
\
"

I
I

DE KAMPER NUTS ~SFAARBANK
behoort tot de oudste spaarbanken in ons land, Zij werd
opgericht den 27 December 1820 op instigatie van het depar
tement Kampen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
en nadert dus reeds het 1ge jaar van haar tweede eeuwbestaan.
Gedurende dezen langen levensduur heeft veiligheid steeds
gegolden als eerste zorg. Steeds toch is het streven er op
gericht geweest, uit de bedrijfswinst een reserve op te bouwen,
krachtig genoeg om bij de gestadige wisseling van de wereld
getijden het verloop der geldkoersschommelingen te kunnen
opvangen en alzoo de spaarders zooveel mogelijk te vrijwaren
voor schade, En in de bewogen en spannende perioden, welke
ook onze natie binnen die 117 jaren heeft moeten doormaken,
konden telkens de vruchten worden geoogst van dit voor
zichtig beleid.
Maar de wereld gaat vooruit en ook op dit terrein heeft de
evolutie doorgewerkt. De voorwaarden, ..waaraan -heden ·ten
dage een spaarbank heeft te voldoen, zijn niet meer uitsluitend
beperkt tot die van soliditeit, al zal deze eisch steeds weI de
eerste en voornaamste blijven. Bet publiek wenscht daarneven
gemak en gerief in velerlei vorm en door middel van speciale
diensten. En de besturen, die de teekenen des tijds verstonden,
ook in ons land, hebben hunne spaarbanken geleideiijk weten
aan te passen. Dit nu geldt ook voor onze Nuts-Spaarbank.
Gedurende de laatste dertig jaren heeft zij de ont~ikkeling .
van het nationale spaarbedrij f metterdaad meegemaakt, steeds
in de voorste gelederen; zij heeft zich door reorqanisatie en



door uitbouw volledig aangepast, onderwijl herhaaldelijk
dienende als model; zij heeft den stoot gegeven en actief

meegewerkt ter verkrijging van een deugdelijk, collectief

werkend stelsel van toezicht en controle. En z.ij kan dan ook
de vergelijking met hare zusterinstellingen, zelfs de g-rootste,

glansrijk doorstaan.
Wie zich hiervan wil overtuigen, heeft sIechts een bezoek
te . brengen aan het kan'toor der Spaarbank,· BurgwaI 43

(telefoon no 77), waar alle inlichtingen voIgaarne worden

verstrekt. De kantooruren zijn: van half neg en tot half vier

voor de eerste 5 dagen der week en van half negen tot een

uur vO<;lrZaterdag. Op Zaterdag wordt bovepdien een avond

zitting gehouden van 7 tot 8Yz uur.
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Daqelijks ingaande rente ad 3 percent .s jaars.
Terugbetalingen van bedragen beneden f 500.

onmiddellijk.
Voor qrootere sommen een opzegtermijn van drie

dagen. ~
A Ihaaldienst.
Voldoening van belastingschuld voor inleggers.
Uitbetaling van pensioenen.
Schoolsparen.
Uitgifte van spaarbusjes.
Verleeninq van voorschot op pensioen.
Kostelooze overboeking naar elders.
Verhuur van safe-loketten:
Bijkantoren te Zwartsluis en te Urk.
Volledige controle door het Ned. Spaarbankbureau.



NUTS~SFAARBANK
BEHEER EN CONTROLE .

. Het beheer der Spaarbank wordt door een college
van commissarissenbelangeloos gevoerd. De bedrijfs
winst wordt uitsluitend aangewend tot versterking
van de reserve. .
De Spaarbank is lid van den Nederlandschen Spaar
bankbond en staat aIs zoodanig onder controle van
het Ned. Spaarbankbureau te Amersfoort. Deze
controle strekt zich uit niet alleen over de jaarbalans
maar ook over de driemaandelijksche verlies- en
winstrekening.
RESERVE.

