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De Nutsspaarbank te Kampen, Hd van de Nederlandse
Spaarbankbond te Amersfoort, is op 27 December 1820 op
gericht. Het initiatief hiertoe is genomen door enkele leden
van het Departement Kampen der Maatschappij tot Nut van
't Algemeen. Deze nuttige instelling bevindt zich dus in haar
135ste levensjaar. In deze lange periode heeft veiligheid
steeds als eerste zorg gegolden. Er is bij voortduring ge~
streefd naar het opbouwen van een reserve uit de winst, die
krachtig genoeg is om bij de herhaalde schommeling van de
wereldgetijden het verloop der geldkoers~fluctuaties op te
vangen, waardoor de spaarders zoveel mogelijk voor eventuele
schade gevrijwaard worden.
In haar I35~j.arig bestaan, waarin zoveel spannende en

bewogen perioden voorkwamen, is het vruchtbare van dit
voorzichtige beleid wel teikens en telkens ,gebleken!
De bestuursleden verrichten hun taak gehee1 belangeloos

en waken ervoor, dat de ge1den die aan de spaarbank zijn
toevertrouwd op de naar de omstandigheden meest veilige
wijze worden belegd.

De were1d 'gaat echter vooruit en ook op het terrein van
de spaarbank werkt de evolutie door. De voorwa,arden, waar
aan heden ten dage een spaarbank heeft te voldoen, zijn niet
meer uitsluitend beperkt tot die van soliditeit, al zal deze eis
wel steeds de eerste en voornaamste blijven. Het publiek
wenst daarnaast thans gemak en gerief in velerlei vormen
door middel van speciale diensten. De besturen, die de tekenen
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des tijds verstonden (ook in ons land!), hebben hun spaar
banken geleidelijk weten aan te passen. Dit nu ,geldt zeer
zeker voor onze Nutsspaarbank. Gaarne verwijzen wij de
lezer naar de volgende bladzijden, waarop aIle bijzonderheden
in bonte verscheidenheid worden weergegeven. Gedurende
de laatste tientallen van jaren heeft zij, steeds in de voorste
gelederen, de ontwikkeling van het spaarbedrij£ metterdaad
meegemaakt; door reorqanisatie en door uitbouw heeft de
spaarbank zlch volledig aangepast, daarbij herhaaldelijk als
model dienende; zij heeft de stoot gegeven en actie£ mede
gewerkt ter verkrijging van een deugdelijk, collectie£ werkend
stelsel van toezicht en controle, verenigd in de Nederlandse
Spaarbankbond, gevestigd te Amers£oort. Vergelijking met
haar zusterinstellingen, zelfs de ,grootste, kan zij dan ook
glansrijk doorstaan.
Wil men zich hiervan eens overtuigen, dan behoeft men

slechts een bezoek te brengen aan het kantoor der spaarbank,
Burgwal43 (tele£oon 77, na automatisering: 3600), waar alle
inlichtingen gaarne verstrekt worden.

De kantooruren zijn: alle werkdagen van 9 tot 3 uur,
Zaterdags van 9 tot 12 uur.
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De Nutsspaarbank te Kampen.
(Lid van de NederlandseSpaarbankbondte Amersfoort).

Bijzonderhedent diensten, bijkantoren, zittingen.
Opgericht: 27 December 1820.
Gevestigd: Burgwal 43. Tel. 77 (na automatisering: 3600).

Postgiro-rekening 807297.
Open: dagelijks van 9 tot 3 uur. Zaterdags van 9 tot 12 uur.
Directie: H. H. Alberts, Burgwal 431, Directeur:

D. Strijbos, Jan van Arkelstraat 18, Adj.-directeur.
Dagelijks ingaande rente-verqoeding over aile bedragen

[vanaf f 1.-).

Soepele teruqbetalings-voorwaarden in normale tijden:
volgens het reglement moeten bedragen tot f 500.- een
week. bedragen tot f 1000.- twee weken, bedragen tot
f 3000.- een maand en bedragen boven f 3000.- drie
maanden tevoren worden opgezegd, een en ander behoudens
bijzondere omstandigheden ter beoordeling van de directie.
Thans worden bedragen van enige duizenden terstond uit
betaald. Wijziging van deze opzegtermijn blijft altijd voor
behouden.
Inlagen en terugbetalingen (tot een beperkt bedrag per

opname) kunnen op vertoon van het spaarbankboekje bij 400
Spaarbankkantoren, die lid zijn van de Ned. Spaarbankbond,
in geheel Nederland geschieden.

Afhaaldienst:

Automatische betating van belasting. gas-. waterleiding
en electriciteits-kwitanties.
Voldoening van belastingschuld voor inleggers.
Betaling van schoolqelden, kerkelijke oms1ag enz.

