correspondentie van de directie met de ‘Stichting Groninger Molenvrienden’ 

betreffende de bijdrage in de kosten van de restauratie van de korenmolen 
‘Ceres’ te Spijk. 1982 - 1983, 1 omslag 
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3.5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

3.5.1 JAARSTUKKEN EN STATISTIEKEN 

 95 Bedrijfsvergelijkend onderzoek. 1975, 1979 - 1981, 1 omslag 
 
 96-99 Inspectierapporten van de Bondsspaarbank betreffende de bank te Appingedam en 

de bijkantoren. Kopieën, met in 1985 tevens paraaf van de controleur.  
  1980 - 1989, 4 pakken 
 96 1980 
 97 1981 - 1984 
 98 1985 
 99 1986 - 1989 
 
 100 Rapporten betreffende de controle van de jaarrekeningen, uitgebracht door de 

Nederlandse Spaarbankbond. 1980 - 1987, 1 pak 
 
 101-102 Verslagen van de interne controle van de kantoren aan het dagelijks bestuur en 

directie, verricht door verschillende personen van wisselende kantoren.  
  1980 - 1995, 2 pakken 
 101 1980 - 1989 
 102 1990 - 1995 
 
 103 Formulieren, ingevuld door de interne controleur tijdens zijn bezoek aan de 

kantoren, op basis waarvan hij zijn rapporten samenstelde. 1983 - 1984,  
  1 omslag 
 
 104-105 Kwartaalstaten, bestemd voor de Nederlandse Spaarbankbond. 1984, 1987, 2 pakken 
 104 1984. 1 pak 
 105 1987. 1 pak 
 
 106 Jaarrekeningen. Afschriften. 1984 - 1986, 1 omslag 
 
 107 Rapport betreffende het interne controleprogramma. Ca. 1985, 1 stuk 
 
 108-110 Balansen, maand- en kwartaalstaten. Computeruitdraaien. 1987 - 1989, 3 omslagen 
 108 1987 
 109 1988 
 110 1989 
 
 111 Interne jaarverslagen. 1988 - 1991, 1 pak 
 
 112 Rapport betreffende de controle van de jaarrekening door Moret Ernst & Young. 

Met accountantsverklaring. 1990, 1 omslag 
 
3.5.2 BOEKHOUDING 

 113 Begrotingen, opgesteld door de directie ten behoeve van het bestuur. 1981,  
  1983 - 1993., 1 pak 
 
 114 Grootboek. Computeruitdraai. 1987, 1 pak 
 
 115 Stukken betreffende de aangifte en betaling van de vennootschapsbelasting.  
  1989 - 1992, 1 omslag 
 
 116 Grootboek Appingedam en Beerta. Computeruitdraaien. 1990, 1 pak 
 
3.6 DIENSTVERLENING 

 117 Aanvragen voor het afsluiten van hypotheken. Met eventueel taxatierapporten en 
foto’s van de objecten. 1980 - 1982, 1 omslag 
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 118 Stukken betreffende het faillissement en de strafzaak tegen een cliënt te 
Uithuizermeeden. 1980 - 1982, 1 omslag 

 
 119 Correspondentie met en over cliënten t.a.v. te vorderen bedragen, overboekingen 

en andere verleende diensten. 1982 - 1990, 1 omslag 
 
 120 Stukken betreffende de introductie met reclamecampagne en verdere afwikkeling 

van de Patent-rekening. 1983 - 1985, 1 pak 
 
 121 Akten van notaris Van de Ven, waarin de bank met verschillende gemeenten 

overeenkomt dat wanneer gemeentegarantie is opgenomen, de borgtocht niet zal 
gelden voor bedragen door de schuldenaar verschuldigd wegens verhoging van de 
thans geldende rentevoet. Met lijst van namen van betreffende personen in de 
verschillende gemeenten. 1986 - 1988, 1 omslag 

 

4 NUTSSPAARBANK APPINGEDAM (1851 - 1979) 

4.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING 

4.1.1 OPRICHTING EN REGLEMENTERING 

 122 Statuten en reglementen. 1867, 1881, 1886, 1917, ca. 1950, 1971, 1 omslag 
 
 123 ‘De rechtskundige vormen van spaarbanken, productieve en crediet-associaties in 

Nederland’, uitgebracht door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 1902,  
  1 deel 
 
 124 ‘Rapport over de banken van leening, particuliere leenbanken en huizen van koop 

met recht van wederinkoop in Nederland’, uitgebracht door de Maatschappij tot 
Nut van ‘t Algemeen. 1904, 1 deel 

 
 125 Organisatieschema’s. Klad. 1977 - 1980, 1 pak 
 
4.1.2 SAMENWERKING EN FUSIES 

 126 Stukken betreffende de oprichting en het reilen en zeilen van de 
Nutsbewaarsschool. 1875 - 1946, 1 omslag 

 
 127 Rapport, uitgebracht door de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen omtrent een 

door Nutsspaarbanken in te stellen accountantsdienst, een op te richten 
centraal-waarborgfonds met een regeling inzake lenen. 1910, 1 katern 

 
 128 Kasboekje van de kring van Spaarbanken Appingedam e.o.. De Kring is opgericht 

op 1 november 1921. 1921 - 1971, 1 deeltje 
 
 129 Verslagen over de toestand van de Nutsbewaarschool te Appingedam. Met hiaten. 

1910 - 1941, 1 omslag 
 
 130 ‘Rapport van de commissie inzake het onderzoek naar den toestand der 

Kleuterscholen in de provincie Groningen, met uitzondering van de stad 
Groningen’. 1944, 1 katern 

 
 131 Rapport Samenwerking Eemsmondspaarbanken, uitgebracht door een werkcommissie 

van vertegenwoordigers van de spaarbanken te Appingedam, Delfzijl, Loppersum, 
Roodeschool en Spijk. Met bijlagen. 1977, 2 stukken 
 
 

 
 132 Notulen van de besprekingen over een fusie van de spaarbanken te Appingedam, 

Loppersum, Spijk en Noord Oost Groningen tot een Bondsspaarbank voor de 
Eemsmond. Met bijlagen. 1977 - 1979, 1 pak 
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 133 Kort verslag van een bespreking van Appingedam, Spijk, Loppersum, Delfzijl, 
Roodeschool en de Nederlandse Spaarbankbond over vormen van samenwerking en 
samengaan. 1978, 1 stuk 

 
 134 Fusieovereenkomst Appingedam, Loppersum, Noord Oost Groningen, Spijk. Concept. 

1979, 1 stuk 
 
4.1.3 JUBILEA EN ANDERE FEESTELIJKHEDEN 

 135 Stukken betreffende de opening van het nieuwe gebouw. 1951, 1 omslag 
 
 136 Stukken betreffende de onthulling van de gedenksteen op 20 maart in het in 

aanbouw zijnde nieuwe gebouw. 1951, 1 omslag 
 
 137 Foto van de chèque, groot vijfduizend gulden, beschikbaar gesteld door de 

Appingedammer spaarbanken (Nutsspaarbank, Spaarbank van het Oud Diaken 
Gezelschap en De Nieuwe Spaarbank) aan het Dienstencentrum Bejaarden te 
Appingedam. Ca. 1969, 1 stuk 

 
 138 Toespraak van een niet nader genoemd bestuurslid, gehouden op 19 maart ter 

gelegenheid van het 125-jarig bestaan. 1976, 1 stuk 
 
 139 Negatieven van het afscheidsfeestje van de personeelsleden B.E. Westerhuis en 

J.P. Bouwman. 1978, 1 omslag 
 
4.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

4.2.1 BESTUUR 

 140-145 Notulen van het bestuur. 1851 - 1979, 4 delen, 2 pakken 
 140 1851 - 1894 
 141 1895 - 1918 oktober 
 142 1918 november  - 1941 juli 
 143 1941 oktober - 1955. Met losliggend kort verslag van de vergadering van 31 

januari 1946 
 144 1956 - 1976. Doorslagen. Met bijlagen. 1 pak 
 145 1977 - 1979. Doorslagen. Met bijlagen. 1 pak 
 
 146-147 Verslagen van de vergaderingen van het bestuur, met de commissarissen.  
  1945 - 1978, 1 pak, 1 omslag 
 146 1945 
 147 1946 - 1978. 1 pak 
 
 148-149 Correspondentie van bestuur en directie met diverse personen en instellingen. 

1900 - 1951, 1967 - 1979, 2 omslagen 
 148 1900 - 1951 
 149 1967 - 1979 
 
4.2.2 COMMISSIES 

 150 Verslagen van de tuinbouwcommissies (onder meer: ‘t Zandt, Leermens, Zeerijp en 
Zijldijk). 1962 - 1989, 1 omslag 
N.B. De tuinbouwcommissies zijn naar aanleiding van enkele kwesties in januari 
1977  ‘met enkele heren van onze bank’ bijeengekomen om enkele punten te 
bespreken. Toen is besloten deze bijeenkomst jaarlijks te herhalen. 

 
4.2.3 RAAD VAN COMMISSARISSEN 

 151 Kaartje met oproep voor de vergadering van de Commissarissen op 12 augustus met 
het Nutsbestuur. 1943, 1 stuk 

 
 152 Lijstjes met benoemingen vanaf 1908 van de commissarissen. Ca. 1961, 1977,  
  2 stukken 
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4.3 EXTERNE VERSLAGGEVING 

 153 Jaarverslagen van de Spaarbank, vanaf 1936 van de Nutsspaarbank. 1903 - 1939,  
  1 pak 

N.B. Tot en met 1911 wordt het een ‘financieel overzicht’ genoemd. 
 
4.4 BEDRIJFSMIDDELEN 

4.4.1 GEBOUWEN EN INRICHTING 

 154 Akte met zegel, waarin de burgemeester en wethouders van Appingedam vergunning 
geven aan commissarissen om een woonhuis te stichten, bestaande uit 
bestuurskamer, wachtkamer, gang, café, suite, slaapkamer en woonkamer waaronder 
een kelder. Met plattegrond. 1897, 2 stukken 

 
 155 Akten van deelneming in  De Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij ‘De Pelikaan’  

te Appingedam, 19de eeuwse kwitanties en andere stukken betreffende 
verzekeringen bij  De Pelikaan. 1898 - 1980, 1 omslag 

 
 156 Foto op karton van de panden aan de Wijkstraat en Oude Kerkstraat, in 1931 

aangekocht. Ca. 1931, 1 stuk 
 
 157 Correspondentie van A.T. Vos, commissaris, met architect A.R. Wittop Koning 

over de problemen betreffende de financiering van de nieuwbouw. 1939 - 1940,  
  1 omslag 
 
 158 Bestek, voorwaarden en plattegronden voor een te bouwen bankgebouw 

(blauwdrukken). 1940, 1 pak 
N.B. De nieuwbouw is vervolgens uitgesteld. 

 
 159 Stukken betreffende de plannen om het Gewestelijk Historisch Museum gratis in 

bruikleen ruimte beschikbaar te stellen. Met plattegronden van de indeling van 
het museum en voorwaarden (in concept). 1949 - 1950, 1 omslag 

 
 160 Stukken betreffende de bouw van het nieuwe bankgebouw. 1949 - 1953, 1 pak 
 
 161 Schets van de situatie van de banken voor de jeugdspaarders door architect 

Wittop Koning. 1951, 1 stuk 
N.B. Het gaat hier letterlijk om banken: 87 zitplaatsen. 