be bestemminq van de Reserve is voornamelijk
het opvangen van de koersschommelingen van het
effectenbezit der Bank en aanvulling van eventueele
. waardevermindering dier fondsen. In onmiddellijk
verband hiermee was de grootte van het reservefonds
vooraI in bewoqen tijden sterk onderhevig aan ver
andering. Zoo bedroeg het aan het einde van

1914 f 174.333.- 12 percent
van het obligo

1917 ~ 126.014.- 4~ %
1920 ~ 102.941.- 3 %
1923 ~ 204.127.- 6~ 0/0
1926 ~ 640.429.- 19 0/0

Gedurende de Iaatste vijf jaren was de fIuctuatie vee]
minder sterk:

1933
1934
1935
1936
1937

f 778.450.-
892.729.-
788.962.-·
998.560.-

~1.077.088.-



NUTS~SFAARBANK
RENTE.

De rente, welke aan de Inleggers wordt toegekend,
bedraagt tot heden nog steeds 3 percent's jaars en
gaat daqelijks in, d.w.z. dat de inlagen onmiddellijk
rentegevend worden en dit blijven tot den dag van
terugbetaling.
De rente wordt .per 1 Januari van ieder jaar op de
rekeningen bijgeschreven, dus gekapitaliseerd. In de
boekjes geschiedt dit, wanneer deze na 1 Januari voor
eenige transactie worden aangeboden. De boekjes
aan te bieden uitsluitend voor het bijschrijven der
rente wordt niet vereischt ,en is in de eerste weken
van het jaar zelfs ongewenscht.

TERUG BETALINGEN.

Ais regel geldt, dat teruggevraagde sommenonmid
dellijk worden uithetaald.
Voor bedragen van £ 500.- ,en hooger is het echter
wenschelijk hiervan tevoren kennis te geven; met een
opzegtermijn van drie dagen wordt genoegen 'ge~
nomen.
Overleggen van het spaarboekje is steeds verplicht:
zonder het boekje kan g'een enkele uitbetaling plaats
hebben. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor de deel
nemers aan den Afhaaldienst; deze moeten bij teruq
vragingen de laatst uitgegeven coupon aanbieden.
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NUTS"SPAARBANK
INLEGGERS.

Het aantal deelnemers aan den gewonen spaardienst
i§.ge,durende de Iaatste twintiq jaren verdubbeld.
}Iup. aantal bedroeq aan het einde van

1917 7672
192-2 9677
1927 11131
1932 12206
1937 14879

Waaruit blijkt, dat het aantal gewone boekjes sedert
1917 voortdurend is toegenomen, doch dat dit niet
gelijkmatig heeft plaats gehad. Bedroeg de vermeer
derinq tusschen 1917 en 1922 ca. 400 per jaar, tus
schen 1922 en 1927 was deze niet meer dan ca. 290,
tusschen 1927 en 1932 slechts ca. 215 en gedurende
de laatste vijf jaren ca. 534. Het onregelmatige in de
toeneminq dezer boekjes laat .zich voor een goed dee!
verklaren door de instelling en den aanvankelijk
snellen groei van den Afhaaldienst.
1937 bfacht mede door de toevoeging van een bij
kantoor te Zwartsluis een toevoeging van 891 boekjes.
Bijvoeging van de spaarboekjes der 4134 school
kinderen geeft een totaal aantal van 19.013 eitcu
leerende boekjes aan het eind van 1937,
Naast de rekeningen van deze 19.013 inleggers
komen nog die van de 3256 deelnemers aan den
afhaaldienst (niet houders van een spaarboekje) ,
zoodat het aantalloopende rekeningen op 31 Decem
betL]. 22.269 bedroeg.



Aan het
einde van

1914
1917
1920
1923
1926
1928
1930
1933
1936
1937

NUTS--SPAARBANK
Kapitaal

verschu1digd
aan de
Inleggers

f 1.502.025.
~ 2.725.192.
~ 3.780.044.
~ 3.112.373.
~ 3.374.739.
~ 3.885.199.
~ 4.492.902.
~ 4.754.565.
~ 4.895.830.
~ 5.962.868.- I

Rente aan de I Gemid-
Inleggers delde

bijgeschreven inleg

f 44.412.- f 227.-
71.984.- ~ 355.

