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Kamper Almanak

oktober 1986/87

aangeboden door de Stichting Bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Kampen
ter gelegenheid van de Wereldspaardag 1986

redactie Frans Walkate Archief / Bondsspaarbank Kampen



50JAAR
1936 -1986

Het Frans Walkate Archief als onderdeel van de Bondsspaarbank
te Kampen, verzorgt gedurende 50 jaar de Kamper Almanak.
Ter gelegenheid van dit heug/ijke feit is dit jaar een register
samengesteld op aile artike/en die in de loop der tijd in de serie
almanakken zijn verschenen onder het hoofd "Bijdragen tot de
geschiedenis van Kampen".
Naast de zakelijke functie als naslagwerk, wordt de cultuur
historische waarde van de Almanak vooral door deze "Bijdragen"
bepaald.
Met dit register is de toegankelijkheid van de veelal hoogwaardige
artikelen bijzonder vergroot.
Ook het feit dat de Almanak gedurende al die jaren de vele
geschiedvorsers, al dan niet professioneel, de unieke mogelijk
heid heeft geboden om het resultaat van hun onderzoek te publi
ceren, geeft zin aan het voortbestaan van deze uitgave. Naar wij
hopen nog in lengte van jaren.

Het register is verkrijgbaar bij het Frans Walkate Archief tegen
betaling van de kostprijs (f 20,-).



bondsspaarbank •Ii
Centraal en Oostelijk Nederland spaarbank

Lid van de Nederlandse Spaarbankbond

Op 27 december 1820 opgericht als plaatselijke spaarbank door
het Departement Kampender Maatschappij tot Nut van
't Aigemeen.

Op 16 november 1973 werd - na fusie met de vereniging Spaarbank
voor de Gemeente Apeldoorn - de naamStichting Nutsspaarbank
Kampen gewijzigd in Stichting Bondsspaarbank Kampen
Apeldoorn.

Op 14 mei 1974 werd de naam- na fusie met de Stichting
Bondsspaarbank Meppel-Steenwijk - wederom gewijzigd, nu in
Stichting Bondsspaarbank Centraal Nederland.

Tenslotte vond op 1januari 1986 samenvoeging plaats van de
BondsspaarbankCentraal Nederland met de Bondsspaarbank voor
Twente en Oost Gelderland.
De nieuwe eenheid draagt de naamStichting Bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

Raad van Commissarissen
Ere-lid: J.H. Schrader.
Mr.W. Holl, voorz.; H. Robaard,vice-voorz.; E.M. Dijkstra; P.A.ten
Hove; H.J. Berenschot; Ir. M. Boogaerdt; G. ter Braake, F.J.S.de
Groen; A.J.A.van der Heide; EA Jonker; Dr. Ir.J.H. van Kampen;
Mr. J. Langeler; H.N. Nusmeier; P.de Vries; Ir. C.D.van der Wildt;
C.van der Zee.

Direktie
Mr. E.J. Hansma;A. Jonkeren; C.van Os van den Abeelen.

Onderdirekteuren
J.C.B.Jongeneel; D.w. Wildenbeest.
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Rayondirekteur Oost Gelderland
W. Meijerink.

Stat
L. Brand, administratieve organisatie; L. Hakvoort, financiele
administratie; H. Kemper, personeelszaken; W.H.B.Schemmekes,
cornmerciele zaken.

Regio Centraal Nederland
Hoofdkantoor:
Burgwal 41,8261 EP; Postbus 42,8260 AA Kampen.
Tel. 05202-92200, telex 42770 Bocen nl.
Bankgiro 85.00.30.153, postgiro 807297.

Kantoren
Apeldoorn, Dronten, Elburg, Emmeloord, Ermelo, Harderwijk,
Havelte, Heerde, Kampen, Lelystad, Lemmer, Meppel, Nunspeet,
Nijeveen, Putten, Ruinerwold, Steenwijk, Urk, Vollenhove, Wolvega,
IJsselmuiden, Zwartsluis.

Kantoren Kampen
Direkteur: W. Bastiaannet
Burgwal 41, tel. 05202-92200.
Beheerder: A.H.M. van den Berg.
Geopend: maandag t/rn vrijdag 8.30-16.30 uur;
vrijdagavond 18.30-20.00 uur.
Dr. Damstraat 9, tel. 05202-92210.
Beheerder: J. Benedick.
Geopend: maandag tim vrijdag 8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur;
vrijdagavond 18.30-20.00 uur.
Lelystraat 48, tel. 05202-92220.
Beheerder: J.D. Kruithof.
Geopend: maandag tim vrijdag 9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur;
vrijdagavond 18.30-20.00 uur.