 
 162 Reglement voor de verhuur van de tuinbouwakkers van de Nutsspaarbank en van de 

Bondsspaarbank Appingedam. Met concepten. (Het concept reglement uit 1971 is 
gebaseerd op de uitgegeven reglementen van het Departement ‘t Zandt der 
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen en staat op naam van K. Willemsen in ‘t 
Zandt.). 1956, 1971, ca. 1980, 1 omslag 

 
 163 Vergunning van de gemeente voor het aanbrengen van een neoninstallatie aan de 

voorgevel van het bankgebouw. Met plattegrond. 1960, 2 stukken 
 
 164 Schetsen van de bank, in zwart uitgevoerd, ten behoeve van de installatie van 

‘Superneon’. 1960, 1980, 2 stukken 
 
 165 Stukken betreffende de verbouwing van de conciërgewoning van de bank. Met 

plattegronden en verleende vergunning. 1965, 1 omslag 
 
 166 Stukken betreffende de verbouwing van de bank. Met plattegronden en verleende 

vergunning. 1969, 1 omslag 
 
 167 Foto’s van de scheuren in de buitenmuren van het bankgebouw en enkele foto’s 

van het vooraanzicht. 1978, 1 omslag 
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 168 Stukken betreffende de gevolgen van de nieuwe brandbeveiligingsverordening en 
de gevolgen daarvan voor  de Kunsthof of het Gewestelijk Historisch Museum 
Appingedam, op de eerste verdieping van de spaarbank. Met plattegronden. 1978, 
1 omslag 

 
4.4.2 PUBLIC RELATIONS 

 169 Stukken betreffende het initiatief en de financiering van de restauratie van 
het zeventiende-eeuwse geveltje aan de Solwerderstraat 18, woning van kapper 
J.D. Boerema. 1938, 1 omslag 

 
 170 Krantenknipsels met advertenties. 1953 - 1979, 1 omslag 
 
 171 Nota’s van De Arbeiderspers voor geplaatste advertenties in het Gronings 

Ochtendblad. 1968 - 1969, 1 omslag 
 
 172 Stukken betreffende de verschillende activiteiten (raadsels, puzzels etc.) van 

de bank tijdens de zogenaamde Fivelshows in de Pelikaanhal. Met foto’s van de 
Fivelshow en van de prijsuitreiking. 1977 - 1981, 1 omslag 

 
 173 Contract voor de reclamecampagne van de Samenwerkende Spaarbanken met de 

Nutsspaarbank. 1979, 1 stuk 
 
4.5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

4.5.1 JAARSTUKKEN EN STATISTIEKEN 

 174-179 Rekening en verantwoording en balansen. 1851 - 1940, 6 delen 
 174 1851 - 1882 
 175 1883 - 1895 
 176 1896 - 1903 
 177 1904 - 1911 
 178 1912 - 1925 
 179 1926 - 1940 
 
 180-182 Staatboek. 1860 - 1900, 1912 - 1923, 3 delen 
 180 1860 - 1880 
 181 1881 - 1900 
 182 1912 - 1923 
 
 183-194 Staat der spaarbank, opgemaakt door de penningmeester. 1884 - 1916, Met hiaten, 

6 katernen, 6 delen 
 183 1884. 1 katern 
 184 1886. 1 katern 
 185 1887 
 186 1888. 1 katern 
 187 1889. 1 katern. 
 188 1894. 1 katern 
 189 1895. 1 katern 
 190 1898 
 191 1899 
 192 1904 
 193 1911 
 194 1916 
 
 195 Verslag over de toestand over het jaar 1910. Geschreven toelichting van de 

secretaris op het gedrukte verslag. 1910, 1 stuk 
 
 196-199 Rapporten betreffende de controle van de jaarrekening, uitgebracht door de 

Nederlandse Spaarbankbond. Met hiaten. 1941 - 1970, 2 banden, 1 pak, 1 omslag 
N.B. Tot 1934 is de controle uitgevoerd door accountantskantoren. 

 196 1912 - 1940 
 197 1941 - 1952 
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 198 1962, 1964 - 1967. 1 omslag 
 199 1968 - 1970, 1972 - 1974, 1978 - 1979. 1 pak 
 
 200 Jaarrekeningen. Getekend. 1954 - 1967, 1 pak 
 
 201 Kwartaalstaten. 1960 - 1964, 1 omslag 
 
 202 Jaaroverzicht. Afschrift. 1977, 1 stuk 
 
4.5.2 BOEKHOUDING 

 203-207 Kasboeken. Met hiaten. 1851 - 1902, 4 delen 
 203 1851 - 1864 
 204 1882 - 1889 
 205 1890 - 1893 
 206 1897 
 207 1898 - 1902 
 
 208-224 Rekeningen, ingediend bij de ‘heren van de spaarbank’ (directie en 

commissarissen). Sigaren, wijn, broodjes zalm, kantoorboeken, petroleum etc. 
1853 - 1887, 1900 - 1918, 17 omslagen 

 208 1853 - 1887 
 209 1900 - 1903 
 210 1904 
 211 1905 
 212 1906 
 213 1907 
 214 1908 
 215 1909 
 216 1910 
 217 1911. Bevat ook rekeningen betreffende de aanbesteding en inrichting van 

de Openbare Leeszaal 
 218 1912 
 219 1913 
 220 1914 
 221 1915 
 222 1916 
 223 1917 
 224 1918 
 
 225 Stukken afkomstig van de Groningsche Crediet- en Handelsbank van Cleveringa & 

Toxopeus : rente-rekening, rekening-courant, aangekochte en verkochte effecten. 
1917 - 1918, 1 omslag 

 
 226 Journaal. Losbladig. 1968 - 1971, 1 omslag 
 
4.6 DIENSTVERLENING 

 227 Register van teruggave van ingelegde kapitalen. Met handtekeningen van de 
inleggers. 1854 - 1867, 1 deel 
 

 228-229 Renteboeken. 1861 - 1889, 2 delen 
 228 1861 - 1877 
 229 1878 - 1889 

 
 
 230 Specimina spaarbankboekjes ( aanvankelijk ‘aanteekeningsboekje’ genoemd). 1881, 

1893, 1973, 1 omslag 
N.B. Het boekje uit 1893 is op naam van de Commissie ter bestrijding der 
werkloosheid te Appingedam. 

 
 231-242 Jeugdspaarbank-knipkaarten. Met namen en geboortedata.Met hiaten. 1941 - 1951, 

12 pakken 
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 231 Nrs. 1 - 100 
 232 Nrs. 101 - 200 
 233 Nrs. 201 - 299 
 234 Nrs. 304 - 400 
 235 Nrs. 401 - 500 
 236 Nrs. 501 - 600 
 237 Nrs. 601 - 699 
 238 Nrs. 701 - 798 
 239 Nrs. 801 - 899 
 240 Nrs. 901 - 1000 
 241 Nrs. 1001 - 1099 
 242 Nrs. 1102 - 1482 
 
 243 Verslag van het Computercentrum Bondsspaarbanken aan de directie over het 

automatiseren van de leningenadministratie. Met bijlagen. 1977, 1 omslag 
 
 244 Aanvraagformulieren leningen. Ingevuld. 1977 - 1978, 1 omslag 
 
4.7 AFGEDWAALDE STUKKEN 

 245 Reglement voor ‘De Hulpbank’. 1892, 1 katern 
 
 246 Statuten der Volksbank te Winschoten. 1894, 1 katern 
 
 247 Verslag over ‘De Hulpbank’, opgericht door het Departement Groningen van de 

Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. 1897, 1 katern 
 

4.1 NUTSSPAARBANK ‘T ZANDT (1855 - 1970), DAARNA KANTOOR ‘T ZANDT. 

4.1.1 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

 248-250 Notulen van de directiezittingen. 1945 - 1970, 3 delen 
 248 1945 - 1958 februari 14 
 249 1958 januari 10 (overlap) - 1964 juli 
 250 1964 augustus - 1970 
 
 251 Uitnodiging voor de opening van het nieuwe spaarbankgebouw op 10 november in 

hotel ‘van Essen’. 1960, 1 stuk 
 
 252 Ingekomen brieven bij het bestuur. 1970, 1 omslag 
 
4.1.2 BEDRIJFSMIDDELEN 

 253 Reglement voor de verhuur van de tuinbouwakkers van het departement ‘t Zandt 
der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. 1956, 1 omslag 
N.B. De 15 boekjes staan op naam en vermelden achterin de ontvangen bedragen 
over de periode 1957 - 1979. 

 
 254 Foto’s van het slaan van de eerste paal van het gebouw van de Bondsspaarbank en 

van verdere bouwwerkzaamheden. 1980, 1 omslag 
 
 255 Stukken betreffende de nieuwbouw van het kantoor. Met plattegronden.  
  1980 - 1981, 1 omslag 
 
 256 Draaiboek van de opening van het nieuwe gebouw. Met de hand geschreven. 1981,  
  1 stuk 
 
 257 Prijsvraag van de bank tijdens de braderie, met als prijs een weekend 

Antwerpen. 1982, 1 stuk 
 
 258 Stukken betreffende de overeenkomst met de Buurtbusvereniging ‘t Zandt om 

reclame te voeren op de rechterzijde van de buurtbus. 1986 - 1987, 1 omslag 
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4.1.3 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

 259 Grootboek. 1940 - 1953, 1 deel 
 
 260 Bewijzen van aandeel in de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij 

‘Oosterwijtwerd’ en in de Nationale Onderlinge Stormwaarborg Maatschappij. Met 
aanhangsels. 1953 - 1968, 1 omslag 

 
 261 Rapport betreffende de controle van de jaarrekening, uitgebracht door de 

Nederlandse Spaarbankbond. 1967, 1 stuk 
 
 262-263 Inspectierapporten. 1981 - 1984, 1986 - 1989., 2 pakken 
 262 1981 - 1984 
 263 1986 - 1989 
 
4.1.4 DIENSTVERLENING 

 264 Alfabetische klapper op de deelnemers van de Jeugdspaarbank. z.j., 1 deel 
 

4.2 SPAARBANK TEN BOER (1909 - 1973), DAARNA KANTOOR TEN BOER 

 265 Rapport betreffende de controle van de jaarrekening, uitgebracht door de 
Nederlandse Spaarbankbond. 1971, 1 stuk 

 
 266 Stukken betreffende de voorgenomen fusie tussen de Spaarbank Ten Boer en de 

Nutsspaarbank te Appingedam. Met krantenknipsels. 1972 - 1973, 1 omslag 
 
 267 Stukken betreffende de herinrichting van de bank, de installatie van een neon-

lichtbak en notities betreffende het programma van de feestelijkheden tijdens 
de heropening. 1974, 1 omslag 

 
 268 Prognose exploitatie spaarbank Ten Boer. Ca. 1975, 1 stuk 
 
 269-270 Inspectierapporten. 1981 - 1984, 1986 - 1989, 2 pakken 
 269 1981 - 1984 
 270 1986 - 1989 
 
 271 Prijsvraag van de bank tijdens de braderie, met als prijs: lang weekend 

Antwerpen. 1982, 1 stuk 
 
 272 Receptieboek ter gelegenheid van de opening van de kantoren van de Stichting 

Bondsspaarbank te Appingedam op 10 en 17 december 1990 in Ten Boer en Spijk. 
1990, 1 deel 

 

5 NUTSSPAARBANK LOPPERSUM (1845 - 1979), SINDS 1971 STICHTING  BONDSSPAARBANK 
LOPPERSUM 

5.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING 

 273 Akte van oprichting van de Nutsspaarbank te Loppersum, met bijbehorende 
statuten en namen der inleggers. 1913, 1 band 

 
 274 Statuten der Stichting Bondsspaarbank Loppersum. 1971, 1 stuk 
 
5.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

 275-288 Notulen van het bestuur. 1861 - 1979, 14 delen 
 275 1861 - 1877 
 276 1878 - 1891 
 277 1892 - 1900 juli 
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 278 1900 augustus - 1907 november 
 279 1907 december - 1912 
 280 1913 - 1916 
 281 1917 - 1919 september 
 282 1919 oktober - 1922 maart 6 
 283 1922 februari 15 - 1924 mei 

N.B. De vergadering van 15 februari is een buitengewone vergadering; de 
notulen vervolgen vanaf 3 april 1922. 