~ 109.185.- ~ 412.
~ 94.885.- ~ 325.
~ 97.16~.- ~ 311.
~ 107.927.- ~ 339.
~ 123.386.- I ~ 328.
~ 130.977.-· ~ 367.-'
~ 139.794.- ~ 350.
~ 157.341.- ~ 403.-

Uit het bovenstaande blijkt:
oat het obligo snel steeg tusschen de jaren 1914 en
1920,terugliep tusschen 1920en 1923,om daarna de
.slijgende lijn te hernemen;
dat de hedragen der jaarlijks bijgeschreven rente
hiermee verband houden;
dat het gemiddeld bedrag aan de Inleggers verschul
digd tusschen 1914 en 1920 sterk klom, tusschen
1920 en 1926 weer daalde en nadien schommelde
-Qmf 350.- per hoofd. Door de groote geldruimte
van het laatste jaar steeg het. gemiddelde bedraq tot
f 403.-. .



NUTS~SPAARBANK
VERMEERDERING VAN HET AAN DE INLEGGERS VERSCHUL

DIGDE KAPITAAL OVER DE LAATSTE TWINTIG JAREN.

Bedrag inleg Bedrag Meer in Meer terug
terugbetal. dan terug dan in

1918 tim 1922 t 10.856.716.- f 1'0.740.974.- f 115.742.-
1923 tim 1927 - 10.194.885.- _ 10.505.015.- 310.130.-
J 928 tim 1932 - 15.591.981.- - 16.475.806.- - 883.825.-
1933 - 4.003.202.- - 3.606.782.- - 396.420.-
1934 - 4.191.614.- - 4.174.783.- - 16.831.-
1935 - 4.140.588.- - 4.349.416.- - 208.828.-
1936 3.953.809.- - 4.046.270.- 92.461.-
1937 - 5.365.287.- - 4.455.543.- 909744-

f 58.298.082.- f 58.354.589.- f 1.438.737.- f 1.495.244.-

Dus meer terug dan in:
f 56.507.-

De rente aan inleggers vergoed bedroeg over:

1918 tim 1922
1923 tim 1927
1928 tim 1932
1933
1934
1935
1936
1937

516.270.
- 476.712.-
- 601.707.-
- 130.977.-
- 140.589.-
- 142.703.-
_ 139.794.-
- 157.341.-

f 2.306.093.-

Per saldo vermeerderde dus het inleggerstegoed met
£ 2.249.586.-.
Het bovenstaande toont aan dat de vermeerdering
geheel te danken is aan de bijgeschreven rente. Slechts
het eerste vij£jarig tijdperk en de jaren 1933, '34 en
'37 geven een accres door meerderen inleg te zien. De
enorme toename van het laatste jaar toont duidelijk
de groote geldruimte en het gebrek aan investe.erings~
mogelijkheid van den huidigen tijd aan.



NUTS·~SFAARBANK

AfHAALDIENST.

"Komt gij (stadgenoot) niet tot de spaarbank, \ '
Dan komt de spaarbank tot U."

Hoe stevig de Spaarbank ook in den loop der tijden was
ingewerkt, toch bled een breede categorie van medeburqers,
die weI het nut van sparen inzagen, die ook niet ongeneigd
waren te sparen, maar.... er eenvoudig niet toe kwamen.
Telkens weer wisten zij een motief te vinden, om de uitvoering
van het goede voornemen te kunnen verschuiven. \
Het kwam er nu op aan, een weg te vinden, waarlangs deze
candidaat-spaarders konden worden bereikt, En die weg werd
gevonden. Het is de weq, welke door de boden van den
"Afhaaldienst" nu reeds gedurende dertien jaren iederen
werkdag wordt begaan, de route, welke voert langs alle straten
en stegen en Kaden del' stad en het aangrenzend dee! van
IJsselmuiden. Op gerege1den tijd, wekelijks of maandelijks,
komt een der boden zich bij den deelnemer aan huis melden
voor het "afhalen" (tegen ontvangstbewijs) van ee~ door
den spaarder zelf bepaald, vast bedrag, dat onmiddellijk als
spaarinleg rentegevend wordt ingeschreven.