Andere diensten:

Uitgifte van Spaarbusjes (gratis in bruikleen!).
Uitbetaling van pensioenen en salarissen,
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Schoolsparen, Jeugdsparent Clubsparen, Bedriifssparen,
Honderd-Gulden-Club en Sparen met Levensverzekerinq,
Kosteloze overboeking van spaarsaldi naar en van elders.
Verhuur van safe-loketten en gesloten bewaarneming.

Kantoren te:

Harderwijk, tevens Jeugdspaarbank; dit kantoor houdt
zitting te Ermelo en in de "Tinnegieter" -woonwijk te Harder
wijk.

Zwartsluis, tevens Jeugdspaarbank; dit kantoor verzorgt
ook de zittingen te Genemuiden en heeft bovendien een
Ophaaldienst.

Urkt Heerde en Emmeloord.

Het kantoor te Emmeloord heeft een Ophaaldienst voor
Emmeloord, Ens. Kraggenburg. Marknesse, Espel, Bant en
andere woonplaatsen in de polder; het kantoor te Heerde
heeft deze dienst voor Heerde en Wapenveld.

Lelystad.

Ten huize van de administrateur wordt wekelijks een zitting
gehouden voor de bewoners van Lelystad, gelegen in de toe
komstige Polder Oostelijk Flevoland.

Beheer en controle.

Het beheer der Nutsspaarbank wordt door een college van
commissarissen belangeloos gevoerd. De bedrij£swinst wordt
uitsluitend aangewend tot versterking van de reserve.

De spaarbank is lid van de Nederlandse Spaarbankbond
en staat als zodanig onder diens controle. Deze controle
wordt op haar 7 kantoren per kwartaal uitgeoefend.
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Nutsspaarbank.

Inleqqers.
Het aantal gewone spaarders is gedurende enkele tien

tallen jaren bijna driemaal zo groot, zoals onderstaand over
zicht aangeeft:

einde 1928
1933
1938
1943
1948
1953
1954

11.512 inleggers
12.764
15.487
19.600
26.242
32.699
33.971

Merkwaardig is deze toename vooral wanneer men be
denkt dat het inwonertal van Kampen gedurende al deze
jaren met 25 % toenam. Bind 1928 telde onze stad 20.019 in.,
woners en ultimo 1954: 25.369.

Echter dient bij vergelijking van bovenstaande cijfers weI
in aanmerking te worden genomen, dat in 1917 een bij
kantoor te Urk werd opgericbt, in 1937 een te Zwartsluis,
in 1939 een te Harderwijk en in 1943 een te Heerde, welke
op het einde van 1954 resp. 2851, 2300, 4628 en 1459 spaar
ders telden; op 1 Januari 1946werd te Emrneloord in de Noord
Oost-Polder eveneens een kantoor geopend, 2307 spaarders
tellende op 1 [anuari 1955; de op 1 December 1954 begonnen
wekelijkse zitting te Lelystad leverde 3 inleggers op per
1 Januari 1955.
Het aantal deelnemers aan de afhaaldienst zomede onze

schoolspaardertjes te Kampen e.o, en jeuqd- en schoolspaar
ders te Harderwijk, Zwartsluis en Emmeloord bleven bij dit
overzicht buiten beschouwing. Telt men deze groepen bij het
aantal gewone spaarders op, dan komen we tot een totaal
aantallopende rekeningen van 52.412 op het eindevan 1954
(ult. 1928: 18.337 inleggers).
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Nntsspaarbank.

T erugbetalingen.

Overleggen van het spaarboekje is steeds verplicht: zonder
het boekje kan geen enkele uitbetaling plaats hebben. Dit
geldt vanzelfsprekend niet voor dee1nemers aan de Afhaal
dienst: deze moeten bij terugvraging de laatst uitgegeven
coupon aanbieden. Bij de z.g. Giro~boekjes is afschrijving
zonder overlegging van het boekje mogelijk door middel van
overschrijvings~opdrachten of betaalbaarstelling van kwitan
ties. Deze boekjes worden later, bij aanbieding, bijgewerkt.
Bij terugbetalingen per kas moet echter ook hier steeds het
boekje worden overgelegd.

Op vertoon van het spaarbankboekje kunnen bij circa
400 spaarbankkantoren (leden van de Ned. Spaarbankbond)
in geheel Nederland terugbetalingen tot een beperkt bedrag
geschieden, terwijl inlagen tot een onbeperkt bedrag geplaatst
kunnen worden.