 284 1924 juni - 1935 
 285 1936 - 1952 
 286 1953 - 1966 november 
 287 1966 december - 1976 augustus 
 288 1976 september - 1979 april 

N.B. Laatste notulen zijn een verslag van de feestelijke bijeenkomst in 
hotel ‘De Vrijheid’ te Winschoten n.a.v het beëindigen van het zelfstandig 
bestaan wegens fusie en het afscheid van vijf bestuursleden. 

 
5.3 EXTERNE VERSLAGGEVING 

 289 Jaarverslagen. 1946 - 1965, 1 pak 
 
5.4 BEDRIJFSMIDDELEN 

 290 Stukken betreffende de installatie van een kluis/brandkast door de firma Lips. 
1922 - 1924, 1 omslag 

 
 291 Notariële akte betreffende de pensioenregeling voor de Stichting ‘De 

Nutsspaarbank te Loppersum’. Afschrift. 1946, 1 stuk 
 
 292 Stukken betreffende de vervulling van de vacature van boekhouder, met brieven 

van sollicitanten. 1946, 1 omslag 
 
 293 Stukken betreffende de plannen voor en uitvoering van de bouw van een nieuw 

bankgebouw. Met retroacta. 1962 - 1967, 1 omslag 
 
 294 Contract van de Amsterdamsche Bank, kantoor Loppersum, voor de verhuur van een 

safeloket. Met duplicaat. 1964, 2 stukken 
 
 295 Correspondentie met de firma Lips over de eventuele verplaatsing van de kluis 

ten gevolge van de nieuwbouw van de bank. 1965, 1 omslag 
 
 296 Foto van het personeel ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw. 

1967, 1 stuk 
 
 297 Receptieboek ter gelegenheid van de feestelijke opening van het nieuwe 

Spaarbankgebouw. Met foto’s. 1967, 1 deel 
 
 298 Stukken betreffende mogelijke verbouwingen, wijzigingen in de inrichting en 

eventuele verkoop van het gebouw. Met plattegronden. 1976 - 1990, 1 omslag 
 
5.5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

5.5.1 JAARSTUKKEN EN STATISTIEKEN 

 299-300 Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle van de 
balans en de verlies - en winstrekeningen. Met hiaten. 1942 - 1978, 2 pakken 

 299 1942, 1945 - 1947, 1949 - 1970 
 300 1974 - 1978 
 
 301-302 Inspectierapporten. 1981 - 1984, 1986 - 1989, 2 pakken 
 301 1981 - 1984 
 302 1986 - 1989 
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5.5.2 BOEKHOUDING 

 303-336 Staatboeken: registers van bezittingen, gevolgd door een manuaal. 1854 - 1946, 
34 delen 

 303 1854 - 1905. Nrs. 142 - 305 
 304 1861 - 1908. Nrs. 306 - 466 
 305 1869 - 1912. Nrs. 467 - 637 
 306 1874 - 1910. Nrs. 638 - 832 
 307 1877 - 1912. Nrs. 833 - 1023 
 308 1880 - 1912. Nrs. 1024 - 1286 
 309 1885 - 1912. Nrs. 1287 - 1560 
 310 1888 - 1912. Nrs. 1561 - 1816 
 311 1892 - 1912. Nrs. 1817 - 2115 
 312 1896 - 1912. Nrs. 2116 - 2373 
 313 1899 - 1912. Nrs. 2374 - 2751 
 314 1903 - 1912. Nrs. 2752 - 3081 
 315 1905 - 1912. Nrs. 3082 - 3563 
 316 1909 - 1912. Nrs. 3564 - 4009 
 317 1912.        Nrs. 4010 - 4079 
 318 1913 - 1929. Nrs. 1 - 446 
 319 1913 - 1929. Nrs. 447 - 891 
 320 1913 - 1929. Nrs. 892 - 1338 
 321 1913 - 1929. Nrs. 1339 - 1820 
 322 1916 - 1930. Nrs. 1821 - 2348 
 323 1919 - 1931. Nrs. 2349 - 2794 
 324 1921 - 1932. Nrs. 2795 - 3242 
 325 1924 - 1933. Nrs. 3243 - 3703 
 326 1927 - 1942. Nrs. 3704 - 4167 
 327 1919 - 1946. Nrs. 4168 - 4630 
 328 1930 - 1946. Nrs. 1 - 461 
 329 1931 - 1946. Nrs. 462 - 944 
 330 1932 - 1946. Nrs. 945 - 1425 
 331 1934 - 1946. Nrs. 1426 - 1883 
 332 1937 - 1946. Nrs. 1884 - 2344 
 333 1940 - 1946. Nrs. 2345 - 2797 
 334 1942 - 1946. Nrs. 2798 - 3254 
 335 1944 - 1946. Nrs. 3255 - 3715 
 336 1945 - 1946. Nrs. 3716 - 4093 
 
 337-345 Balansboeken. 1857 - 1871, 1879 - 1941, 1943 - 1951, 9 delen 
 337 1857 - 1871 
 338 1879 - 1903 
 339 1904 - 1912 
 340 1913 - 1920 

N.B. Abusievelijk op band: 1921. 
 341 1921 - 1927 
 342 1928 - 1932 
 343 1933 - 1938 januari 
 344 1938 januari (vervolg) - 1941 
 345 1943 - 1951 
 
 346-364 Kasboeken. 1878 - 1946, 1951 - 1965, 19 delen 
 346 1878 - 1889 
 347 1890 - 1899 
 348 1900 - 1907 
 349 1908 - 1914 mei 20 
 350 1914 mei 23 - 1920 
 351 1921 - 1925 
 352 1926 - 1929 
 353 1930 - 1931 
 354 1932 - 1934 februari 14 
 355 1934 februari 17 - 1936 september 19 
 356 1936 september 26 - 1938 
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 357 1939 - 1940 
 358 1941 - 1943 februari 10 
 359 1943 februari 10 (vervolg) - 1945 juni 9 
 360 1945 juni 16 - 1946 
 361 1951 - 1955 
 362 1956 - 1959 november 7 
 363 1959 november 7 (vervolg) - 1962 
 364 1963 - 1965 
 
 365 Groot staatboek van uitstaande of belegde kapitalen. 1896 - 1922, 1 deel 

N.B. Aangelegd in 1896 en tot die tijd overgeschreven uit het vorige staatboek. 
 
 366 Proces-verbaalboek. 1926 - 1945, 1 deel 
 
 367 Grootboek. 1947 - 1953, 1 deel 
 
 368 Stukken betreffende de beëindiging van de administratie van de aandelen, in 

beheer bij de Bank der Bondsspaarbanken, op verzoek van de bank te Loppersum en 
betreffende het besluit de certificaten om te wisselen.  Met pandbrieven van de 
Noord-Nederlandsche Hypotheekbank en exemplaren van Russische obligaties met 
bijbehorende talons, teruggezonden als gevolg van de decertificering. 1975,  

  1 omslag 
 
 369 Financiële jaarstukken 1983 en begroting 1984. Met paraaf van de directeur. 

1984, 1 omslag 
 
5.6 DIENSTVERLENING 

 370-371 Effectenboeken. 1911 - 1946, 2 delen 
 370 1911 december - 1938 
 371 1938 (vervolg) - 1946 
 
 372 Register houdenden obligaties met hypotheken, met borgstelling, pandbrieven en 

effecten. 1913 - 1946, 1 deel 
 
 373-374 Registers met vermelding van houders van hypotheken en obligaties. 1927 - 1946, 

2 delen 
 373 1927 - 1946 
 374 1938 - 1946. Met overlap 
 
 375 Specimina spaarbankboekjes. 1935, 1965, 2 stukken 
 
 376-378 Registers met vermelding van de rente van de inleggers. 1941 - 1945,  
  1947 - 1963, 3 delen 
 376 1941 - 1945. Met nummers van de boekjes 
 377 1947 - 1954 
 378 1955 - 1963 
 
 379 Ingevulde slagzinnen op de voorjaarsbeurs in Loppersum op de prijsvraag : 

Natuurlijk de Bondsspaarbank want ..... Ca. 1975, 1 stuk 
 
 380 Specimen van een aantekenboekje (spaarbankboekje) van het Departement Loppersum 

der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Z.j., 1 stuk 
 
5.7 DOCUMENTATIE 

 381 ‘Belevenissen van de Nederlandse spaarbanken in oorlogstijd (1939 - 1945)’ door 
mr. A.C. Mijs. 1947/48, 1 deel 
N.B. Achterin een lijst van spaarbanken, die voor dit boek informatie hebben 
verstrekt. Loppersum is één van de meewerkende banken. 
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6 BONDSSPAARBANK NOORD OOST GRONINGEN (1970 - 1979) 

 382 Contract reclamecampagne 1979 met de reclamecommissie R.T.V. 1979, 1 stuk 
 

6.1 NUTSSPAARBANK ROODESCHOOL (1863 - 1970), DAARNA BIJKANTOOR VAN DE 
BONDSSPAARBANK NOORD OOST GRONINGEN 

6.1.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING 

 383 Huishoudelijk reglement van de Nutsspaarbank Roodeschool. Afschrift. Ca. 1863, 
1 stuk 

 
6.1.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

 384-386 Notulen van het bestuur. 1968 - 1979, 3 delen 
 384 1968 - 1970 december 11 
 385 1970 december 14 - 1977 juli 
 386 1977 augustus  - 1979 
 
6.1.3 BEDRIJFSMIDDELEN 

 387 Bewijzen van eigendom en andere stukken betreffende de boerderij van H.P. 
Mulder te Muntendam, waarop hypothecaire vorderingen staan. 1867 - 1953,  

  1 omslag 
 
 388 Bestek en woorwaarden voor de bouw van een kantoor aan de Hooilandseweg. Met 

plattegronden. 1968 - 1969, 1 omslag 
 
 389 Stukken betreffende de ruilverkaveling ‘Gieten-Gasselte’. 1973, 1 omslag 

N.B. De Nutsspaarbank te Roodeschool is een van de rechthebbenden. 
 