III



Van ..geen der afdeelinqen. in het leven geroepen ten gerieve
der clienten, heeft de Spaarbank zooveel voldoening beleefd
als van den Afhaaldienst, welke zich snel ontwikkelde tot

een bloeiend bedrijf en nog telken jare in omvang toeneemt,

Men oordeele: het getal der aanqesloten families is 3000 ge~
passeerd (wat overeenkomt met de helft van het totaaI aantal
gezinnen hier ter stede); vorig jaar werden ca. 142.800 be
zoeken afgelegd. De instelling is populair geworden en vindt
algemeen waardeering. Ofschoon voor de Spaarbank geen
winstgevend bedrijf - het tegendeel is het gevaI - vormt
de Afhaaldienst een ideaal propagandamiddel ter bevordering
van den spaarzin.
Bijna de helft der deelnemers maakte gebruik van de bemid
deling der Spaarbank voor het betalen van belastingen.



NUTS~SFAARBANK
BETALING VAN BELASTINGEN, ENZ.

Voor velen levert de betaling van belastingen, van schoolgeld
en van het verschuldiqde voor gebruik van gas, water en
electrischen stroom op de daarvoor gestelde terrnijnen een
bron van voortdurende zorg en moeielijkheden. Om hieraan
teqemoet .~e komen, heeft de Spaarbank zich beschikbaar
gesteld bedcelde betalinqen te verrichten voor deelnemers aan
den Afhaaldienst, die dit verzoeken. Ten einde aan de aldus
aanvaarde verplichting te besternder tijden te kunnen voldoen,
werd echter de voorwaarde gesteld, dat de rekeninq van den
betrokken spaarder gedurende het boekjaar van den Afhaal
dienst, Ioopende van Mei tot Mei, "geblokkeerd" zou zijn,
dat wil :z;eggen,dat daarvan tusschentijds geen terugbetalingen
kunne~ geschieden. Over de saldi dezer geblokkeerde reke
ningen kan dus niet worden beschikt voor het einde van het
loopende boekjaar. Ruim 1400 deelnemers hebben laatste'ijk
van deze Iaciliteit gebruik gemaakt en een som van onqeveer
-£ 220.000.- werd dit jaar voor hen in totaal aan de ontvan
gers afgedragen.

UITBETALINGVAN PENSIOENEN.

Een andere vorm om het publiek te gerieyen .en tegelijk de
\ neiging tot sparen op te wekken of te versterken geldt in 't
bijzonder voor de stadqenooten, die pensioen of wachtgeld
genieten. Indien zij hiertoe het verlanqen te kennen geven,
wordt hun pensioen op de verschijndata door den Pensioen-'
raad gegireerd op de postrekening van de Spaarbank, waar
de bedraqen onmiddellijk worden bijqeschreven op de spaar
rekeninqen der rechthebbenden, die daarvan bericht ont
vangen.



NUTS ..SFAARBANK
SCHOOLSf' AREN.