Rente.
De rente, welke aan de inleggers wordt toegekend, be

draagt 2y.:;procent 's jaars en gaat dagelijks in, d.w.z. dat
de inlagen onmiddellijk rentegevend worden en dit blijven tot
de dag van terugbetaling.
De rente wordt per 1 Januari van ieder jaar op de reke

ningen bijgeschreven, dus gekapitaliseerd. In de boekjes
geschiedt dit, wanneer deze na 1 Januari voor enige trans
actie worden aangeboden. De boekjes aan te bieden uit
sluitend voor het bijschrijven der rente wordt niet vereist en
is in de eerste weken van het [aar zelfs ongewenst.
Op de z.g. Giro~boekjes - dat zijn de boekjes van spaar

ders die voor hun transacties geregeld gebruik maken van de
postrekening der spaarbank - wordt 1 % rente vergoed.

Aan de deelnemers van de Afhaaldienst wordt geen rente
vergoed.
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Nutsspaarbank.

Reserve.

De bestemming van de reserve is voornamelijk het op
vangen van de koersschommelingen van het effectenbezit
der Bank en aanvulling van eventuele waardevermindering
dier fonds en. In onmiddellijk verband hierrnee was de grootte
van het reservefonds vooral in bewogen tijden sterk onder
hevig aan verandering. Met ingang van 31Dec. 1951geschiedt
de waardering van het effectenbezit tegen de z.g. "aankoop~
koersen" (echter niet boven pari). waardoor de genoemde
sterke koersschomme1ingen in de toekomst vrijwel achterwege
zullen blijven en de grootte van het reservefonds een rustiger
beeld zaI gaan vertonen. Zo bedroeg het aan het einde van

1911
1917
1920
1923
1926
1929
1932
1935
1938
1911
1911
1917
1918
1919
1950
1951
1952
1953
1951

1~7~1955
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f 174.333.- of
126.041.-
126.941.-
204.127.-
640.429.-
284.434.~
781.771.-
788.962.-

~ 1.106.068.-
698.079.

~ 1.221.888.
~ 1.491.407.
~ 1.508.619.
~ 1.599.177.
~ 1.449.005.-

432.242.
~ 1.155.022.
~ 1.845.582.
~ 1.857.262.
~ 1.886.563.-

12 % van het obligo
4 %
3 %
6 %

19 %
20 %
18 %
16 %
17 %
11%
8 %
8 %
9 %
9 %
9 %
3 %
7 %
10 %
9%
9 %



Jaar ,

1923
1928
1933
1938
1943
1948
1953
1954

Nutsspaarbank.

Obligo

f 3.112.000.
~ 3.885.000.
~ 4.755.000.
~ 6.406.000.
~ 12.054.000.
~ 16.572.000.
~ 17.938.000.
~ 19.893.000.-

Gemiddeld saldo
Rente aan inleggers tegoed p. inlegger

vergoed bij de Spaardienst
Kampen

f 95.000.
~ 108.000.
~ 133.000.
~ 182.000.
~ 283.000.
~ 336.000.
~ 366.000.
~ 408.000.-

f 326.
~ 340.
~ 367.
~ 415.
~ 575.
~ 632.
~ 595.
~ 643.-

Uit het bovenstaande staatje voIgt dat het inIeggerstegoed
gedurende bovengenoemde periode meer dan het zesvoudige
is. De bedragen der jaarlijks uitgekeerde rente houdt hier
mede geen gelijke tred, daar de rentevergoeding aan schom
melingen onderhevig is.
Het gemiddeld saldo-teqoed per inIegger vertoont tot even

na de oorlog een stijging en gee£t daarna een Iangzame daling
te zien, het Iaatste jaar beweegt het zich weer in opgaande lijn.

Uit de stijging van het gemiddeId saldo-teqoed per inIegger
bij de spaardienst, vergeleken met 1938,blijkt de bijzonder
grote geIdruimte van de oorlogsjaren.

135



Nutsspaarbank.

Overzicht van de omzet vanaf 1924.
De totaal-ornzet van aIle diensten inclusief die van de

biikantoren. dat is dus het bedrag der inlagen en dat der
terugbetalingen samen, bedroeg:

in 1924 f 4.029.000.-
1929 - 5.335.000.-
1934 - 8.277.000.-
1939 - 9.404.000.-
1944 - 8.615.000.-
1949 - 14.592.000.-
1953 - 21.227.000.-
1954 - 25.575.000.-

De omzet in aantal posten beliep:
in 1924 76.995

1929 142.382
1934 196.458
1939 250.996
1944 251.247
1949 410.930
1953 546.849
1954 566.435

De grote vlucht welke de spaarbank nam, demonstreert
zich duidelijk uit bovenstaande omzet-cijfers.
In geld gaat er thans ruim zes maal zoveel om als in 1924,

terwijl het aantal behandelde posten het zevenvoudige van
dat van 1924 bedraagt. Natuurlijk spelen hierbij de toe
name van het aantal deelnemers van de afhaaldienst, het
gebruik maken van de girodienst, het oprichten van diverse
bijkantoren en jeugdspaarbanken een grote roI.