 390 Foto’s van de verbouwing van de Bondsspaarbank. Ca. 1981, 1 deel 
 
6.1.4 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

 391 Rapporten betreffende de controle van de jaarrekening, uitgebracht door de 
Nederlandse Spaarbankbond. Met hiaten. 1942 - 1978, 1 pak 

 
 392-393 Inspectierapporten. 1981 - 1984, 1986 - 1989, 2 pakken 
 392 1981 - 1984 
 393 1986 - 1989 
 
6.1.5 DIENSTVERLENING 

 394 Gewijzigd reglement voor inleggers. 1970, 1 stuk 
N.B. Het reglement treedt per 1 januari 1971 in werking. 

 

6.2 NUTSSPAARBANK UITHUIZERMEEDEN (1865 - 1970), DAARNA BIJKANTOOR BONDSSPAARBANK 
NOORD OOST GRONINGEN 

6.2.1 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

 395-396 Notulen van de bestuursvergaderingen. 1956 - 1970, 2 delen 
 395 1956 - 1965 juli 
 396 1965 augustus - 1970 
 
 397-398 Inspectierapporten. 1981 - 1984, 1986 - 1989, 2 pakken 
 397 1981 - 1984 
 398 1986 - 1989 
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6.2.2 BEDRIJFSMIDDELEN 

 399 Plakboek met foto’s ter gelegenheid van de opening van het kantoor te 
Uithuizermeeden van Stichting Bondsspaarbank NOG. 1976, 1 deel 

 
 400 Bekendmaking van de verkoop van een perceel bouwterrein door de gemeente 

Uithuizermeeden. 1981, 1 stuk 
 
 401 Schets en plattegrond van het nieuw te bouwen pand. Met toelichting van 

architect Nienhuis. 1981, 1 omslag 
 
 402 Felicitaties en negatieven van de foto’s bij de opening van het bijkantoor te 

Uithuizermeeden. 1981, 1 omslag 
 
 403 Plattegrond met voorstel voor indeling van de balies. 1983, 1 stuk 
 

7 SPAARBANK SPIJK (1853 - 1979), DAARNA KANTOOR VAN DE BONDSSPAARBANK TE 
APPINGEDAM 

7.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING 

 404 Reglement voor de Spaarbank ten behoeve van mingegoeden in het dorp Spijk. 
[1853], 1 stuk 

 
 405 Brief aan H.R. Boerma van S. Modderman uit Groningen over de stichtingsdatum en 

rechtspositie van de spaarbank. 1866, 1 stuk 
 
 406 Reglement voor de Spaarbank te Spijk. 1870, 1 stuk 

N.B. Het reglement is getekend door de leden. 
 
 407 Foto’s op karton van (vermoedelijk)  de viering van het 40jarig jubileum van 

het hoofd van de lagere school, C.G. Cremer, tevens penningmeester van de bank. 
1916, In drievoud 

 
 408 Gewijzigde statuten van de Spaarbank. Bijvoegsel tot de Nederlandsche 

Staatscourant. 1944, 1 stuk 
 
 409 Uittreksel uit de notulen der algemene vergadering van leden van de Vereniging 

De Spaarbank  betreffende het aannemen van het algemene besluit tot wijziging 
van de statuten. 1956, 1 stuk 

 
 410 Stukken betreffende het verzoek om de naam van de Vereniging De Spaarbank te 

Spijk te wijzigen in De Spaarbank ‘Spijk’ gevestigd te Spijk en om de statuten 
te wijzigen. Met documenten van toestemming en met bijvoegsel uit de 
Staatscourant. 1956, 1 omslag 

 
 411 Statuten en reglement van orde. 1967, 1 stuk 
 
7.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

 412-430 Notulen van het bestuur. 1854 - 1979, 1981, 18 deeltjes, 1 omslag 
 412 1854 - 1858 januari 
 413 1858 januari (vervolg) - 1876 
 414 1877 - 1895 januari 
 415 1895 februari  - 1902 
 416 1903 - 1910 januari 19 
 417 1910 januari 26 - 1919 april 12 
 418 1919 april 25 - 1923 februari 23 
 419 1923 februari 26 - 1925 november 
 420 1925 december  - 1928 
 421 1929 - 1932 mei 13 
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 422 1932 februari 24 - 1939 november 24. Dit deel begint met een algemene 
vergadering, waarbij teruggeblikt wordt op het jaar 1931. De gebruikelijke 
notulen vervolgen op 27 mei 1932 

 423 1939 april 21 - 1944 februari 11. Dit deel begint met een algemeen 
overzicht tijdens een zitting in april. De gebruikelijke notulen vervolgen 
op 16 december 1939 

 424 1944 februari 18 - 1950 februari. Dit deel begint met een verslag van de 
jaarlijkse vergadering met een terugblik op het afgelopen jaar en wordt 
gevolgd door verslagen van zittingen vanaf 25 februari 1944 

 425 1950 maart - 1954 december 10 
 426 1954 december 17 - 1958 september 12 
 427 1958 september 19 - 1963 maart 22 
 428 1963 maart 25 - 1971 juli 
 429 1971 augustus - 1979 maart 
 430 1981, 18 mei en 22 juni. Met bijlagen. 1 omslag. 
 
 431 Ingekomen brieven van de Nederlandse Spaarbankbond aan het bestuur.  
  1949 - 1965, 1 omslag 
 
 432 Ingekomen brieven aan het bestuur. 1953 - 1978, 1 omslag 
 
 433 Correspondentie van het bestuur betreffende de voorgenomen fusie tussen de 

Nutsspaarbank te Appingedam, de Bondsspaarbank te Loppersum, de Bondsspaarbank 
Noord Oost Groningen en de Spaarbank ‘Spijk’. 1976 - 1979, 1 omslag 

 
7.3 BEDRIJFSMIDDELEN 

7.3.1 GEBOUWEN EN INRICHTING 

 434 Akten van koop en verkoop van panden en land en schuldbekentenissen. Met 
retroacta. Afschriften. 1855 - 1906, 1 omslag 

 
 435 Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van de afbraak van een oud gebouw en 

de wederopbouw van een nieuw gebouw ten dienste van de Spaarbank, met 
conciërgewoning. 1910, 1 stuk 

 
 436 Bewijzen van aandeel in Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij ‘De Eendracht’ en 

‘Oosterwijtwerd’. 1911 - 1972, 1 omslag 
 
 437 Stukken betreffende het betalen van vennootschapsbelasting. 1954 - 1962,  
  1 omslag 
 
 438 Kennisgeving van het Provinciaal Bestuur van Groningen dat zij het besluit van 

de raad van Bierum, waarbij het onderhoud van de Spaarbankweg te Spijk ten 
laste van de gemeente is gebracht, goedkeurt. 1955, 1 stuk 

 
 439 Stukken betreffende de plaatsing van een aantal terpen te Godlinze, Spijk en 

Tjamsweer en een wierde te Uitwierde op de lijst van beschermde monumenten in 
het kader van de Monumentenwet. 1968, 1 omslag 
N.B. Van de archeologische monumenten is de bank eigenaar of zakelijk 
gerechtigde dan wel hypothecaire schuldeiser 

 
 440 Foto van het spaarbankgebouw en ansichtkaart naar deze foto. Ca. 1969,  
  2 stukken 
 
 441 Bestek en voorwaarden voor de verbouwing en vergroting van het bankgebouw met 

woning aan ‘t Loug. 1969, 1 pak 
 
 442 Stukken betreffende de inrichting van het bankgebouw. 1969 - 1981, 1 omslag 
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7.3.2 PUBLIC RELATIONS 

 443 Stukken betreffende de installatie van een carillon op initiatief van het 
comité, waarin zitting hebben de Spaarbank en de kerkvoogdij van de Hervormde 
Gemeente. Met foto’s van het bezoek aan de klokkengieterij Van Bergen te 
Heiligerlee waar de klokken voor Spijk op afgebeeld staan. 1959 - 1961,  

  1 omslag 
 
 444 Vergunning van de gemeente Bierum aan het bestuur voor het aanbrengen van een 

lichtembleem aan de voorgevel. 1960, 1 stuk 
 
 445 Stukken betreffende de meningsverschillen met de Stichting Dorpsbelangen Spijk 

over de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het carillon. Met 
retroacta. 1980 - 1984, 1 omslag 

 
7.4 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

 446 Balansen en verslagen van de staat der Spaarbank. 1895 - 1964, 1 pak 
 
 447-448 Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle van de 

jaarrekeningen. 1942, 1945 - 1978, 2 pakken 
 447 1942, 1945 - 1964 
 448 1965 - 1978 
 
 449 Accountantsrapport betreffende de controle van de administratie  over 1938, van 

de balans en staat van lasten en baten. 1939, 1 stuk 
 
 450 Pandbrieven van de Veendammer Hypotheekbank. 1913 - 1918, 1 omslag 
 
 451 ‘Roiementsregister’ : register houdende namen en handtekeningen van 

hypotheeknemers, namen van notarissen bij wie de royementsakte is gepasseerd, 
datum van royement en opgave van de afgeloste bedragen. 1947 - 1979, 1 deel 

 
 452 Balansboek. 1954 - 1973, 1 deel 
 
 453-454 Inspectierapporten. 1981 - 1984, 1986 - 1989, 2 pakken 
 453 1981 - 1984 
 454 1986 - 1989 
 
7.5 DIENSTVERLENING 

 455 Stukken betreffende de verzoeken om tekening van royementsakten. 1954 - 1962,  
  1 omslag 
 
 456-457 Register met de namen van hypotheekhouders, data, bedragen en taxatiewaarde. 

1955 - 1975, 2 katernen 
 456 1955 - 1973 
 457 1973 (vervolg) - 1975 
 
 458 Specimina spaarbankboekje. 1958 - 1977, 2 stukken 
 
 459 Reglement voor de uitgifte van termijnboekjes. 1967, 1 stuk 
 

8 SPAARBANK BEERTA (1843 - 1992), SINDS 1992 BONDSSPAARBANK TE APPINGEDAM 

8.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING 

 460 Aanbevelingen van de Commissie, belast met het opmaken en voordragen van een 
reglement, aan het bestuur van het Genootschap ter Bevordering der Nijverheid 
betreffende het ontwerp van het reglement. 1843, 1845, 2 stukken 
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 461 Akte van de bedrijfsfusie tussen de Stichting Spaarbank Beerta en de Stichting 
Bondsspaarbank te Appingedam. Afschrift. 1990, 1 stuk 
N.B. De bedrijfsfusie vond plaats op 2 juli 1990. De feitelijke ontbinding was 
twee jaar later. 

 
8.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

 462 Stukken betreffende de totstandkoming van de economische eenheid van de 
Stichting Bondsspaarbank te Appingedam en de Stichting Spaarbank Beerta.  

  1986 - 1987, 1 omslag 
 
 463 Stukken betreffende de totstandkoming van de bedrijfsfusie tussen de Spaarbank 

Beerta en de Bondsspaarbank Appingedam. 1990, 1 omslag 
 
 464 Stukken betreffende de ontbinding van de Stichting Spaarbank Beerta. 1992,  
  1 omslag 
 
8.2.1 BESTUUR EN DIRECTIE 

 465 Brief van het bestuur van de Spaarbank dd. 16 maart 1848 aan het Departement 
van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen betreffende de gevolgen van de 
plotselinge daling van de effecten en de te volgen maatregelen. 1848, 1 stuk 

 
 466 ‘Spaarbank. Voor den Secretaris’. Register, bijgehouden door de secretaris, met 

verslagen van vergaderingen, overzichten van de staat der obligatiën en 
effecten, uitgaven en ontvangsten, namen en bedragen van inleggers en verslagen 
van de zittingen. 1856 - 1875, 1 deel 

 
 467 Afschriften van brieven van de directie aan de afdeling Beerta van het 

Genootschap van Nijverheid en aan andere personen en instellingen; met vanaf 
1886 jaarverslagen. 1882 - 1914, 1 katern 

 
 468-472 Verslagen van het bestuur. 1908 - 1927, 1941 - 1992, 5 delen 
 468 1908 - 1927 
 469 1941 - 1953 juni 
 470 1953 juli - 1969 mei 23 
 471 1969 mei 28 - 1980 februari 
 472 1980 maart - 1992 november 13 

N.B. Op deze laatste datum werd de Spaarbank te Beerta opgeheven om op te 
gaan in de bank te Appingedam. 

