
DE KAMFER NUTS~SFAARBANK

behoort tot de oudste spaarbanken in ons land. Zij werd'
opgericht den 27 December 1820 op ilistigatie van het depar
tement Kampen der Maatschappij tot Nut __yan 't Algemeen
en nadert dus reeds h~t 20e jaar van haar tweede-eeuwbestaan.
Gedurende dezen langen levensduur heeft veiligheid steeds
gegolden als eerste zorg.· Steeds toch is het streven er op
gericht qeweest. uit de bedrijfswinst een reserve op te bouwen,
krachtiq genoeg om bij de gestadige wisseling van de wereld
getijden het verloop der geldkoersschommelingen te kunrien
opvangen en alzoo de spaarders zooveel mogelijk te vrijwaren
voor schade. En in de bewogen en spannende perioden, welke
ook onze natie binnen die 120 jaren heeft moeten doorrnaken,
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 wel 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 geleidelijk weten
aan te passen. Dit nu geldt ook voor onze Nuts-Spaarbank ..
Gedurende de laatste dertig jaren heeft zij de ontwikkeling
van het nationale spaarbedrijf metterdaad meegemaakt, steeds
in. de voorste gelederen; zij heeft zich door reorganisatie en
door uitbouw volledig aanqepast, onderwijl herhaaldelijk



dienende als model; zij heeft den stoot gegeven en actief

meegewerkt ter verkrijging van een deuqdelijk, collectief

werkend stelsel van toezicht en controle. En zij kan dan ook
de vergelijking met hare zusterinstellingen, zelfs de grootste,

glansrijk doorstaan.
Wie zich hiervan wil overtuiqen, heeft slechts een bezoek
te brengen aan het kantoor der Spaarbank, Burgwal 43
(telefoon no 77), waar alle inlichtingen volgaarne 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 voor Zaterdag. Op Zaterdag wordt bovendien een avond~

zitting gehouden van 7 tot 8Yz uur.
De Zaterdagavondzittingen zijn voorloopig tot nader order
afgelast in verband met de verduisteringsbepalingen.

i
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KAMPER
NUTS-SFAARBANK

OFGERICHT 27 DECEJV\BER 1820

BURGWAL 43
TELEFOON No. 77 FOSTREKENING No. 7297

Dagelijks ingaande rente ad 3 percent's jaars.
Bedragen van flO 1.- tot f 500.- moeten een week

van f 501.- " f 1000.- " 2 weken
van f 1001.- " f 3000.- " 1 maand
van f 3000.- en daarboven" 3 maanden

tevoren worden opgezegd, alles behoudens bijzondere
omstandigheden terbeoordeeling derdirectie.Wijziging
der opzegtermijnen blijft te allen tijde voorbehouden.
Afhaaldienst.
Voldoening van belastingschuld voor inleggers.
Automatische betaling van belasting, qas-, water-

leidinq en electriciteits-kwitanties.
Uitbetaling van pensioenen en salarissen.
Schoolsparen.
Uitgifte van spaarbusjes.
Verleening van voorschot op pensioen.
Kostelooze overboeking naar elders.
Verhuur van safe-loketten en qesloten bewaarneming.
Bijkantoren te Harderwijk, te Zwartsluis en te Urk.
Volledige controle door den Ned. Spaarbankbond.
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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 N ederlandschen Spaar
bankbond en staat als zoodanig onder diens controle.
Deze controle strekt zich uit niet aileen over de jaar
balans maar ook over de driemaandelijksche verlies
en winstrekeninq•

RESERVE.