Het aantal werkdagen per jaar op 300 stellende, worden
er gemiddeld per dag thans 1888posten behandeld tot een
bedrag van ruim f 85.250.-. (In 1924gemiddeld 257posten,
samen f 13.400.-.)
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Nutsspaarbank.
Afhaaldienst.

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

Hoe stevig de spaarbank ook in de loop der tijden was
ingewerkt, toch bleef er een brede categorie van medeburgers,
die weI het nut van sparen inzagen, en ook niet ongenegen
waren te sparen, maar er eenvoudig niet toe kwamen.
Telkens weer wisten zij een motief te vinden, om de uit
voering 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
de "Afhaaldienst" nu reeds meer dan dertig jaren iedere
werkdag wordt begaan; de route, welke voert langs aIle
straten en stegen en kaden der stad en het aangrenzend
deel van Ijsselmuiden. Op geregelde tijd, wekelijks of maan
delijks komt een der boden zich bij de deelnemer aan huis
melden voor het "afhalen" (tegen ontvangstbewijs) van een
door de spaarder zelf bepaald, vast bedraq, dat als spaarinleg
wordt ingeschreven.
Van geen der afdelingen, in het leven geroepen ten gerieve

der clienten, heeft de Spaarbank zoveel voldoening beleefd
als van de Afhaaldienst, welke zich snel ontwikkelde en nog
telken jare in omvang toeneemt. Men oordele: het getal der
aangesloten deelnemers is ongeveer 6250, jaarlijks worden ca.
287.000 bezoeken afgelegd. De dienst is populair geworden
en vindt algemeen waardering. Ofschoon voor de spaarbank
geen winstgevend onderdeel - het teqendeel is het geval -
vormt de Afhaaldienst een goed propagandamiddel ter bevor
dering van de spaarzin. Ongeveer de helft der deelnemers
maakt gebruik van de bemiddeling der spaarbank voor het
betalen van belastingen etc.
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Nutsspaarbank.

Schoolsparen.

Het is neqen-en-veertiq jaar qeleden. dat na gehouden
overleg tussen schoolhoofden en Spaarbankbestuur hier ter
stede het schoolsparen werd ingevoerd. Op twee na hebben
van de aanvang af alle openbare en bijzondere scholen daar
aan deelqenomen, terwijl aan het systeem van "spaarkisten"
de voorkeur werd gegeven boven zegels. Reeds dadelijk werd
met deze spaarvorm een verblijdend succes verkreqen, zowel
wat het aantal rekeningen als het totaal der spaarsommetjes
betreft. In vervolg van tijd viel door verschillende omstandiq
heden in de bereikte resultaten een vrij sterke afwisseling
waar te nemen en ook was het opmerkelijk, hoe zeer deze
konden uiteenlopen bij scholen van gelijke bevolkingssterkte.
Dat de meer of minder sympathieke houding van de dames
en heren onderwijzers (essen) tegenover het Sohoolspaar
instituut van overweqende invloed is. staat vast.

Teen het schoolsparen alhier was ingeburgerd. werd een
geslaagde poging qedaan, ook de buurtscholen daaraan te
doen deelnemen en, zo komen de Kamper Schoolspaar
boekjes sinds vele jaren ook in handen van de kinderen te
IJ sselmuiden (3 scholen}, Grafhorst (2 scholen}, Genemuiden
(2 scholen}, N oordeinde en Urk (3 scholen). Later ook te
Kamperveen.Oostendorp. Emmeloord (2 scholen}, Marknesse,
Ens. Kraggenburg. Bant, Espel, Luttelqeest, Rutten. Creil,
Heerde (5 scholen), Wapenveld (2 scholen), Belt-Schutsloot,
Hierden, Errnelo (3 scholen}, en Veessen (2 scholen ), Thans
zijn niet minder dan 53 scholen, bijzondere en openbare, bij
het schooIsparen aanqesloten, waarvan 16 in Kampen en 37
in de omliggende gemeenten. Op 31 December 1954 hadden
9161 sparende kinderen f 205.708.- te vorderen.
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Nutsspaarbank.

Jeugdsparen.