 
 473 Uitgegane brieven van het bestuur. Afschriften. 1932, 1 omslag 
 
 474 ‘Rule-book’. Typoscript, zonder auteursvermelding. Ca. 1965, 1 stuk 

N.B. Opgezet om een zodanige functiescheiding te handhaven dat geen enkel 
bestuurslid een transactie vanaf begin tot eind kan beheersen. Door de geringe 
omvang wordt het spaarbankbedrijf door het bestuur uitgevoerd. 

 
 475 Correspondentie met De Nederlandsche Bank en de Bank der Bondsspaarbanken over 

onduidelijkheden, gebleken bij de controle van de jaarstukken. 1989 - 1990,  
  1 omslag 
 
8.3 EXTERNE VERSLAGGEVING 

 476 Verslagen van de directie van de staat der bank aan de leden van de afdeling 
Beerta van het Genootschap ter Bevordering der Nijverheid, gevestigd te 
Onderdendam. 1845 - 1846, 1848 - 1864, 1 omslag 

 
 477 Verslagen van het bestuur, uitgebracht in de vergaderingen der Afdeling Beerta 

van de Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid. Met afschriften van 
brieven van de secretaris, gericht aan diverse personen en instellingen.  

  1915 - 1932, 1 deel 
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 478 Verslagen van de commissarissen, belast met de controle van de waarden van de 
effecten, hypotheken en vorderingen. 1929 - 1933, 1 omslag 

 
 479 Advies van de Commissie, belast met het uitbrengen van een rapport over een 

voorstel tot renteverhoging voor de deelhebbers van de Spaarbank en tot 
bepaling van de vraag aan wie de eigendom van het reservefonds, casu quo, zou 
moeten toekomen. ca. 1930, 1 suk 

 
 480-497 Jaarverslagen, balansen, winst - en verliesrekeningen, met lijsten van 

effecten, hypotheken en onderhandse schuldbekentenissen. 1934 - 1955,  
  18 katernen 
 480 1933 
 481 1934 
 482 1935 
 483 1936 
 484 1937 
 485 1938 - 1939 
 486 1940 
 487 1941 
 488 1942 
 489 1943 
 490 1944 
 491 1945 
 492 1946 
 493 1947 
 494 1948 
 495 1949 - 1951 
 496 1952 
 497 1953 - 1955 
 
8.4 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

8.4.1 JAARSTUKKEN EN STATISTIEKEN 

 498-500 Rapporten betreffende de controle van de jaarrekening, uitgebracht door de 
Nederlandse Spaarbankbond. Met hiaten. 1942 - 1987, 3 pakken 

 498 1942, 1945 - 1959, 1963 
 499 1968 - 1977 
 500 1981 - 1987 
 
 501 Jaarrekeningen. 1984 - 1986, 1 omslag 
 
 502 Interne jaarverslagen. 1986 - 1989, 1 pak 
 
 503 Kwartaalstaten ten behoeve van de Nederlandse Spaarbankbond. Met handleiding. 

1987, 1 omslag 
 
 504 Rapport betreffende de controle van de kwartaalstaten, uitgebracht door de 

Nederlandse Spaarbankbond. Met accountantsverklaring. 1987, 1 omslag 
 
 505 Rapporten betreffende de samengevoegde jaarrekening, mede gestuurd aan de 

directie te Appingedam, uitgebracht door de Nederlandse Spaarbankbond. Met 
bijlagen. 1987 - 1990, 1 omslag 

 
 506 Balansen en grootboek. Computeruitdraaien. 1987 - 1990, 1 omslag 
 
 507 Verslag van de interne controle van de Bondsspaarbank te Appingedam over de 

controle bij de Spaarbank Beerta over het tweede halfjaar 1989. Met bijlagen. 
1990, 1 omslag. 

 
8.4.2 BOEKHOUDING 

 508-510 Kas - Bankboeken. 1956 - 1986, 3 delen 
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 508 1956 - 1969 november 3 
 509 1969 november 4 - 1978 augustus 3 
 510 1978 augustus 3 (vervolg) - 1986 
 
 511 Stukken betreffende de aangifte van de vennootschapsbelasting. Met bijlagen. 

1971 - 1988, 1 omslag 
 
 512-513 Kasboek met uitgaven en inkomsten van de inleggers. 1987 - 1990, 2 delen 
 512 1987 juni 15 - 1990 mei 7 
 513 1990 mei 21 - 1990 oktober 15 
 
8.5 DIENSTVERLENING 

 514-515 Rekening-courantboeken met spaarders. 1945 - 1979, 2 delen 
 514 1945 - 1979 
 515 1948 - 1979 
 
 516 Opgave van kortingen. Met namenlijsten. 1952 - 1964, 1 katern 

N.B. Het is niet duidelijk om welke kortingen het gaat. 
 
 517 Inleggersboek. 1964 - 1990, 1 deel 
 
 518 Verzoek van het bestuur van de Stichting Spaarbank Beerta om rente en aflossing 

van de hypotheken te storten. Met fiches van hypotheekoverzichten 1986 - 1990. 
1990, 1 omslag 
N.B. Oproepen in beschreven enveloppen zijn niet verstuurd. 

 

9 BONDSSPAARBANK NOORD EN WEST GRONINGEN (1992-1999), GEVESTIGD TE MIDDELSTUM. 

 519 Kopie van de oprichtingsakte van de Bondsspaarbank Noord en West Groningen 
N.V., gevestigd te Middelstum. 1992, 1 stuk 

 
 520 Jaarverslag. 1993, 1 stuk 
 
 521 Begrotingen. 1994 - 1995, 1997, 1 omslag 
 

9.1 NUTSSPAARBANK GRIJPSKERK (1852 - 1970), SINDS 1970 BONDSSPAARBANK 
WESTERKWARTIER. TOT 1992 LID VAN DE COÖPERATIEVE VERENIGING VAN 
BONDSSPAARBANKEN. 

9.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING 

9.1.1 REGLEMENTERING 

 522 Statuten van ‘De Spaarbank van het Departement Grijpskerk der Maatschappij tot 
Nut van ‘t Algemeen’. 1916, 1 stuk 

 
 523 Statuten en reglementen voor de Stichting Bondsspaarbank Westerkwartier te 

Grijpskerk. 1975, 1 stuk 
 
 524 Akte houdende wijziging statuten voor de Stichting Bondsspaarbank 

Westerkwartier te Grijpskerk. Afschrift. 1985, 1 stuk 
 
 525 Statutenwijziging van Stichting Bondsspaarbank Westerkwartier te Grijpskerk, 

thans genaamd: Spaarstichting Grijpskerk. Afschrift. 1992, 1 stuk 
 
9.1.2 SAMENWERKING EN FUSIES 

 526 Brochure van de Spaarbank van het Departement Grijpskerk, waarin aangekondigd 
wordt dat de bank voortaan is aangesloten bij het ‘Nederlandsch Spaarbank-
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Bureau’, gevestigd te Amersfoort en opgericht door de Nederlandschen 
Spaarbankbond. ca. 1930, 1 stuk 

 
 527 Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Kring van Spaarbanken in 

het Noordelijk Westerkwartier. 1932 - 1967, 1 deel 
N.B. De Kring werd opgericht in 1932; als leden sloten zich aan de banken van 
Kommerzijl, Noordhorn, Zuidhorn, Grijpskerk, Oldehove, Ezinge, Den Ham en 
Aduard. 

 
 528 Kopie van uitgaande brief van het Bestuur van de Nutsspaarbank te Grijpskerk 

aan het Bestuur van de Nederlandse Spaarbankbond waarbij men het bestuur 
verwijt dat het door de Bond gevoerde beleid het afbraakproces van de 
Nutsspaarbanken ten voordele van de Boerenleenbanken op het platteland verder 
in gang zet. 1955, 1 stuk 

 
9.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

9.2.1 BESTUUR 

 529 Ingekomen stukken. 1931 - 1983, 1 omslag 
 
 530-538 Verslagen van de zittingen van het bestuur. 1926 - 1988, 9 delen 
 530 1926  - 1929 mei 
 531 1929 juni - 1936 februari 3 
 532 1936 februari 15 - 1942 
 533 1943 - 1953 
 534 1954 - 1961 juni 8 
 535 1961 juni 14 - 1967 maart 24 
 536 1967 maart 30 - 1975 mei 2 
 537 1975 mei 3 - 1983 september 5 
 538 1983 september 9 - 1988 
 
9.2.2 DIRECTIE EN COMMISSARISSEN 

 539 Rooster van aftreding over de periode 1926 tot en met 1936 van de 
Commissarissen der Nutsspaarbank te Grijpskerk. ca. 1926, 1 stuk 

 
 540 Negatieven van foto’s van commissarissen en personeelsleden, vanaf ca. 1925. 

ca. 1955, 1 omslag 
 
 541 Foto’s van een uitstapje van de commissarissen naar Bremen. ca. 1955, 1 omslag 
 
 542 Notulen van de directievergaderingen. 1968 - 1974, 1 deel 
 
 543-544 Correspondentie met de Raad van Bestuur en staffunctionarissen van de 

Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken. 1986 - 1987, 2 omslagen 
 543 1986 
 544 1987 
 
 545 Correspondentie met de Raad van Bestuur en staffunctionarissen van de 

Nederlandse Spaarbankbond. 1987, 1 omslag 
 
9.3 EXTERNE VERSLAGGEVING 

 546 Jaarlijks verslag van de Spaarbank, vermeldende het aantal deelnemers, het 
verschuldigde kapitaal en de bezittingen aan obligaties, effecten en aandelen. 
1875 - 1901, 1 katern 

 
 547 ‘Opgaven omtrent de Spaarbank’. Jaarverslagen ten behoeve van de ‘Statistiek 

der Spaar - en Leenbanken’. 1881 - 1904, 1 omslag 
 
 548 Opgaven omtrent de Spaarbank ten behoeve van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek. 1905 - 1918, 1 omslag 
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9.4 BEDRIJFSMIDDELEN 

9.4.1 BELEGGINGEN EN FONDSENBEZIT 

 549-550 Effecten en Hypotheken. 1912 - 1965, 2 delen 
 549 1912 - 1937 
 550 1938 - 1965 
 
 551 Warrant van onwaarde na 31 maart 1943, uitgegeven door de N.V. Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in 
Nederlandsch-Indië. 1937, 1 stuk 

 
 552 Overzicht van het depot van hypotheken. 1977 - 1981, 1 katern 
 
9.4.2 GEBOUWEN EN INRICHTING 

 553 Overzicht van uitgaven van de aankoop en bouw van de Spaarbank en beschrijving 
van de nieuwe inboedel. 1936 - 1937, 1 katern 

 
 554 Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van de afbraak van de bestaande 

woning en de bouw van een bankgebouw, met verklaring van aanneming van 
verschillende bedrijven. 1937, 2 stukken 

 
 555 Bestek en voorwaarden voor het verbouwen van het winkelpand aan de Herestraat 

te Grijpskerk tot een Bondsspaarbank. Met plattegronden. 1975, 1 pak 
 
 556 Foto’s van het bankgebouw. ca. 1975, 1 omslag 
 
 557 Foto’s van het winkelpand aan de Herestraat. ca. 1975, 1 omslag 
 
9.4.3 PERSONEEL 

 558 Arbeidsvoorwaardenreglement Stichting Bondsspaarbank ‘Westerkwartier’ gevestigd 
te Grijpskerk. Kopie. [1985], 1 stuk 