De bestemming van de Reserve is voornamelijk
het opvangen van de koerssohommelingen van het
effectenbezit der Bank en aanvulling van eventueele
waardeverminderinq diet fondsen. In onmiddellijk
verband hiermee was de grootte van het reservefonds
vooral in hewogen tijden sterk onderhevig aan ver
andering. Zoo bedroeg het aan het einde van

1914 f 174.333.-. 12 percent
van het obligo
4,Y2 0/0
3 0/0
6,Y2 0/0
19 0/0
201/4 0/0
181/2 %
161/2 %
171/4 %
33/4 0/0

1917
1920
1923
1926
1929
1932
1935
1938
1939

~ 126.014.-·
~ 102.941.-
~ 204.127.
~ 640.429.
~ 824.434.
~ 781.771.-.
~ 788.962.
~1.106.068.
~ 232.185.-



NUTS~SPAARBANK
RENTE.

i..

De rente, welke aan de Inleggers wordt toegekend,
bedraagt tot heden nog steeds 3 percent's jaars en
gaat dagelijks 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 bijqeschreven, dUBgekapitaliseerd. In de
boekjes geschiedtdit. 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.
Slechts op de z.g. Giroboekjes - dit zijn de boekjes
van Spaarders die voor hun transacties geregeld
gebruik maken van de postrekening der Spaarbank -
wordt 2 "l« rente vergoed.
TERUGBETALINGEN.

Overleggen van het spaarboekje is steeds verplicht:
zonder het boekje kan geen 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.
Bij de z.g. Giro-boekjes is afschrijving zonder over
legging van het boekje mogelijk door middel van
overschrijvings-opdrachten of betaalbaarstelling van
kwitanties. Deze boekjes worden later. bij overlegging
bijgewerkt. Bij terugbetalingen per kas moet echter
ook hier steeds het boekje worden overgelegd.



NUTS~SFAARBANK
INLEGGERS.

Het aantal deelnemers aan den gewonen spaardienst
is gedurende de Jaatste vijf- en twintig jaren meer
dan verdubbeld.
Hun aantal bedroeg aan het

1914
1919
1924
1929
1934
1939

einde van
6.601
8.888
9.852
11.938
13.250
15.440

Waaruit blijkt, dat het aantal gewone boekjes sedert
1914 voortdurend is toegenomen. doch dat dit niet
gelijkmatig heeft plaats gehad. Zoo bedroeg de
vermeerdering tusschen de jaren 1919 en 1924 nog
geen 200 per jaar, terwijl ze in de meeste jaren
meer dan het dubbele bedroeg. Het onregelmatige
in de toeneming dezer boekjes laat zich voor een
goed deel verklaren door de instelling en den aan
vankelijk snellen groei van den Afhaaldienst en in
de latere jaren door de oprichting van een tweetal
bijkantoren.
Bijvoeging van de spaarboekjes der 3660 school
kinderen geeft een totaal aantal van 19100 citcu
leerende boekjes aan het eind van 1939.
Naast de rekeningen van deze 19.100 inleggers
komen nog .die van de 3532 deelnemers aan den
afhaaldienst (nier-houders van een spaarboekje}.
zoodat het eeniel loopende rekeninqen op 31 Dec.
l.l. 22.632 bedtoeq.
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NUTS~SFAARBANK

Kapitaal
Rente aan Gemid~Aan het verschuldigd

einde van aan de de inleggers delde

Inleggers. vergoed. inleg

1919 £ 3.747.053.~ f 102.759.~ f 420.~
1924 f 3.148.792.~ f 92.016.~ f 321.~
1929 f 4.053.427.~ f 116.008.~ f 342.~
1934 £ 4.914.710.~ f 140.589.~ f 371.--
1939 f 6.317.010.- f 184.183.~ f 423.--

Uit het bovenstaande blijkt, dat het obligo sedert
1924 sterk is vergroot en de bedragen der jaarlijks
bijgeschreven rente houden hiermee verband. De aan
dachtwordt getrokken door de sterke stijging over dien
tijd van het gemiddeld bedrag aan de inleggers verschul
digd; gevolg van de geidruimte in de laatste jaren.
In Januari 1938 overschreed het inleggerstegoed de
6 millioen.
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NUTS~SFAARBANK
VERMEER DERING VAN HET AAN DE INLEGGERS VERSCHUL-

DIGDE KAPITAAL OVER DE LAATSTE TIEN JAREN.