Het sparen op school is een vorm waardoor de jeugd ge~
legenheid heeft wat geld apart te leggen. Een andere vorm
van meer recente datum is het z.g.n. Jeugdsparen, dat in
September 1942 voor het kantoor te Harderwijk, en eind
1946 voor het kantoor te Zwartsluis is ingevoerd. Bij het
jeugdsparen hebben de sparende kinderen direct contact met
de spaarbank, ook genoemd [euqdspaarbank, doordat ieder
kind een jeuqdspaarboekje krijgt en hierrnede zelf naar de
spaarbank gaat om zo geregeld mogelijk het spaargeld te
laten bijschrijven. Natuurlijk kan ook steeds geld van het
boekje worden opgenomen. Mede door dit systeem leren
de kinderen reeds jong de weg naar "hun" spaarbank. Ter
stimulering van het geregeld sparen vindt o.m. een .wersierde"
prijsuitdeling plaats voor die kinderen, die in het a£gelopen
jaar inderdaad geregeld gespaard hebben [de grootte van het
bedrag is van geen belang). Deze prijzen bestaan gewoonlijk
uit goede jeuqdboeken en een "diploma".

Het aantal jeugdspaarders te Zwartsluis per 1 Januari 1955
bedroeg 702, een totaal-saldo aangevend van £ 14.645.61.
Inge1egd werd £ 7.984.35 in 13.061 posten, terugbetaald
£ 5.562.93 in 569 posten, Het gemidde1de saldo bedroeg
f 20.87.

Het aantal jeuqdspaarders te Harderwijk bereikte op ge~
noernde datum het getal van 1929 met een saldo-teqoed van
f 65.453.42. Het gemidde1d tegoed per jeugdspaarder was
toen f 33.93. Ingelegd met 29.079 posten werd f 28.430.16 en
met 977 posten werd terugbetaald f 24.248.22.

Het aantal kinderen dat dus bij de jeugdspaarbanken is
aangesloten bedraagt 2631, zodat in totaal met de 9161
schoolsparende kinderen de Nutsspaarbank te Kampen bijna
12.000 jeugdige spaarders hee£t.
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Nutsspaarbank.

Honderd-Gulden-Club,
Deze voor een beperkt aantal deelnerners openstaande

spaardienst blijkt zeer in trek te zijn. Elk jaar begin [uni start
een nieuwe club. Deelnemers dienen elke week een zegel aan
de spaarbank te kopen voor f 2.- en dit gedurende 49 weken
te doen. Is er regelmatig 49 maal een zegel in het speciale
zegelboekje geplakt. dan plakt de spaarbank de 50ste erbij.
Deze laatste zeqel is dus de premie voor regelmatig sparen.
Na a£loopvan het clubjaar kan het bedrag door de deelnemers
worden opgenomen in contanten, of men kan de f 100.- laten
bijschrijven op het spaarbankboekje.
1 Juni 1954 begon weer een nieuwe club met 792 deelnemers,

waarvan er bij het einde van het clubjaar 23 tussentijds hun
wekelijkse (of maandeliikse] aankoop van zegels bleken te
hebben gestaakt. zodat aan 769 deelnemers de premie van
f 2.- kon worden toegekend en per 1 Juni 1955 in totaal een
bedrag van f 77.662.- werd uitbetaald of bijgeschreven op
de spaarrekeningen van betrokkenen.

Sparen met Levensverzekering.

Zonder dat men premie behoeft te betalen kunnen alle
personen tussen 1 en 50 jaren min deze spaarvorm deelnemen.
Per contract moet men gedurende 5 jaren achtereen maande
lijks f 10.- sparen. Komt men onverhoopt in die periode te
overlijden, dan krijgt de begunstigde terstond de volle f 600.
plus gekweekte rente van het spaarbedrag uitgekeerd.
In de loop van 1953/54 werden 93 spaar-contracten van elk

f 600.- afgesloten. Op verzoek van spaarders werden 6 con
tracten geroyeerd. Op de 87 contracten in omloop was een
spaarsaldo aanwezig van f 14.747.47 inclusief de per die datum
bijgeschreven rente ad f 190.99.

Onze kantoren geven u gaarne vrijblijvend inlichtingen.
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Nutsspaarbank.
Spaarbusjes,

De kosteloze uitgifte in bruikIeen van metalen spaarbusjes
(zonder sleutel, welke aan de spaarbank blijft) dateert bij
deze Bank reeds van 1906. De "spaarbank in huis" was de
eerste van de bijzondere spaarvormen, welke successievelijk
werden ingevoerd. De hiermee bereikte resultaten zijn echter
tot voor enige jaren beneden de verwachting gebleven.
Gedurende de jaren 1948 tot en met 1954 is echter het aantal
uitgegeven busjes belangrijk vermeerderd. In deze jaren nI.
werden bij onze spaarders ruim 2500 busjes meer geplaatst.

Het getal van de te Kampen uitgegeven busjes is thans
vrij bevredigend (eind 1954: 2257 in omloop). Over het
vorige jaar was het aantal lichtingen 2278, met een totaal
bedrag van f 58.409.1L het uitgetelde bedrag per lichting was
gemiddeld f 25.64.

