
uitdraai: 18-4-2008. Historie Noord-Beveland. 1

 

 
 
 
 
INVENTARIS 
 
NUTSDEPARTEMENT 
 
NOORD-BEVELAND 
 
1842-1987 

 
 



uitdraai: 18-4-2008. Historie Noord-Beveland. 2

Inleiding 
 
In 1999 besloot het Nutsdepartement tot inbewaringgeving van zijn archief aan het 
gemeentearchief van Noord-Beveland. Een deel kwam van het Rijksarchief; een ander deel 
van het departement zelf.  
Een volledige geschiedenis van het Nut vindt men in H. van der Werff, Van herensocieteit tot 
culturele vereniging. Het boek verscheen in 1992 en kan in de studiezaal worden 
geraadpleegd. 
Enkele delen, met name die van de spaarbank, bevinden zich in slechte staat en dienen 
omzichtig te worden geraadpleegd. 
 
 
Wissenkerke, juni 1999 
 
A.J. Barth 
gemeentearchivaris. 
----------------------------------------------------- 
 
 
Inventaris 
 
Stukken van algemene aard 
 
1-4.  Notulen van de algemene ledenvergaderingen en van de bestuursvergaderingen. 

1842-1987, met hiaten. 
3 delen en 1 omslag. 

 
1. 1842-1869 
2. 1869-1920 
3. 1950-1957 
4. 1957-1987 (1 omslag) 

 
5-7.  Ingekomen stukken en afschriften en kopieën van uitgegane stukken. 

1842-1945, met hiaten. 
2 delen en 1 omslag. 

 
5. 1842-1899 
6. 1850-1945 (ingekomen stukken, 1 omslag) 
7. 1899-1945 

 
 
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 
 
A.  Reglementering en leden 
 
8.  "Wetten" van het nutsdepartement. 

1842. 
1 stuk. 
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9.  Lijsten van de leden. 

1924-1945. 
1 omslag. 

 
 
B.  Financiele aangelegenheden 
 
10.  Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 

1917-1937. 
1 omslag. 

 
11.  Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 

1918-1949. 
1 omslag. 

 
C.  Archief 
 
12.  Akte van overdracht van de archivalia van het nutsdepartement aan P.H. van Lis. 

1878. 
1 stuk. 

 
 
D.  Verhuur landbouwgrond 
 
13.  Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de verhuur van stukjes land. 

1894-1947. 
1 omslag. 

 
14.  Verslagen van de met betrekking tot de verhuur verrichte handelingen. 

1895-1918.  
1 omslag. 

 
15.  Akten van verhuur van stukjes land. 

1901-1935. 
1 omslag. 

 
16.  Rekeningen van inkomsten en uitgaven van verbruikte kunstmest. 

1905-1930. 
1 omslag. 

 
17.  Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het onderhoud van toegangswegen tot 

de stukjes land. 
1909-1928. 
1 omslag. 
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E.  Pootaardappelbewaarplaats 
 
18.  Stukken betreffende de bouw van de pootaardappelbewaarplaats.    

1929,1930. 
1 omslag. 

 
19.  Rekening van inkomsten en uitgaven van de pootaardappelbewaarplaats. 

1929,1930. 
1 stuk. 

 
F.  Spaarbank 
 
20.  Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de spaarbank. 

1868-1881. 
1 deel. 

 
21.  Reglement voor de spaarbank. 

1868. 
1 stuk. 

 
22,23. "Rekening-courantboeken." Staten van personen, die bedragen gespaard hebben. 

1868-1881. 
2 delen. 

 
22. 1868-1879 
23. 1877-1881 

 
24.  Kasboek van inkomsten en uitgaven. 

1868-1881. 
1 deel.     