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

1930 f 3,107.312.- 2.791.224.- f 316.088.-
1931 - 3838.276 - - 4.285.095.- f 446819.-
1932 - 3.366.526.- - 3.443.179.- 76.653.- !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.- - 909.744.-
1938 - 5.230.178.- - 4.963.482.- - 266.696.-
1939 - 4.565.718.- - 4.839.071. 273.353.-

1f 41.762.510·-1 f 40.954.845.- f 1.905,779.- f 1.098.1Ii.-
Dus meerdere in1eg: f 807.665.-

De rente aan inleggers vergoed bedroeg over:

1930 f 123.386...- 1936 f 139.794...-
1931 - 134.653...- 1937 - 157.341...-
1932 - 119.731...- 1938 - 176.915...-
1933 - 130.977...- 1939 - 184.183...-
1934 - 140.589...- f 1.450.272...-1935 ~ 142.703...-

Per saldo vermeerderde dus het inleggerstegoed over
deze 10 jaren met f 2.257.937.- (807.665. - plus
1.450.272.-). En het bovenstaande toont aan dat
de vermeerderinq voor het grootste deel te dank-en
is aan de bijqeschreven rente. Slechts her jaar 1937
geeft een sterk aceres door meerderen inleg te zien.
De enorrne toename van dat jaar toont duidelijk de
groote geldruimte en het gebrek aan investeerinqs
mogelijkheid van dien tijd aan.



NUTS-SPAARBANK
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 ;er een breede cateqorie van medeburgers,
die wel het nut van sparen inzagen, die ook niet ongeneigd
waren te sparen, maar.... er eenvoudig niet toe kwamen.
T elkens weer wisten zij een motid 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 weg, welke door de boden van .den
"Afhaaldienst" nu reeds gedurende zeventien jaren iederen
werkdag wordt begaan, de route, welke voert langs alle straten
en stegen en kaden der stad en het aanqrenzend deel van
IJsselmuiden. Op geregelden tijd, wekelijks of maandelijks,
komt een der boden zich bij den deelnemer aan huis melden
voor het "afhalen" (tegen ontvangstbewijs) van een door
den spaarder zelf bepaald, vast bedrag, dat onmiddellijk als
spaarinleg rentegevend wordt ingeschreven.
Van geen der afdeelingen, 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 aangesloten families is 3000 ge~
passeerd (wat overeenkomt met de helft van het totaal aantal
gezinnen hier ter stede); vorig jaar werden c.a. 153.000 be
zoeken afgelegd. De instelling is populair geworden en vindt
algemeen waardeering. Ofschoon voor de Spaarbank geen
winstgevend bedrijf - het tegendeel is het geval - 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.
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NUTS"SFAARBANK
BETALINGVAN BELASTINGEN,ENZ.

Voor velen levert de betaling van belastingen, van schoolgeld
en van het verschuldigde voor gebruik van gas, water en
electrischen stroom op de daarvoor gestelde termijnen een I
bron van voortdurende zorg en moeielijkheden. Om hieraan
tegemoet te komen, heeft de Spaarbank zich beschikbaar
gesteld bedoelde betalingen te verrichten voor deelnemers aan
den Afhaaldienst, die dit verzoeken. Ten einde aan de aldus
aanvaarde verplichting te bestemder tijden te kunnen voldoen,
werd echter de voorwaarde gesteld, dat de rekening van den
betrokken spaarder gedurende het boekjaar van den Afhaal-
dienst, loopende van Mei tot Mei, "geblokkeerd" zou zijn,
dat wi! zeggen, dat daarvan tusschentijds geen terugbetalingen
kunnen geschieden. Over de saldi dezer geblokkeerde reke-
ningen kan dus niet worden beschikt voor het einde van het
loopende boekjaar. Meer dan 1500deelnemers hebben laatste-
lijk van deze faciliteit gebruik gemaakt en een som van
f 215.000....- werd dit jaar voor hen in totaal aan de ont-
vangers afgedragen.

