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Lid van de Nederlandse Spaarbankbond

Op 27 december 1820 opgericht als plaatselijke spaarbank door het Departement Kampen
der Maatschappij tot Nut van 't Aigemeen.
Op 16 november 1973 werd - na fusie met de vereniging Spaarbank voor de Gemeente
Apeldoorn - de naam Stichting Nutsspaarbank Kampen gewijzigd in Stichting Bonds
spaarbank Kampen-Apeldoorn.
Op 14 mei 1974 werd de naam - na fusie met de Stichting Bondsspaarbank Meppel-Steen
wijk - wederom gewijzigd, nu in Stichting Bondsspaarbank Centraal Nederland.
Tenslotte yond op 1 januari 1986 samenvoeging plaats van de Bondsspaarbank Centraal
Nederland met de Bondsspaarbank voor Twente en Oost Gelderland.
De nieuwe eenheid draagt de naam Stichting Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Neder
land.

Raad van Commissarissen
mr. W.HolI, voorz.; H.Robaard, vice voorz.; E.M.Dijkstra; P.A.ten Hove; H.J.Berenschot;
F.J.S.de Groen; E.A.Jonker; dr.ir. J.H.vanKampen; mr. J.Langeler; H.N.Nusmeier; P.de
Vries; ir. C.D.van der Wildt.

Direktie: mr. E.J.Hansma; mr. W.F.van Leeuwen.

Onr.terdirekteuren: J.C.B.Jongeneel; W.Meijerink; D.W.Wildenbeest.

Stat: L.Brand, administratieve organisatie; L.Hakvoort, tinanciele administratie; W.P.Jans
sen, zakelijke kredietverlening; H.Kemper, personeelszaken; W.H.B.Schemmekes, commer
ciele zaken.

Hootdkantoor
Regentesselaan 2,7316 AC Apeldoorn
Postbus 10446, 7301 GK Apeldoorn
Telefoon 055 - 276700 - Telefax 055 - 217441
Bankgiro: 85.00.30.153, Postgiro 807297

Kantoren te:
Almere-Buiten, Apeldoorn, Barchem, Dronten, Elburg, Emmeloord, Enschede, Ermelo,
Groenlo, Harderwijk, Havelte, Heerde, Hengelo, Kampen, Laren (Gld.), Lelystad, Lemmer,
Lichtenvoorde, Meppel, Nunspeet, Oldenzaal, Putten, Steenwijk, Urk, Vollenhove, Vorden,
Winterswijk, Wolvega, IJsselmuiden, Zeewolde, Zwartsluis.
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Waardevolle zaken?
Niet in huis, maar bij de
Bondsspaarbank
in de kluis!
Vraag eens bij de Bondsspaarbank naar
informatie over een kluisloket voor het
veilig opbergen van uw waardevolle
zaken.

Uw polissen, waardepapieren, sieraden,
enz., kunnen veilig onderdak vinden in
het kluisloket dat de Bondsspaarbank
voor u heeft.

bondsspaarban k •5i
32



bondsspaarbank •Ei
Centraal en Oostelijk Nederland spaarbank

Kantoren Kampen
Direkteur: W.Bastiaannet

Burgwal 41, tel. 05202 - 92200
Beheerder: A.H.M.van den Berg
Geopend: maotim yr. 08.30 - 16.30 uur
vrijdagavond 18.30 - 20.00 uur

Dr. Damstraat 9, tel. 05202 - 92210
Beheerder: J.Benedick
Geopend: maotim yr. 09.00 - 12.30 uur

13.30 - 16.30 uur
vrijdagavond 18.30 - 20.00 uur

Lelystraat 48, tel. 05202 - 92220
Beheerder: J.D.Kruithof
Geopend: maotim yr. 09.00 - 12.30 uur

13.30 - 16.30 uur
vrijdagavond 18.30 - 20.00 uur

Kantoor IJsselmuiden
Direkteur: J.Lassche
Dorpsweg 43a, tel. 05202 - 26080
Geopend: maotim yr. 09.00 - 12.30 uur

13.3C - 16.30 uur
vrijdagavond 18.30 - 20.00 uur

Enige kerngegevens bedragen x f 1.000.000,-
1989 1988
1.427 1.362
161 155

Totaal van de toevertrouwde middelen
Reserves per einde jaar

Aantallen
Aantal rekeningen per 31 december
Aantal kantoren
Aantal personeelsleden

Enkele diensten van de Bondsspaarbank

317.496
56

437

310.496
56

446

Priverekening:
Salaris, kontanten en andere inkomsten komen erop binnen.
Voor aile soorten betalingen, al of niet automatisch. Gebruik van betaal- en geldautomaten.

Eurocheques:
Wie geld op zak heeft Ioopt het risiko van verlies of diefstal. U kunt dat risiko vermijden en
toch overal gewoon kontant betalen, zowel in Nederland als elders in Europa.
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Creditcard:
Betalen met aileen een handtekening. Oat kan met de Pluscard van de Bondsspaarbank.
Wereldwijd. Veilig en eenvoudig.

Sparen: u kunt bij ons kiezen uit een keur van aantrekkelijke spaarvormen, varierend van
dagelijks opvraagbaar tot spaargelden met een vaste looptijd.

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 jaar, tevens voorloper van
de priverekeninq. De handige bank-box zorgt ervoor dat aile bankzaken overzichtelijk
worden opgeborgen.

Kombi-Pakket:
Een kombinatie van een spaar- en priverekeninq 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.

Persoonlijke lening:
Geld nodig? Voor persoonlijke leningen kan men ook bij ons terecht. Voor al uw wensen is
een passende lening toegespitst op uw persoonlijke omstandigheden.

Doorlopend 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 zi) aliereerst 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 papie
ren, sieraden en voorwerpen opgeborgen kunnen worden.

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

Geldautomaat:
Met een speciale pas kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week geld
opnemen.

Frans Walkate Archief
Historisch archief in het gebouw van de Bondsspaarbank, Burgwal 41 te Kampen, telefoon
92203.
Topografie van Kampen, gravures, schilderijen van Kamper schilders, unieke fotoverzame
ling betrekking hebbende op de stad Kampen en haar omgeving, bibliotheek en exposit ie
ruimte.
Beheerder: Mw. J.W.C.ten Hove-Jacobze.
Zie verder onder "Wetenschap en Cultuur": Frans Walkate Archief.
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Stadsgehoorzaal
Kampen

(Ook voor zalenverhuur, diners,
ontvangsten en congressen)

STADSGEHOORZAAL
BURGWAL 84
8261 ES KAMPEN
TELEFOON 05202 - 17343

cultuur,
bezinning,
gezelligheid,
ontspanning,
onder een dak
en voor een ieder toegankelijk!

795,- Sensatie in slapen
en prijs

Kompleet
160x 200 cm. incl.
bedombouw in hard
MDF wit, verstelb.
lattenbodem poly
SG40, softmatras
sen.

Telefonisch bestellen is ook mogelijk. Bel dan 05202 - 16555

v.'t. Veen's
Burgwal89
8261 ES Kampen
Tel. 05202 - 16555
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