Met de andere kantoren mee, zijn op 1 Januari 1955 in totaal
4496 busies in omloop. Een bedrag van f 99.950.09 werd in
4225 lichtingen over 1954 gespaard.
Voor enkele onbevredigende uitkomsten is intussen ge~

redelijk een verklaring aan te geven. Bij andere spaarbanken,
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 vijf-en-veertiq jaren een bloeiend
Schoolsparen bestaat, hetwelk de leerlingen de beste gelegen~
heid biedt om spaarpenningen te deponeren. En sedert 1922
werkt de Afhaaldienst er ook toe mee, om het gebruik van
de spaarbusjes overbodig te maken.
De spaarbusjes zijn echter voorradig, zowel op het kantoor

te Kampen als op de bijkantoren.
Neemt eens een proef: U zult zien hoe gemakkelijk deze

wijze van sparen is.
U merkt niet wat erin 9aat, doch staat verbaasd over wat

eruit komtl
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Nutsspaarbank.

Betaling van belastinqen, em.

Voor velen levert de betaling van belastingen, van school
geld etc. en van het verschuldigde voor gebruik van gas,
water en electrische stroom op de daarvoor gestelde termijnen
een bron van voortdurende zorg en moeilijkheden. Om hier
aan tegemoet te komen, heeft de spaarbank zich beschikbaar
gesteld bedoelde betalingen te verrichten voor deelnemers
aan de Afhaaldienst, die dit verzoeken. Ten einde aan de al
dus aanvaarde verplichting te bestemder tijden te kunnen vol
doen, werd echter de voorwaarde gesteld, dat de rekening
van de betrokken spaarder gedurende het boekjaar van de
Afhaaldienst, lopende van Mei tot Mei. "geblokkeerd" zou
zijn, dat wil zeggen, dat daarvan tussentijds geen teruq
betalingen kunnen geschieden. Over de saldi dezer geblok~
keerde rekeningen kan dus niet worden beschikt voor het
einde van dat boekjaar. Vanaf 1 Mei kan over het saldo van
die datum naar verkiezing worden beschikt: 2890 deelnemers
hebben laatstelijk van deze faciliteit gebruik gemaakt en een
som van f 335.800........werd dit jaar voor hen in totaal aan
de Belastingdiensten etc. afgedragen.

Uithetaling van pensioenen,

Een andere vorm om het publiek te gerieven en tegelijk de
neiging tot sparen op te wekken of te versterken geldt in het
bijzonder voor de stadgenoten, die pensioen of wachtgeld
genieten. Indien zij hiertoe het verlangen te kennen geven,
wordt hun pensioen op de verschijndata door de Pensioen
raad en Pensioenfondsen gegireerd op de postrekening van
de Spaarbank, waar de bedragen onmiddellijk worden bij
geschreven op de spaarrekeningen der rechthebbenden; naar
behoefte kunnen zij dan daarvan opnemen.
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Overboeking.

Naar elders vertrekkende inleggers vinden ge1egenheid tot
kosteloze overboeking van hun te vorderen saldo met ver
schenen rente naar een spaarbank in de nieuwe woonplaats.
Dit ge1dt eveneens in omgekeerde zin voor spaarders van
elders, die zich metterwoon te Kampen komen vestigen.

Kluisinrichting.

Safe-loketten, opgesteld in een brand- en inbraakvrije kluis,
worden door de Spaarbank ter beschikkinq gesteld van haar
inleggers tot veilige berging van waardestukken tegen een
huur van drie gulden per jaar, terwijl in de kluis een ruimte
is afgescheiden voor het tijdelijk in bewaring nemen van ver
zegelde koffertjes, trommels en pakketten.
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GEBOUW.

De Spaarbank is sinds 1930 gevestigd in een gebouw
aan de Burgwal (no. 43). Op 4 September jl. was dit gebouw
dus 25 jaren in gebruik. Bij de bouw en bij de inde1ing is
ten volle rekening gehouden met de bijzondere eisen van
veiligheid, ingevolge de daarbij in binnen- en buitenland
opgedane ervaring .Tegelijk heeft de bedrijfstechniek een
krachtig woord meegesproken ten aanzien van verschillende
wenselijkheden, zoals een grote kluisruimte voor eigen
gebruik, veilige archiefberging, afgesloten loketten, enz. In
het midden van het gebouw ligt de publieke hal. waarop alle
loketcellen uitkomen en daaromheen zijn gegroepeerd de
ruime, hoge werkzaal, welke ook voldoende plaatsing biedt
voor de veelsoortige machines, producten van de voortqaan
de mechanisatie, de vergaderzaal, de commissie- en directie
kamers en de kluishal, toegang gevende tot de safe-loketten
en de ruimte, waarin opgeborgen kunnen worden verzegelde
pakketten, koffers enz., die in bewaring worden gegeven
voor kortere of langere tijd.
Tevens is in het gebouw Nutsspaarbank gevestigd: Het

Correspondentschap l ste klasvan De Nederlandsche BankN.V .•
te1efoon 77. Geopend iedere werkdaq-van 9-11 uur.