UITBETALINGVAN FENSIOENEN.

Een andere vorm om het publiek te gerieven en tegelijk de
neiging tot sparen op te wekken of te versterken geldt in 't
bijzonder voor de stadgenooten, die pensioen of wachtgeld
genieten. Indien zij hiertoe het verlangen te kennen geven,
wordt hun pensioen op de verschijndata door den Pcnsioen
raad gegireerd op de postrekening van de Spaarbank, waar
de bedragen onmiddellijk worden bijgeschreven op de spaar
rekeningen der rechthebbenden, die daarvan bericht ont
vangen.
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NUTS'"SFAARBANK
SCHOOLSf'AREN.

Het is ruim dertig jaar gdeden, dat na gehouden
overleg tusschen schoolhoofden en Spaarbankbestuur
hier ter stede het schooIsparen werd ingevoerd. Op
twee na hebben van den aanvang af aIle openbare
en bijzondere scholen daaraan deelgenomen, terwijl
aan het systeem van "spaarkisten" de voorkeur werd
gegeven hoven zegeIs. Reeds dadelijk werd met deze
spaarvorm een verblijdend succes verkregen, zoowel
wat het aantaI rekeninqen aIs het totaaI der spaar
sornmetjes 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 bevolkingssterkte. Dat de meer
of minder sympathieke houding van de dames en
heeren onderwijzers (essen) teqenover het S.S.~insti~
tuut van overweqenden invloed is, staat vast.
Toen het schooIsparen alhier was ingeburgerd, werd
een geslaagde poging gedaan, ook de buurtscholen
daaraan te doen deelnemen en alzoo kwamen de
Kamper S.S.~boekjes sinds vele jaren ook in handen
van de kinderen te IJ sselmuiden (3 soholen}, Graf~
horst, Genemuiden (3), Zalk (2), Kamper Nieuw
stad en Zuideinde en Urk. Later ook te Vollenhove
(2), Veecaten. Kamperveen, Doornspijk (2), Blan
kenham, Ossenzijl (3), Kuinre en Zwartsluis (2),
Thans zijn niet minder dan 35 scholen, bijzondere en
openbare, bij het schoolsparen aanqesloten, waarvan
13 in Kampen en 22 in de omliggende gemeenten.
Op 31 December 1939 hadden 3660 sparende kin
deren f 19.782.- te vorderen.
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NUTS~SFAARBANK
Sf' AARBUSJES.

De kostelooze uitgifte in bruikleen van metalen spaar
busjes (zonder sleutel, welke aan de Spaarbank blijft )
dateert bij deze Bank reeds van 1906. De "spaar
bank in huis" was de eerste van de bijzondere spaar~
vorrnen, welke successievelijk werden ingevoerd. De
hiermee bereikte resultaten zijn echter aldoor beneden
verwachting gebleven.
Het getal van de uitgegeven busjes is wel toegenomen
(eind 1939 879 in omloop), maar de keeren, dat ze
voor lediging werden aangeboden, waren steeds veel
te weinig. Zoo was over het vorige jaar het aantal
lichtinqen slechts 556; het uitgetelde bedrag per lich
ting was gemiddeld f 18.90.
Voor deze onbevredigende uitkomsten is intusschen
gereedelijk een verklaring 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 geval is, ligt voornamelijk hierin, dat hier
sinds meer dan een kwarteeuw een bloeiend School
sparen bestaat. hetwelk den leerlingen de beste ge
legenheid biedt om spaarpenningen te deponeeren.
En sedert 1925 werkt de zich nog steeds ontwikke
Iende Afhaaldienst er ook toe mee. om het gebruik
van de spaarbusjes overbodig te maken.
12



NUTS~SFAARBANK
VOORSCHOTTEN.