Kantoor IJsselmuiden
Direkteur: J. Lassche.
Markeresplein 9, tel. 05202-26080.
Geopend: maandag t/rn vrijdag 8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur;
vrijdagavond 18.30-20.00 uur.
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Regio Oostelijk Nederland
Hoofdkantoor:
Tromplaan 1,7511 JJ; Postbus 425,7500 AK Enschede.
Tel. 053-324445, telex 44926 Bsptw nl.
Bankgiro 85.00.27.969; Postgiro 850695.

Kantoren
Barchem, Enschede, Groenlo, Hengelo, Laren (Gld.),Lichtenvoorde,
Oldenzaal, Vorden, Winterswijk.

Enige kerngegevens
bedragen x t 1.000.000,-

Totaal van de toevertrouwde middelen
Reserves per einde jaar

1985
1.205
128

1984
1.165
115

Aantal rekeningen per 31 december
Aantal kantoren
Aantal personeelsleden

Aantallen
309.876 303.526

59 57
412 394

Enkele diensten van de Bondsspaarbank
Bankgirorekening:
Salaris en andere inkomsten komen er op binnen.
Voor betalingen schrijft u een bankgiroformulier uit, of u laat het
automatisch regelen. Acceptgirokaarten kunnen eveneens via deze
rekening worden betaald.

Eurocheques/betaalcheques:
Wie geld op zak heeft loopt het risico van verlies of diefstal.
U kunt dat risico vermijden en toch overal gewoon kontant betalen.

Sparen:
U kunt bij ons kiezen uit een keur van aantrekkelijke spaarvormen,
varierend van dagelijks opvraagbaar tot spaargelden met een vaste
looptijd.
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Patent-rekening:
Een rekening met onbeperkte opnamevrijheid en toch een hoge
rente. De rentevergoeding is opgebouwd uit een basisrente en een
premierente en wordt halfjaarlijks per 1/6 en 1/12 uitgekeerd.

Piek-fijn Spaarrekening:
Voor kinderen van 0-11 jaar met een extra hoge rente. Om alles
netjes bij te houden wordt het gratis Piek-fijn spaarboek verstrekt.

Piek-fijn rekening:
Aantrekkelijke spaar- en betaalrekening voor de jeugd van 11-16
[aar, tevens voorloper van de bankgirorekening. De handige bank
box zorgt ervoor dat aile bankzaken overzichtelijk worden
opgeborgen.

Kombi-Pakket:
Een kombinatie van een spaar- en bankgirorekening bestemd voor
jongeren van 16-26 jaar. Voor de Kombi-spaarrekening wordt altijd
een extra hoog rentepercentage gehanteerd. De administratie van
de inkomsten en uitgaven houd je overzichtelijk bij elkaar in de
gratis Kombi-map.

PersoonJijke Jening:
Geld nodig? Voor persoonlijke leningen kan men ook bij ons
terecht. Voor uwwensen is een passende lening.

DoorJopend krediet:
Altijd geld "in voorraad". Wie een salarisrekening heeft bij de
Bondsspaarbank kan een doorlopend krediet aanvragen.

Hypotheken:
Laat u zorgvuldig adviseren door onze deskundigen. Zij kunnen u
precies informeren over een zo gunstig mogelijke hypotheek,
precies op maat van uw wensen en mogelijkheden.

Verzekeringen:
De Bondsspaarbank verzorgt ook al uw verzekeringen. Daarbij zorgt
zij allereerst voor een deskundig en objectief advies.
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Buitenlands geld en reisverzekeringen:
Voor een vakantie zonder zorgen, aile soorten buitenlandse valuta,
reisverzekeringen en reischeques.

Effekten:
Advies en bemiddeling bij aan- en verkoop van effekten, alsmede
bewaarneming.

Kluisloketten:
Tegen een gering bedrag kan een kluisloket worden gehuurd,
waarin uw waardevolle papieren, sieraden en voorwerpen
opgeborgen kunnen worden.

Nachtkluis:
Ook buiten de kantooruren kunt u terecht om uw geld veilig op te
bergen.

Frans Walkate Archief
Historisch archief in het gebouw van de Bondsspaarbank,
Burgwal 43 te Kampen.
Topografie van Kampen, gravures, schilderijen van Kamper
schilders, unieke fotoverzameling betrekking hebbende op de stad
Kampen en haar omgeving.
Beheerder: Mw. J.w.C. ten Hove-Jacobze.
Zie verder onder "Wetenschap en Cultuur": FransWalkate Arc;hief.
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