Correspondent: H. H. Alberts.
Ply. correspondent: G. Th. Beneken gen. Kolmer.

BI}KANTOREN.
Urk.
Het kantoor Urk heeft in zijn 38~jarig bestaan voorspoed

en tegenslag leren kennen. Het heeft tijden doorgemaakt van
krachtigen groei en bloei, maar ook van plotseling intreden
de teruggang met taaie depressie.
Mogelijk zal de ontginning van de Noord~Oost~Polder

ook op dit gebied gunstige gevolgen meebrengen. Het op 31

Iii



December 1954gespaarde bedrag was £ 800.500.-, verdeeld
over 2851 inleggers. Het kantoor is geopend iedere Maandaq-,
Woensdaq-, Vrijdaq- en Zaterdagavond van 7 tot 9 uur.
Postgiro 67939.Telefoon 363.

Zwartsluis.

Het gebouw van dit kantoor is gelegen aan de Meppeler
diepkade 16.Er is gelegenheid safe-loketten te huren ad £3.
per jaar, alsmede om verzegelde pakketten, koffers enz. in
bewaring te geven.

De gang van zaken bij het primo 1937 geopende kantoor
te Zwartsluis geeft aIle redenen tot tevredenheid, Reeds op
het einde van dat jaar waren 274 spaarders toegetreden met
een gezamenlijk teqoed van bijna .£ 150.000,-. Op 31 Dec.
1954was het aantal inleggers aldaar 2300, met een tegoed
van £ 1.239.500.-.
Dit kantoor heeft tevens een jeugdspaarbank, waaraan 702

spaardertjes verbonden zijn, die in totaal £ 14.,600.- hebben
gespaard, alsmede een a£deling voor het schoolsparen; aanta1
deelnemers hieraan 437, met een tegoed van £ 15.330.-.
Aan dit kantoor is een "Ophaaldienst" verbonden; on

geveer 400 inwoners van Zwartsluis maken van deze dienst
een dankbaar gebruik.

Bovendien verzorgt dit kantoor zittingen te Genemuiden
en wel in het pand Langestraat 66,Maandaq- en W oensdag
avond van 7-9 uur.
Het kantoor te Zwartsluis is geopend iedere werkdag van

9-12.30 en van 13.30-15.30 uur. Zaterdags van 9-12 uur.
Postgiro 299299.Tele£oon 276.

Harderwijk.

Op 15 Juli 1939werd een kantoor geopend aan het Kerk
plein no. 4 te Harderwijk. De ongunstige wending der tijden
anderhalve maand na de opening in aanmerking genomen,
mag een aantal van 565 spaarders op 31 December 1940niet
onbevredigend genoemd worden. In dit kantoor is eveneens
een Jeugdspaarbank gevestigd, waarvan een zeer bevrediqend
gebruik gemaakt wordt. Vana£ November 1949wordt in het
Gebouw ..Chr. Volksbelang" te Ermelo iedere Dinsdagavond
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van 6-8 uur door dit kantoor een zitting gehouden, waar
voor eveneens een bevredigende belangstelling bestaat van de
zijde der bewoners van Ermelo.
Vanaf begin 1955 wordt door dit kantoor eenmaal per week

een zitting gehouden in de nieuwe woonwijk "de Tinneqieter"
te Harderwijk en wel in de "Samofa"~cantine.
Op 31 December 1954 was het aantal gewone inleggers

4628, het tegoed £ 2.258.000.-; het aantal jeugdspaarders
1929 met een tegoed van £ 65.450.-. De schoolspaarafdeling
telt 799 deelnemers met een tegoed van £ 27.000.-.
Het gebouw is naar de eisen des tijds ingericht met een

kluis voor verhuur van safe-loketten ad f 3,- per jaar en in
bewaring geven van verzeqelde pakketten ad £ 0,50 per
maand. Met dit kantoor is de eerste duidelijke stap gezet
op de weg naar een stelsel van streek-spaarbanken voor de
randgemeenten van het Ijsselmeer, dat blijkt veel succes te
hebben,

Het kantoor is iederen werkdag geopend van 9-3 uur en
bovendien Zaterdagsmorgens van 9-12 uur.

Postgiro 261469. Telefoon 2251.

. Heerde,
In 1943 werd het kantoor te Heerde geopend, gevestigd

in het pand Lange Slag 8. Het aantal spaarders bedroeg eind
1954: 1459 met een tegoed van f 701.300.-. In 1950 werd een
winkelpand annex woonhuis qekocht, gelegen aan de Bonen
burgerlaan 3 en 5. Dit winkelpand (no. 3) is inmiddels ver
bouwd tot een ruim kantoor met eenvoudige kluis-inrichtinq
en een bovenwoning, die een aparte ingang heeft. Begin
October 1951 is het nieuwe kantoor in gebruik genomen.