Dat gepensioneerde beambten en militairen geruimen
tijd moeten wachten, voor de eerste uitbetaling van
pensioen kan plaats vinden, is een euvel, dat niet
dateert van vandaag 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 evenrediq voorschot te verleenen op hun pen
sioen met medeweten en goedkeuring van het betrok
ken ministerie. Deze voorschotten werden verstrekt
tegen een rentevergoeding van Y4 percent per maand,
doch gedurende de laatste jaren geschiedt dit rente
loos.
Zeer velen, vooral oud-militairen, die te Kampen
bIeven wonen, hebben gedurende de tweede helft der
vorige eeuw en nog daarna van deze gunstige be
schikking gebruik gemaakt. Doch de verbeterde reqe
ling der uitbetalingen deed in de latere jaren de
behoefte aan voorschot minder gevoelen, waardoor
ook het aantal dezer rekeningen sterk is verminderd.

OVERBOEKING.

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

'lveiSpaarbcihk'is '5inos<1930 gevestigd in een gebOuw aan
den ~urgwaLtno. 13}.· 'Bij. den bouw- en bij de indeelinq is
tEt~. v911e r¢ke)l~~g ;g~hol.lden; met de .,qijzondere -,eischen "van
,ve,iV}J~d~,iJJ"g~x.,glgel.de dai;lrbij, in, ;qi?ne1;lC',en buitenland
~pg~q~~~',~r~~fin9;.,T~g~Iijk:..he,~ft.•..d,e :l5e(:ll'ijfs~~chniekeen
kr'qCnfig w6btd m¢egespt;okeh ten aanzien van verschillende
"v~dsc.he.tijkheden; zobals'; ieetl 'v6himirteuse kli:tisfllim"te:'voor
Rjr~~n: 'Q~b-ruik:(veilige arthiefbetging; afgeslotetflbketteti, enz.
I-l'lshek@lidclen ,Vim ·l;!~tgebo,uw ligt de. publieke hat. waarop
~"IpketeellelL' uitkq,rn,en ~n ;dCial'omheen,zijf). gegroepeerd. de
rtlil:ri¢,hooge ,\V¢rkza~l, welke ook '.voldoende plaatsing biedt
"901' de ,veelspottige machines, producten van de voortgaande
mechainsatie. de '.verqaderzaal, de commissie- en directie
kamers en de kluishal, toe gang gevende tot de safe-lokettan.

HISTORISCH ARCHIEF.

In, 1938 werd een nieuwe vleugel aangebouwd, in de Geer
straat, bestemd voor archiefruimte. Toen de Nuts-Spaarbank
besloten had ..de samenstelling en uitgifte voor den Kamper
Almanak op zich te nemen, om hiermede niet aHeen een reeds
eeuwen bestaand cultuur ~historisch document in stand te
.houden, doch dit bovendien als voornaamste premie aan onze
trouwe spaarders op den Wereldspaardaq (31 October) uit
te reiken, bracht dit vanzelf de noodzakeltjkheid mede om
een zoo uitgebreid mogelijke verzameling gegevens samen te
brengen over Kampen, van vroeger en nu. Op deze manier
wordt gewaarborgd. dat de samenstellers in de komende jaren
over een voldoende hoeveelhcid betrouwbaar materiaal be
schikken, waaruit de benoodigde stof voor copie kan geput
worden.
De groote lijnen waarlangs Kampen's roernrijk verleden
zich ontwikkeld heeft, moge genoegzaam bekend zijn, het
juiste inzichtin plaatselijke toestanden, gewoonten en gebruiken.
in vroeger jareri, aIsmede de reacties op de groote qebeurte
sissen van buiten at verdwijnen maar al te gauw door den
14