 
9.5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

9.5.1 JAARSTUKKEN EN STATISTIEKEN 

 559 Accountantsrapporten ter controle van de jaarstukken. 1913 - 1917, 1 omslag 
 
 560-562 Rapporten, uitgebracht door verschillende accountantskantoren, vanaf 1931 door 

de Nederlandse Spaarbankbond, ter controle van de balans en de verlies- en 
winstrekening. 1917 - 1943, 1945 -1969, 3 pakken 

 560 1917 - 1939 
 561 1940 - 1943, 1945 - 1959 
 562 1960 - 1969 
 
 563 Stukken betreffende de analyses van de kosten en rentemarge van de Stichting 

Bondsspaarbank Westerkwartier door de Nederlandse Spaarbankbond. 1968 - 1972,  
  1 omslag 
 
 564 Saldo-opgaven ten behoeve van de schuldregisters van Nederlandse staatsleningen 

en fondsenopgaven van de Bank der Bondsspaarbanken. 1970 - 1972, 1 omslag 
 
 565 Rapporten, uitgebracht door de Nederlandse Spaarbankbond, ter controle van de 

balans en de verlies- en winstrekening van de Sichting Bondsspaarbank 
Westerkwartier. 1970 - 1981, 1 pak 

 
 566 Rapport met het bedrijfsvergelijkend onderzoek, uitgevoerd door de Nederlandse 

Spaarbankbond, naar de Stichting Bondsspaarbank Westerkwartier te Grijpskerk. 
1972 - 1977, 1979, 1 pak 
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 567 Spaaranalyse eerste halfjaar 1973, uitgevoerd door de Nederlandse 

Spaarbankbond. 1973, 1 stuk 
 
9.5.2 BOEKHOUDING 

 568-570 Grootboeken. 1927 - 1976, 3 delen 
 568 1927 - 1945 
 569 1946 - 1969 
 570 1970 - 1976 
 
 571 Staten met de inleg en rente van de deelhebbers. 1901 - 1903, 1 katern 
 
 572 Tabellarisch kasboek. 1913 - 1945, 1 deel 
 
 573-574 Balans, Winst en Verliesboek. 1927 - 1969, 2 delen 
 573 1927 - 1937 januari 1 
 574 1937 december 31 - 1969 
 
 575-577 Rentetabellen. ca. 1930, 1 pak, 2 omslagen 
 575 2,64 %. 1 pak. 
 576 2,25 % 
 577 3,5 % 
 
 578-587 Kasboeken. 1936 - 1975, 9 delen, 1 katern 
 578 1936 - 1939 
 579 1940 - 1943 
 580 1944 - 1945. Net 
 581 1944 - 1945. Klad 
 582 1946 - 1962 
 583 1963 - 1969 
 584 1970 - 1971. Klad. 1 katern 
 585 1970 - 1972, september 26. Het eerste gedeelte bevat het  kasboek van 

Kommerzijl 1965 - 1969 
 586 1972 september 27 - 1975 juli 18 
 587 1975 juli 22 - 1975 
 
 588 Register met de staten van inleg en rente. 1946 - 1952, 1 deel 
 
 589 Kasboek, bijgehouden tijdens de zittingen van de bank. 1970 - 1980, 1 deel 
 
9.6 DIENSTVERLENING 

 590-591 Grootboek, met namen van de rekeninghouders. 1879 - 1901, 1 deel, 1 katern 
 590 1879 - 1888 
 591 1883 - 1901. 1 katern 
 
 592 ‘Comptator Combinatie’, samengesteld door W.P.A.F. Hartgring.  Uitschuifdoos, 

waarbij renteuitkomsten van bedragen tegen bepaalde percentages worden 
verkregen. Met losse inschuifbare tabellen. Ca. 1920, 1 stuk 

 
 593 ‘Spaarbusjes’. Nummers van de busjes, met corresponderende namen en bedragen 

van inleg. 1955 - 1979, 1 katern 
 
 594 Stukken betreffende aanvragen voor krediet- en hyptheekverstrekking met 

aankondigingen aan de kredietnemers van de rente-aanpassingen. 1981 - 1985,  
  1 omslag 
 
 595 Specimina van spaarbewijzen - bewijzen van storting van 25 gulden. z.j.,  
  1 omslag 
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9.7 DOCUMENTATIE 

 596 Krantenknipsel. 1934, 1 stuk 
 
9.8 MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ‘T ALGEMEEN DEPARTEMENT GRIJPSKERK 

 597-601 Notulen van de vergaderingen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, 
departement Grijpskerk. 1842 - 1972, 5 delen 

 597 1842 - 1958 juli 14 
 598 1858 juli 21 - 1888 maart 
 599 1888 juni - 1925 juli 
 600 1925 september - 1956 
 601 1957 - 1972 
 
 602 Minuten van de secretaris van het Departement Grijpskerk van de Maatschappij 

tot Nut van ‘t Algemeen aan diverse instellingen en personen. Afschriften.  
  1902 - 1932, 1 deel 
 
 603 Reglement, leerplan en lesrooster van de Nuts - Vakteekenschool (voor 

ambachtslieden) te Grijpskerk. 1910, 1 stuk 
 
 604 Wet der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. 1915, 1932, 2 stukken 
 
 605 Lijst van leden van het Departement Grijpskerk van de Maatschappij tot Nut van 

‘t Algemeen. 1922 - 1950, 1 deel 
 
 606-609 ‘Nutswerk’. Maandblad van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. 1925 - 1931, 

1935 - 1941, 3 delen, 2 stukken 
 606 1925 - 1928 
 607 1928 - 1931. (Met overlap) 
 608 1935 - 1938 
 609 1941. 2 stukken 
 
 610 ‘Wat weet gij van het werk der Maatschappij tot nut van ’t Algemeen?‘ Brochure 

uitgebracht door de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. 1930, 1 stuk 
 
 611 Huishoudelijk reglement van het Departement Grijpskerk der Maatschappij tot Nut 

van ‘t Algemeen’. 1931, 1 stuk 
 
 612 Sprekerslijsten van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. 

1933, 1935, 1937, 1939 - 1941., 1 omslag 
 
 613 Verslag en rekeningen over het tijdvak 1 juli 1927 tot 30 juni 1933 van de 

Nutscommissie voor Onderwijs van het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut 
van ‘t Algemeen. 1933, 1 stuk 

 
 614 Jaarboekjes  over de jaren 1930 - 1939 van de Maatschappij tot Nut van ‘t 

Algemeen. 1934, 1937, 1940, 3 stukken 
 
 615 Jaarrekeningen 1935/36, 1936/37, 1940/41 en 1941/42 en balansen van de 

Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. 1935 - 1942, 1 omslag 
 
 616 ‘Na 150 jaar’. Brochure uitgebracht door de Maatschappij tot Nut van ‘t 

Algemeen. 1935, 1 stuk 
 
 617 Verslagen van het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. 

1936 - 1937, 1940 - 1941, 1941 - 1942., 3 stukken 
 
 618 Ingekomen brieven en berichten van het Hoofdbestuur aan het Departement 

Grijpskerk van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen en minuten van uitgaande 
brieven van het Departement. 1941 - 1942, 1 omslag 
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 619 Brochures met opgaven van cursussen van de  Maatschappij tot Nut van ‘t 
Algemeen. 1941/42, 1942/43, 2 stukken 

 

9.1.1 SPAARBANK KOMMERZIJL (1872 - 1968) 

9.1.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING 

 620 Statuten van de Stichting ‘Spaarbank de Vereniging’, met reglementen 
bijgevoegd. [1919], 2 stukken 

 
 621 Kopie van de akte van oprichting van de Naamlooze Vennootschap tot voortzetting 

van het bedrijf der Stichting Spaarbank ‘De Vereeniging’ te Kommerzijl, 
opgericht in 1872 door eenige om- en inwonenden van Kommerzijl, te vestigen te 
Kommerzijl, gemeente Grijpskerk. 1919, 1 stuk 

 
 622 Aandelen van de Naamloze Vennootschap tot voortzetting van het bedrijf der 

Stichting ‘Spaarbank de Vereeniging te Kommerzijl’. Met talons. Vanaf 1919,  
  1 omslag 

N.B. Er werden 40 aandelen van ieder 500 gulden uitgegeven. Alle 40 aandelen 
staan op naam, adres en datum. 

 
 623 Stukken betreffende de verandering van rechtsvorm, te weten van de ‘N.V. 

Spaarbank de Vereeniging’ in een Stichting. Ca. 1953, 1 omslag 
 
9.1.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

 624-626 Notulen van de algemene jaarlijkse bestuursvergaderingen. 1872 - 1959,  
  1963 - 1969, 3 delen 
 624 1872 - 1910 
 625 1911 - 1959 
 626 1963 - 1969 
 
9.1.3 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

 627-629 Kasboeken. 1928 - 1965, 3 delen 
 627 1928 - 1941 
 628 1942 - 1952 
 629 1953 - 1965 
 
 630-631 Grootboeken. 1928 - 1969, 2 delen 
 630 1928 - 1948 
 631 1949 - 1969 
 
 632-634 Balansboeken. 1928 - 1969, 3 delen 
 632 1928 - 1940 
 633 1941 - 1963 
 634 1964 - 1969 
 
 635-636 Rapporten, uitgebracht door de Nederlandse Spaarbankbond, ter controle van de 

balans en de verlies- en winstrekening. 1934 - 1969, Met hiaten., 1 omslag,  
  1 pak 
 635 1934, 1936 - 1937, 1939 - 1942. 1 omslag 
 636 1945 - 1964, 1966, 1969 
 
 637 Overzicht van de afdeling bewaarneming en belening van de Nederlandsche Bank 

van obligaties, aandelen etc. 1970, 1 stuk 
 
 638 Kasschrift. 1979 - 1982, 1 katern 
 

 45



9.2 SPAARBANK MIDDELSTUM (CA. 1850 - 1992), TOT 1992 LID VAN DE COÖPERATIEVE 
VERENIGING VAN BONDSSPAARBANKEN 

9.2.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING 

9.2.1.1 OPRICHTING EN REGLEMENTERING 

 639 Statuten en reglementen. Met concepten. 1852, 1858, 1874, 1886, 1899, 1903, 
1906, 1909, 1916, 1965, 1 omslag 

 
 640 Correspondentie met het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van ‘t 

Algemeen en met het Bestuur van het Departement Middelstum over de wijziging 
van de statuten van het spaarbankreglement. 1907 - 1931, 1 omslag 

 
 641 Afschrift en uittreksel van de stichtingsakte. 1909, 2 stukken 
 
 642 ‘A. Reglement omtrent den accountantsdienst bij de Nutsspaarbanken; B. Concept-

statuten voor het Centraal Waarborgfonds voor Nutsspaarbanken; C. Jaarlijkse 
bijdragen in het Waarborgfonds (berekening 1908).’  Uitgebracht door de 
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. 1912, 1 stuk 

 
 643 Afschriften van akten van statutenwijziging. 1959, 1965, 1983, 1987, 1992,  
  1 omslag 
 
 644 Statutenwijziging van Stichting De Spaarbank te Middelstum, thans genaamd: 

Stichting Spaarbevordering. Afschrift. 1992, 1 stuk 
 
9.2.1.2 SAMENWERKING EN FUSIES 

 645 Statuten van de Nederlandschen Spaarbankbond. 1907, 1 stuk 
 
 646 Verslagen van de vergaderingen van het bestuur van de Spaarbankbond ‘Hunsingo’. 

[1921], 1923 - 1925, 1949 - 1950, 1 omslag 
N.B. Spaarbankbond ‘Hunsingo’ is een bond van spaarbanken binnen het kanton 
Onderdendam. Deelnemende banken zijn gevestigd te Baflo, Eenrum, Middelstum, 
Onderdendam, Uithuizen, Usquert, Warffum en Winsum. 