De in Mei 1952 ingevoerde Ophaaldienst voor Heerde en
Wapenveld heeft thans 121 deelnemers,

De openingsuren zijn: iedere werkdag van 9-12.30 uur en
bovendien Dinsdags en Vrijdags van 2-4 uur..

Postgiro 248955. Telefoon 623.

Emmeloord.
Dn kantoor werd op 1 Januari 1946 geopend. Het aantal

inleggers bedroeg ultimo 1954: 2307. Het tegoed bedroeg op
die datum £ 745.000.-.
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Een vanaf 1 Januari 1954 inqevoerde eigen Schoolspaar
afdeling leverde voor dit kantoor in het verslagjaar de volqen
de resultaten op: aantal schoolspaarrekeningen 855 met een
tegoed van f 18.200.- per 31 December 1954.

De daar ingevoerde "Ophaaldienst" blijft in een behoefte
voorzien en breidt zich voortdurend uit. Waren in het jaar
1950 ruim 150 deelnemers, nu is dit aantal reeds 1141 ge~
worden; deze toename is mede te dank en aan het Ieit, dat ook
de bewoners van de andere dorpen in de polder meer en meer
van deze dienst gebruik gaan maken.
Het nieuwe kantoorgebouw, gelegen Onder de Toren

no 34, hoek Zeeasterstraat is in October 1951 officieel in
gebruik genomen. Een bescheiden. doch zeer net gebouw zet
thans geregeld zijn deuren wagenwijd open om de bewoners
van Emmeloord en wijde omgeving gelegenheid te geven hun
spaargelden naar een veiliqe instelling te brengen. In een
prettige, vrolijk aandoende omgeving worden zij daar gaarne
geholpen.

De openingsuren zijn vastgesteld als voIgt:
Dagelijks van 9-12.30 uur en van 1.30-3.30 uur, Zaterdags
van 9-12 uur; Vrijdagsavonds van 7-8.30 uur.

Postgiro 253200. Telefoon 2584.

Lelystad,
Met ingang van 1 December 1954 wordt in dit thans nog

kleine nieuwe plaatsje Lelystad, gelegen in het Ijsselmeer en
toekomstige hoofdplaats van de nieuwe Polder Oostelijk Flevo
land, een zitting gehouden ten huize van de administrateur, de
heer C. H. van den Bosch en weI iedere Woensdagavond van
7--8 uur.

In December 1954 lieten zich 3 personen als inlegger in
schrijven met een totaal bedrag van f 133358.
Overboeking kan rechtstreeks geschieden.
Posrtrekening: 43669. Telefoon no. 16.

Leert dan weet ge wat,
Werkt, dan zijt ge wat,
Spaart, dan hebt ge watl
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WERELDSPAARDAG.

Ter gelegenheid van deze dag, die gewoonlijk op 31 Octo
ber. doch in leder gevaI in de laatste week van October wordt
herdacht, wordt door het Spaarbankbestuur deze Almanak
voor belangstellende spaarders gratis beschikbaar gesteld en
bovendien ontvangen aIle schoolspaarders een speciale uit
gave. genaamd "De Gelukscent". Hiervan worden thans
ruim 11.000 exemplaren aan de sparende jeugd uitgereikt.

In 1950 is de "viering" van deze dag bij wijze van proef
gehouden op 2 verschillende daqen, teneinde beter en vlotter
de enorme toeloop te kunnen verwerken. Er is toen een spe
ciale middag. uitsluitend voor de jeugd gehouden. waardoor
de andere dag zeer werd ontlast, met als gevolg, dat lange
wachttijden practisch niet meer zijn voorgekomen en een
grotere omzet kon worden verkregen. Deze proef kan dan
ook als geslaagd worden beschouwd. Het volgende jaar werd
op deze zelfde wijze tot tevredenheid gewerkt.

Teneinde de toch nog zeer grote toeloop van de jeugd (en
begeleidende ouders!) nog beter te verwerken, werd daarna
een gehele dag speciaal en uitsluitend voor de jeugd qereser
veerd.
Voor de resultaten van deze "spaardag" verwijzen wij

gaarne naar de volgende bladzijde, waar ter vergeIijking ook
de betreffende cijfers van 1953 zijn opgenomen.

Deze almanak wordt aangeboden door het Bestuur der
Nutsspaarbank Kampen en staat onder redactie van de heer
C. N. Fehrmann te Kampen. beheerder van het Frans WaI~
kate-Archief hij is gedrukt door de firma Ph. Zalsman.
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