Het is juist dertig jaar geleden, dat na gehouden
overleq tusschen schoolhoofden en Spaarbankbestuur
hier ter stede het schoolsparen werd ingevoerd. Op
twee na hebben van den aanvang af aIle openbare
en bijzondere scholen daaraan deelqenomen, terwijl
aan het systeem van "spaarkisten" de voorkeur werd
gegeven boven zegels. Reeds dadelijk werd met deze
spaarvorm een verblijdend succes verkregen, zoowel
wat het aantal rekeninqen als het totaal der spaar
sommetjes betreft. In vervolq van tijd viel door ver
schillende omstandigheden in de bereikte resultaten
een vrij sterke afwisseling waar te nemen en ook was
het opmerkelijk, hoe zeer deze konden uiteenloopen
bij scholen van gelijke bevolkinqssterkte, Dat de meer
of minder sympathieke houding van de dames en
heeren .onderwijzers (essen) tegenover het S,S.-insti
tuut van overweqenden invloed is, staat vast.
Toen het schoolsparen alhier was ingeburgerd, werd
een geslaagde poging gedaan, ook de buurtscholen
daaraan te .doen deelnemen en alzoo kwamen de
Kamper S.S.-hoekjes sinds vele jaren ook in handen
van de kinderen te IJsselmuiden (3 scholen), Graf
horst, Genemuiden (2), Zalk (2), Kamper Nieuw
stad en Urk. Later ook te Vollenhove (2), Veecaten,
Kamperveen, Doornspijk (2), Blankenham. Ossen
zijl (2), Kuinre en Zwartsluis.
Thans zijn niet minder dan 35 scholen, bijzoridere en
openbare, bij het schoolsparen aangesloten, waarvan
13 in Kampen en 22 in de omliggende gemeenten.
Op 3J December 1937 hadden 4137 sparende kin
deren f 16.244.- te vorderen.



NUTS~SFAARBANK
Sf' AARBUSJES.

Dekostelooze uitgifte in bruikleen van metalen spaar-
. busjes (zonder sleutel, welke aan de Spaarbankblijft )
dateert bij deze Bank reeds van 1906. De "spaar ....
bank in huis" was de eerste van de bijzondere spaar
vormen, welke successievelijk werden ingevoerd. De
hiermee bereikte resultaten zijn echter aldoor beneden
verwachting gebleven.
Het qetal van de uitgegeven busjes is wel toeqenomen
(eind 1937 800 in omloop}, maar de keeren, dat ze
voor Iediging werden aanqeboden, waren steeds veel
te weinig. Zoo was over het vorige jaar het aantal
lichtinqen slechts 589; het uitgetelde bedrag per lich.....
ting was gemiddeld f 17,35. '
Voor deze onbevredigende uitkomsten is intusschen
gereedelijk een verklarinq aan te geven. Bij andere
spaarhanken, waar meer succes werd bereikt, is het
grootste deel der busjes in handen van de sparende
jeugd. Dat dit te Kampen niet, althans niet in die
mate het qeval is, ligt voornamelijk hierin, dat hier
sinds meer dan een kwarteeuw een bloeiend School
sparen bestaat. hetwelk den leerlinqen de beste ge
legenheid biedt om spaarpenningen te deponeeren.
En sedert 1925 werkt de zich snel ontwikkelende
Afhaaldienst er ook toe mee, om het gebruik van de
spaarbusjes overbodig te maken.

IV



NUT5~5FAARBANK
VOORSCHOTTEN.

Dat gepensioneerde beambten en militairen geruimen
tijd moeten wachten. v66r de eerste uitbetalinq van
pensioen kan plaats vinden, is een euvel. dat niet
dateert van vandaaq of gisteren. Weken en maanden
lang bleven de gezinnen vaak zonder inkomsten en
werden op die wijze een gemakkelijke prooi van den
woeker. Daarom is de Spaarbank reeds meer dan een
eeuw geleden begonnen met denzulken op hun ver-

. .zoek een evenredig voorschot te verleerten op hun pen
sioen met medeweten en goedkeuring van het betrok
ken ministerie. Deze voorschotten werden verstrekt
tegen een renteverqoedinq van !4 percent per maand,
doch gedurende de Iaatste jaren geschiedt dit rente-
100s.
Zeer velen, -vooral oud-militairen, die' te Kampen
bleven wonen, hebben gedurende de tweede helft der
voriqe eeuw en nog daarna van deze gunstige be
schikking gebruikgemaakt. Doch de verbeterde rege~
ling der uitbetalingen deed in de Iatere jaren de
behoefte aan voorschot minder gevoeIen, waardoor
ook het aantal dezer rekeningen sterk is verminderd.
OVERBOEKING.