 
 647 Stukken betreffende een mogelijke fusie tussen de Bondsspaarbanken, de 

Rijkspostspaarbank en de Postchèque - en Girodienst. 1973, 1 omslag 
N.B. In december 1973 zag men af van een samenwerking. 

 
9.2.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

 648-656 Notulen van de vergaderingen van het bestuur. 1903 - 1961, 1983 - 1989,  
  2 delen, 5 pakken en 2 omslagen 
 648 1903 - 1925 oktober. 1 deel 
 649 1925 november - 1961. 1 deel 
 650 1983. Met bijlagen 
 651 1984. Met bijlagen 
 652 1985. Met bijlagen 
 653 1986. Met bijlagen. 1 omslag 
 654 1987. Met bijlagen 
 655 1988. Met bijlagen 
 656 1989. Met bijlagen. 1 omslag 
 
 657 Besluitenboek van  de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1989 - 1990,  
  1 deel 
 
 658-660 Ingekomen stukken. 1912 - 1986, 2 pakken, 1 omslag 
 658 1912 - 1939. 1 omslag 
 659 1940 - 1945 
 660 1946 - 1986 
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 661 Ingekomen brieven van het ‘Devisenschutzkommando Niederlande’. 1942 - 1943,  
  1 omslag 
 
 662 Stukken betreffende de blokkeringsmaatregelen in mei 1945 bij verdachte 

personen en bericht van deblokkering in oktober 1945. Met lijst van namen. 
1945, 1 omslag 

 
9.2.3 EXTERNE VERSLAGGEVING 

 663 Verslag van de Spaarbank, opgesteld door de Commissarissen over de Spaarbank. 
1877 - 1878, 1 stuk 

 
 664 Opgaven omtrent de spaarbank ten behoeve van het Centraal Bureau voor 

Statistiek. 1920 - 1967, 1 omslag 
 
 665 Stukken betreffende enquetes en statistieken ten behoeve van 

bedrijfsvergelijkende onderzoeken. 1969 - 1978, 1 pak 
 
9.2.4 BEDRIJFSMIDDELEN 

9.2.4.1 GEBOUWEN EN INRICHTING 

 666 Stukken betreffende de kosten en de financiering van de uitbreiding van het 
kantoor van de bank aan de Brouwerslaan 4. 1961 - 1962, 1 omslag 

 
 667 Brochures en rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende 

beveiligingsmaatregelen. 1966, 1975 - 1978, 1 omslag 
 
 668 Stukken betreffende de feestelijke opening van het verbouwde kantoor. Met 

foto’s. 1986, 1 omslag 
 
 669 Foto’s van de opening van het verbouwde kantoor. 1986, 1 omslag 
 
9.2.4.2 PERSONEEL 

 670 Loonstaten van het personeel. 1940 - 1944, 1 omslag 
 
9.2.4.3 PUBLIC RELATIONS 

 671 Stukken betreffende de aanschaf van vernikkelde spaarbusjes en een neon-bij-
embleen voor de gevel van de bank in het kader van de acties van de Stichting 
Spaarpropaganda. 1960 - 1962, 1 omslag 

 
 672 Brochure ‘Nieuws van de Spaarbank’. 1984, 1 stuk 
 
9.2.5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

9.2.5.1 JAARSTUKKEN EN STATISTIEKEN 

 673 Balansen, opgemaakt door boekhouder H.J. Reitsema te Middelstum. 1929 - 1961. 
Met hiaten, 1 omslag 

 
 674 Rapport inzake de contrôle der administratie van de Nutsspaarbank te Middelstum 

over het boekjaar 1943, uitgebracht door accountantskantoor P.H. Dijksterhuis 
te Groningen. 1944, 1 stuk 

 
 675 Verlies- en winstrekeningen over het boekjaar, alsmede de balans per 1 januari 

van het daaropvolgende jaar, aangeboden aan de Commissarissen van de bank en 
aan het bestuur van het Departement Middelstum van de Maatschappij tot Nut van 
‘t Algemeen. Afschriften. 1944/1945 - 1975/1976, 1 pak 

 
 676 Verlies - en winstrekeningen, balansen en begrotingen met resultaatrekeningen. 

1944 - 1949, 1964 - 1981, 1983, 1 pak 
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 677 Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle van de 

jaarstukken. 1946 - 1975. Met hiaten, 1 pak 
 
 678 Rapport van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de balans per 31 december 

1945. 1947, 1 stuk 
 
 679-681 Staten van de Nederlandse Spaarbankbond in het kader van de Wet Toezicht 

Kredietwezen, artikelen 15 en 16, betreffende de balans en verlies- en 
winstrekeningen, ingevuld door de bank te Middelstum. 1958 - 1977, 1 pak en 2 
omslagen 

 679 Staten, 1954 - 1968. Met handleiding van de Nederlandse Spaarbankbond voor 
de invulling 

 680 Kwartaalstaten, 1958 - 1977. 1 pak 
 681 Balansstaten, 1958 - 1971, 1974 - 1976 
 
 682 Stukken betreffende de invoering van de liquiditeitsreserve voor de algemene 

spaarbanken. 1973 - 1975, 1 omslag 
 
9.2.5.2 BOEKHOUDING 

 683-689 Kasboeken. 1899 - 1921, 1928 - 1940, 1944 - 1954, 7 delen 
 683 1899 - 1918 
 684 1919 - 1921 
 685 1928 - 1932 februari 4 
 686 1932 februari 8 - 1936 januari 17 
 687 1936 januari 17 (vervolg) - 1940 
 688 1944 - 1945 
 689 1946 - 1954 
 
 690-691 Staatboeken. 1873 - 1924, 2 delen 
 690 1873 - 1902 
 691 1903 - 1924 
 
 692-693 Kasboeken, opgesteld door de commissarissen. 1907 - 1912, 2 delen 
 692 1907 - 1909 
 693 1910 - 1912 
 
 694 Stukken betreffende de verpachting van akkers. Met lijsten van namen van  

pachters en door hen betaalde bedragen. 1922, 1959 - 1968., 1 omslag 
N.B. De bank had een stuk grond in eigendom en verhuurde dit ten behoeve van 
tuinbouw. In 1968 kwam hier een einde aan door een over het akkerland 
geprojecteerde weg. 

 
 695-699 Tabellarische kasboeken. 1922 - 1938, 1940 - 1946, 5 delen 
 695 1922 - 1926 mei 21 
 696 1926 mei 21 (vervolg)  - 1930 mei 23 
 697 1930 mei 23 (vervolg) - 1934 mei 4 
 698 1934  mei 4 (vervolg) - 1938 
 699 1940 - 1946 
 
 700 Balans. 1943 - 1966, 1 deel 
 
 701 Register met namen van de inleggers, met bedragen van rente en hoofdsom.  
  1959 - 1969, 1 deel 
 
9.2.6 DIENSTVERLENING 

9.2.6.1 SPAARREKENINGEN 

 702 Specimina spaarbankboekjes. 1853, z.j, 2 stukken 
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 703 Renteberekening ten dienste der Spaarbank Middelstum door C.J. Duursema te 
Toornwerd. 1911, 1 stuk 

 
 704 Verklaring van inwoners in Middelstum (als gevolg van de slechte toestand van 

de fondsenmarkt en het daardoor nadelig saldo van de balans van de Spaarbank) 
om borg te zijn tot zekerheid voor betaling aan de inleggers. Met lijst van 
namen van de borgen en bedragen. 1921, 1 stuk 

 
 705 Lijst met namen en saldi van de spaarders op 10 mei 1940. 1940, 1 stuk 
 
 706-707 ‘Uitbetalingen’. Namenlijsten met corresponderende nummers. 1945, 2 katernen 
 706 Deel I. Nr. 1 - 362 
 707 Deel II. Nr. 363 - 435 
 
 708 Aanvragen in het kader van de geldzuivering. Met geldkaarten. 1945, 1 pak 
 
 709 Gegevens betreffende de spaarovereenkomsten, aangegaan in het kader van de 

Jeugdspaarwet. 1959 - 1967, 1 omslag 
 
 710 Stukken betreffende de uitvoering van de Algemene Premiespaarwet. Met een 

handleiding van de Nederlandse Spaarbankbond. 1966 - 1974, 1 omslag 
 
 711 Verzoek van de commissarissen van de bank aan de Diaconie van de Hervormde Kerk 

te Stitswerd om spaarbankboekjes aan te bieden ter bijschrijving van de rente. 
1970, 1 stuk 

 
 712 Stukken betreffende de introductie van de ‘Surplus-rekening’ door de 

Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken en de protesten van H.J. de Jong, 
directeur van de Spaarbank te Middelstum tegen deze spaarvorm. 1988, 1 omslag 

 
 713 Bewijs van eerste opname uit de geldautomaat. 1990, 1 stuk 
 
9.2.6.2 KREDIETVERLENING 

 714 Schuldbekentenissen, o.a. van de gemeentebesturen van Winsum, Middelstum en 
Noorddijk. 1913 - 1950, 1 omslag 

 
 715 Schriftje met verstrekte hypotheken en leningen. 1932 - 1953, 1 katern 
 
 716-717 Biljetten, waarop de door de cliënten verschuldigde bedragen staan vermeld. Met 

handtekening voor akkoordverklaring. 1940 - 1944, 2 omslagen 
 716 Hypothecaire leningen. 1942 - 1944 
 717 Leningen. 1940 - 1942 
 
 718 Taxatierapport op uitstaande hypotheken. 1943, 1 stuk 
 
9.2.6.3 BEHEER EFFECTEN EN BEMIDDELING BIJ AAN - EN VERKOOP VAN EFFECTEN 

 719 Russische obligaties. Met coupons. [1857], 1889 - 1918, 1 omslag 
 
 720-721 Register met namen van houders van effecten, obligaties, hypotheken en leningen 

van de Spaarbank in bewaring bij de Nederlandsche Bank en bij de 
Penningmeester. 1903 - 1947, 2 delen 

 720 1903 - 1921. Met opgave van terugbetalingen tot 1943 
 721 1910 - 1946. Met opgaven van terugbetalingen tot 1947 
 
 722 Effecten-boekje. 1904 - 1920, 1 katern 
 
 723 Stukken afkomstig van de afdeling bewaarneming van De Nederlandsche Bank 

betreffende de staat van fondsen van de Spaarbank te Middelstum. Met hiaten. 
1906 - 1962, 1 pak 

 

 49



 724 Stukken afkomstig van de effectenhandelaren Goldhoorn, Vos & Koppius en Mulder 
& Sibinga betreffende de voor de bank aangekochte effecten. 1916 - 1946,  

  1 omslag 
 
 725 Stukken betreffende de inschrijvingen in het Grootboek 1946, die samengevoegd 

zijn tot één rekening. 1946 - 1948, 1 omslag 
 
 726 Depot-rekeningen. 1974 - 1981, 1 omslag 
 
9.2.6.4 BEHEER BOEDELS 

 727 Lijsten van het Militair Gezag van het Departement van Oorlog met namen van 
aangestelde beheerders, bewindvoerders of bestuurders en de namen van de 
personen, over wie zij zijn aangesteld. Met data van ingang. 1945, 1 omslag 