si:r6om van het iidi telkens t~rnieuwende heden. Persoonlijk
heden op gebied van wetenschap, politick en kunst en wat
zij tot stand brachten, raken in verqetelheid. Gebouwen
en huizen veranderen en verdwijnen, instellinqen,vereenigingen,
bedrijven en zaken liquideereri: militaire instellingen, jaren
lang van zoo groote beteekenis voor Kampen en haar bevolking
komen en gaan. .
Wie zal zich later een goed beeld kunnen vormen van haar
leven en streven in vroeger. fijden, als niet. zooveel mogelijk
nu dit alles tijdig wordt vastgelegci? ..' .
Zoo grbeide: de ()orspronkeliW eenvoudige opzet geleidelijk
uit., tot een op breede leest. qeschoeid archief
Nogmaa[s wordt iedereen, Kamper of oud-Kemper, belenq
stellende of oriend van dit dankbare 'streoen, verzocht om,
wanneer hij iets kerekteristieks heelt op dit uitqebreide ge~
bied, hetzij portretten, oetsleqen, notulen, [oto'.s VEn steds
qezichten, lidmaatschapbewijzen, ,.btieoen. o] iuet ook maar,
al is het z.i. nog zoo onbeduidend, dit aan het Historiscli
Archief van de Speetbenk te willen eenbieden.
Op deze meniet toerkt hij mede tot het beu/eren van botuo
stci[en, die uit een cultuur-historiscli oogpunt bezien van
het grootste belang zijn. In dit Archief wordt alles na
systhematische renqschikkinq en ceteloqiseerinq, brendorij
bewaard en blijft ten allen tijde bereikbeer en tootdt tet
inzage en bestudeerinq gegeven aan iedere belenqstellende.
Nog te weinigen hier ter stede weten, dat reeds een belanq
rijke collectie werd bijeengebracht. Maar het is de daad
werkelijke hulp en de medewerkinq van aile stadgenooten
die noodig zijn, om dit vooral in deze tijden zoo belangrijke
geheel van historische g~gevens totvollen wasdom te brengen.

KLUISINRICHTING,

Safe-loketten, opgesteld in een brand~ en inbraakvrije kluis,
worden door de Spaarbank ter beschikking gesteld van hare
inleggers tot veilige berging van waardestukken tegen een
huur van drie gulden per jaar, terwijl in de kluis eene ruimte
is afgescheiden voor het tijdelijk in bewaring nernen van
verzegelde koffertjes, trommels en pakketten.
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NUTS"SFAARBANK
BIJKANTOREN.

URK.

Het bijkantoor Urk heeft in zijn twintigjarig bestaan voor
spoed en tegehslag leeren kennen. Het heeft tijden doorqe
maakt van krachtigen groei en bloei, maar ook van plotseling
intredenden teruggang met taaie depressie. .
Mogelijk zal de drooglegging van de noord-oost-polder ook
op dit gebied gunstige gevolgen meebrengen.

ZWARTSLUIS.

De gang van zaken bij het primo 1937 geopende bijkantoor
te Zwartsluis geeftalle redenen tot tevredenheid. Reeds op het
einde van dat jaar waren 274 spaarders toegetreclen met een
gezamenlijk tegoed van bijna f 150.000.-. En op 31 Decem
ber 1939 was het aantal inleggers aldaar 569, die een bedrag
van f 216.653.- te vorderen hadden.

HARDERWIJK.

Den 15en Juli 1939 werd een bijkantoor geopend aan het
Kerkplein No.4 te Harderwijk. De ongunstige wending der
tijden anderhalve maand na de opening in aanmerking geno
men, mag een aantal van 277 spaarders op 31 December
niet onbevredigend genoemd worden.
Het gebouw is naar de eischen des tijds ingericht met een
kluis voor verhuur van safe-loketten ad f 3.- per jaar en
in bewaring geving van verzegelde pakketten ad f 0.50 per
maand. Hoewel de korte bestaansperiode het uitspreken van
verwachtingen nog niet wettigt, meenen wij toch dat dit
kantoor voor Harderwijk, Ermelo en omgeving in .een
bestaande behoefte zal blijken te voorzien. Met dit derde
bijkantoor is de eerste duidelijke stap gezet op den weg naar
een stelsel van streek-spaarbanken voor de randgemeenten
van het IJsselmeer.
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