Naar elders vertrekkende inleggers vinden qeleqen
heid tot kostelooze overboeking van hun te vorderen
saldo met verschenen rente naar een spaarbank in de
nieuwe woonplaats, mits die spaarbank ook lid is van
den Ned. Spaarbankbond. En dit geldt eveneens in
omgekeerden zin voor spaarders van elders, die zich
metterwoon te Kampen komen vestigen.



NUTS-SFAARBANK
GEBOUW. . '
De Spaarbank is gevestigd aan den Burgwal (43)
in een voor enkele jaren opgetrokken gehouw. Bij den
bouw en bij de indeeling is ten vane rekening gehou~
den met de bijzondere eischen van veiligheid Inqe
volge de daarbij in binnen- en buitenland opgedane
ervaring. Tegelijk heeft de bedrijfstechniek een
krachtig woord meegesproken ten aanzien van ver
schillende wenschelijkheden, zooals een volumineuse
kluisruimte voor eigen gebruik, veilige archiefberqinq.
afgesloten loketten, enz.
In het midden van het gebouw ligt de publieke hal,
waarop de loketcellen uitkomen en daaromheen zijn
gegroepeerd de ruime, hooge werkzaal, welke ook
voldoende plaatsinq biedt voor de veelsoortige ma
chines, producten van de voortgaande mechanisatie,
de vergaderzaal, de commissie- en directiekamers en
de kluishal, toegang gevende tot de safe-loketten.

KLUISINRICHTING.

I ' Safe-loketten, opqesteld in een brand- en inbraak
vrije kluis, worden door de Spaarbank ter beschik
king gesteld van hare inleggers tot veilige berqinq. ,
van waardestukken tegen een huur van drie gulden
per jaar, terwijl in de kluis eene ruimte is afgescheiden
voor het tijdelijk in bewaring nemen van gesloten
koffertjes, trommels en pakketten.



NUTS-SFAARBANK
BIJKANTOREN.

URK.

Het bijkantoor Urk heeft in zijn twintigjarig bestaan voor
spoed en tegenslag leeren kennen. Het heeft tijden doorqe
maakt van krachtigen groei en bloei, maar ook van plotseling
intredenden teruggang met taaie depressie.
De uitnoodiging tot stichting van' een filiaal is van Urk uit
gegaan. Een comite van notabelen met aan het hoofd den
actieven burgemeester was van meening, dat een welqefun
deerde Spaarbank onder de eilanders nuttig werk zou kunnen
doen en de uitkomst heeft hen volkomen in 't gelijk gesteld.
Ger.egeld en snel groeide het aantal deelnemers: jaar op jaar
.nam het bedraq van den inleg toe. Voor het eerst werd er
op Urk gespaard. Totdat de deconfiture van een bankinstel
ling, welker naam eenige overeenkomst had met die van de
Kamper Spaarbank, den lieden den schrik 011). het hart deed
slaan.
En hoe zeer die nerveuse onrust tot heden is blijven bestaan,
bleek nog voor kart, toen een andere bankbreuk, deze in een
plaats ter westkust, al weer aarileid inq kon geven tot ver
mindering van het inleggerstegoed.
Intusschen bestaat geen twijfel, of bij kalm doorwerken zal
ook bij het verontruste deel der Urker bevolking het ver
trouwen in haar spaarbank ge1eidelijk terugkeeren.

ZWARTSLUIS.

De gang van zaken bij het primo 1937 geopende bijkantoor
te Zwartsluis geeft alle redenen tot tevredenheid. Reeds op het
einde van dat jaar waren 274 spaarders toegetreden met een
gezamenlijk tegoed van bijna f 150.000.-. Terwijl wij dit
schrijven is het aantal spaarders reeds tot 400 opgeklommen
en heeft het saldo tegoed de f 200.000.- ruim overschreden.