 
9.2.7 DOCUMENTATIE 

 728 Krantenknipsels. 1907 - 1992, 1 omslag 
 
9.2.8 AFGEDWAALDE STUKKEN 

 729 Veiling van behuizing te Zandeweer. Eigendomsbewijs voor Klaas de Weert en 
echtgenote te Middelstum. Met retroacta. (Verband met archief niet duidelijk.). 
1923, 1 stuk 

 

10 SPAARBANK VLAGTWEDDE (1870 - 1992) 1995 

10.1 ORGANISATIE EN ONTWIKKELING 

10.1.1 BELEID, SAMENWERKING EN FUSIES 

 730 Akte van overdracht door de leden van ‘De Spaarbank’ te Vlagtwedde aan: de 
Vereeniging ‘Spaarbank opgericht door het Plaatselijk Nut’ , gevestigd te 
Vlagtwedde. Afschrift. 1928, 1 stuk 

 
 731 Notulen van de buitengewone vergadering van certificaathouders van aandelen van 

de Bank der Bondsspaarbanken te Amsterdam betreffende het aanbod tot overneming 
van de in handen van Bank Mees & Hope zijnde aandelen van de Bank der 
Bondsspaarbanken. Met bijlage. 1974, 2 stukken 

 
 732 Verslagen van de vergaderingen betreffende de totstandkoming van een 

Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken. Met bijlagen. 1978 - 1979,  
  1 omslag 
 
 733 Machtiging van drie bestuursleden van de Spaarbank aan de heren H. Dolstra en 

J.H. van Hoorn om mede namens de bank over te gaan tot de oprichting van een 
Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken. Gewaarmerkt. 1979, 1 stuk 

 
 734 Statuten van de Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken. Gewaarmerkt door 

de bestuursleden van de Spaarbank. 1979, 1 stuk 
 
 735 ‘Overleven’. Beleidsplan Nutsspaarbank Vlagtwedde 1985 - 1990. [1985], 1 stuk 
 
 736 ‘Doorgaan’. Aanvullend beleidsplan 1986 - 1990 Nutsspaarbank Vlagtwedde. 

[1986], 1 stuk 
 
 737 Verslag van de vergadering van de Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken 

te Zwolle, waarbij de klachten over het functioneren van enkele leden van de 
Raad van Bestuur aan de orde komen. 1986, 1 stuk 

 
 738 Verslag van de bespreking van directeur Reumerman met C.J. Ambachtsheer, lid 

van de Raad van Bestuur van de Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken 
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over de huidige situatie van de bank en haar toekomst en over recente problemen 
in de Coöperatie. 1986, 1 stuk 

 
 739 Stukken betreffende de opheffing van de Spaarbank opgericht door het 

Plaatselijk Nut. Met kopie van het bestuursbesluit dd. 16 februari 1995.  
  1994 - 1995, 1 omslag 

N.B. De Spaarbank ging in 1992 op in de VSB-Bank. Dit betreft de juridische 
afwikkeling. 

 
10.1.2 JUBILEA EN ANDERE FEESTELIJKHEDEN 

 740-741 Receptieboeken ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Nutsspaarbank 
te Vlagtwedde. 1970, 2 delen 

 740 Deel 1 
 741 Deel 2 (vervolg) 
 
 742 Foto van het bestuur ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 

Nutsspaarbank. 1970, 1 stuk 
 
 743 Draaiboek voor de opening van de nieuwe bank op 28 oktober 1983 en tekst van de 

toespraak van de voorzitter bij die gelegenheid. Kopieën. 1983, 2 stukken 
 
 744 Receptieboek ter gelegenheid van de opening van de Nutsspaarbank aan de 

Wilhelminastraat. 1983, 1 deel 
 
 745 Fotoalbum ter herinnering aan de bijeenkomst ter gelegenheid van de 

samenwerking van de Stichting Bondsspaarbank Vlagtwedde en Verenigde Spaarbank 
N.V. 1992, 1 deel 

 
10.2 BESTURING VAN DE ORGANISATIE 

 746-750 Notulen van het bestuur. 1890 - 1992, 3 delen, 1 katern, 1 pak 
 746 1890 - 1946. 1 katern 
 747 1947 - 1967 februari 
 748 1967 november - 1984 
 749 1985 - 1986 januari 
 750 1986 februari - 1992. 1 pak 
 
 751 Ingekomen brieven bij het bestuur. 1939 - 1940, 1945 - 1949, 1954 - 1991,  
  1 omslag 
 
 752 Brieven van het bestuur aan cliënten, die de verschuldigde rente niet hebben 

betaald. Concepten. 1940, 1 omslag 
 
 753 Ingekomen mededelingen van het Beheersinstituut Groningen betreffende de 

deblokkering en geldzuivering. Met lijst van personen, van wie het vermogen 
wordt beheerd door de vertegenwoordiging in Veendam. 1945 - 1947, 1 omslag 

 
 754 Ingekomen brieven van de Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken met 

opmerkingen betreffende de verslagen van de controlewerkzaamheden. 1985 - 1989, 
1 omslag 

 
10.3 EXTERNE VERSLAGGEVING 

 755 ‘Beknopt jaarverslag 1987 met aanvullend wat additionele gezichtspunten voor de 
toekomst.’. 1988, 1 stuk 

 
 756 Jaarverslag 1988 en preview 1989. 1989, 1 stuk 
 
10.4 BEDRIJFSMIDDELEN 

 757 ‘Zóó kan het ook ....’. Mapje met kaarten, die het nut van sparen aanprijzen. 
Ca. 1940, 1 stuk 
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 758 Plattegrond van de nieuwbouw van de Nutsspaarbank. 1983, 1 stuk 
 
 759 Verslagen van de vergaderingen van de bouwcommissie. Met bijlagen. 1983,  
  1 omslag 
 
 760 Plattegrond ontwerp cassettekluis. 1985, 1 stuk 
 
 761 Foto’s van exterieur en interieur van de bank. [1983], 1 omslag 
 
 762 Rapport over het computerprogramma WTK.WK1 van de afdeling Administratieve 

Organisatie van de Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken. Bijgesloten 
twee diskettes met de WTK-rapportage van Vlagtwedde van januari 1991. 1991,  

  1 omslag 
 
10.5 FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

 763 Grootboek. 1874 - 1908, 1 deel 
 
 764 Rapport van A.E. Meijer, accountant en werkzaam bij de Twentsche 

Bankvereeniging, betreffende de controle van de adminstratie. 1909, 1 stuk 
 
 765 Balans, opgemaakt op 31 december 1909. Met goedkeuring van het bestuur. 1910,  
  1 stuk 
 
 766 Opgaven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek over de boekjaren.  
  1937 - 1940, 1 omslag 
 
 767 Saldi - staten van de Inleggers per 31 december 1939. Namen, kapitaal en rente. 

Losbladig register. 1939, 1 omslag 
 
 768 Saldi-staten hypotheken en obligatiën per 31 december 1939. Concepten. 1939,  
  1 omslag 
 
 769-773 Nota’s, facturen, aankoop van effecten. 1935, 1939 - 1940, 1945 - 1946,  
  5 omslagen 
 769 1935 
 770 1939 
 771 1940 
 772 1945 
 773 1946 
 
 774 Rapporten van het accountantskantoor A. Kolthof betreffende de controle van de 

balansen over 1941-1942 en 1943. 1941 - 1943, 2 stukken 
 
 775 Balansen. 1943 - 1945, 1 omslag 
 
 776-778 Rapporten van de Nederlandse Spaarbankbond betreffende de controle van de 

jaarstukken. 1946 - 1959, 1961 - 1981, 3 pakken 
 776 1945 - 1959 
 777 1961 - 1973 
 778 1974 - 1981 
 
 779 Staten van effecten en hypotheken. 1946 - 1947, 1 omslag 
 
 780-783 Staten van de Nederlandse Spaarbankbond in het kader van de door De 

Nederlandsche Bank ingestelde Wet toezicht kredietwezen, betreffende de balans 
en winst- en verliesrekeningen, ingevuld door de bank te Vlagtwedde.  

  1954 - 1974, 3 omslagen, 1 pak 
 780 Winst - en verliesrekeningen. Met handleidingen voor de invulling.  
  1954 - 1956, 1958 - 1963, 1965 - 1971. 
 781 Kwartaalstaten. 1958 - 1974, 1 pak 
 782 Staten. 1954 - 1957 
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 783 Balansstaten. 1959 - 1960, 1962 - 1968, 1970 - 1974 
 
 784 Rapportages betreffende ‘Het lange bedrijf van de spaarbanken’ aan De 

Nederlandsche Bank. 1969 - 1973, 1 omslag 
N.B. Dit betreft het verzoek van De Nederlandsche Bank aan de spaarbanken om in 
hun lange bedrijf de groei van de lange activa niet te laten overstijgen door 
de groei van de lange passiva. 

 
 785 Stukken betreffende de kosten- en rente-analyse en overige opgaven ten behoeve 

van het vervaardigen van statistieken. 1971 - 1973, 1979 - 1981, 1985 - 1988,  
  1 omslag 
 
 786 Bedrijfsvergelijkend onderzoek, verricht door de Nederlandse Spaarbankbond. 

1974, 1978 - 1980, 1 omslag 
 
 787-789 Kwartaalstaten, bestemd voor de Nederlandse Spaarbankbond. 1978 - 1980,  
  3 omslagen 
 787 1978 
 788 1979 
 789 1980 
 
 790 Balansen. Concepten. 1980 - 1982, 1 omslag 
 
 791-792 Rapportage aan de Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken. 1981 - 1990,  
  2 pakken 
 791 Jaarrapporten. 1981 - 1988, 1990 
 792 Kwartaalrapporten. 1984 - 1987 
 
 793-795 Maandrapportages ten behoeve van de Nederlandse Spaarbankbond. 1982 - 1987,  
  3 pakken 
 793 1982 - 1985 
 794 1986 
 795 1987 
 
 796 Kontrole Rapport over de periode 1 juli 1988 tot en met 30 april 1989, gericht 

aan bestuur en directie van de Spaarbank, opgericht door het Plaatselijk Nut, 
van de Coöperatieve Vereninging van Bondsspaarbanken, afdeling Interne 
Accountantsdienst. Kopie. 1989, 1 stuk 

 
10.6 DIENSTVERLENING 

 797 Verzoeken van klanten om over geld van de spaarrekening te beschikken. Een deel 
van de brieven heeft een bijgevoegde geldkaart met opgeplakt zegel. 1945,  

  1 omslag 
 
 798 Circulaires met mededelingen en besluiten van de Hoofdgroep Banken betreffende 

de ‘Beschikking Deblokkeering’. 1945 - 1946, 1 omslag 
 
 799 Circulaires van de Nederlandse Spaarbankbond, onder meer betreffende de 

geldzuivering. 1945 - 1948, 1 omslag 
 
 800 Verklaring van onderhandse verkoop van pand, erf, tuin en hokken door de weduwe 

H. Stikker - Freming aan J. van de Broek. 1953, 1 stuk 
 
 801 Stukken betreffende de lonen, die in opdracht van de werkmaatschappijen Marko 

N.V. en Van der Mark N.V. door de bank uitbetaald worden. 1968 - 1969, 1 omslag 
 
 802 Stukken van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij betreffende de 

ruilverkavelingsovereenkomst in de gemeenten Bellingwedde en Onstwedde. 1969,  
  1 omslag 

N.B. De bank wordt hiervan in kennis gesteld vanwege de hypothecaire 
inschrijvingen in dit gebied. 
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 803 Schuldbekentenis van J. Kuiper te Veelerveen aan de Spaarbank van een som van 
4000 gulden. Kopie, niet ondertekend. 1970, 1 stuk 
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