
(Staatsblad no. 284.) BESLUIT van den 27sten November 1903,
tot vernietiging van het besluit van den Raad

der gemeente Leek, d. d. 22 Januari 1903,

waarbij met ingang van 1 Juli 1903 is inge-
trokken de gemeenschappelijke regeling nopens

de toelating van kinderen uit de gemeente

Zuidhorn op
de openbare lagere school te

Enumatil.

(Staatsblad no. 285.) BESLUIT van den 27 sten November 1903,
tot vernietiging van het besluit van den Raad
der gemeente Leek, d.d. 22 Januari 1903,
waarbij met ingang van 1 Juli 1903 is inge-
trokken de gemeenschappelijke regeling, nopens
de toelating van kinderen uit de gemeente
Oldekerk op de openbare lagere school te
Enumatil.

N:294. 

De fn-ijs van de Courant met de Handelingen 
der Staten-Generaal is f 80, van de Courant 
alleen [20. van de Handelingen alleen, doeli 
mei de Bijlagen, fl'2. van de Handelingen 
alleen, zonder de Bijlagen. fü in het jaar. 

1903. 

De, prijs der Advertentiën is 25 cents voor
den regel hij iedere plaatsing. 

De briefporten worden afzonderlijk in rekening 
gebracht. 

W o e n s d a g  1 6  D e c e m b e r .  

WETTEN, BESLUITEN, BENOEMINGEN, ENZ. 

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS , KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-N ASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 8 October 1903, n°. 5878/3 afdeeling Onderwijs, tot 
vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente Leek , 
d.d. 22 Januari 1903, waarbij met ingang van 1 Juli 1903 is 
ingetrokken de regeling nopens de toelating van kinderen uit 
de gemeente Zuidliom op de openbare lagere school te Enumatil , 
welke regeling werd aangegaan bij besluit van den Raad der 
gemeente Leek, d.d. 31 Mei 1862, n°. 3 en bij besluit van den 
Raad der gemeente Znidliorn, d.d. 10 April 1862 , goedgekeurd 
bij besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen , d.d. 12 Juni 
1862 , n°. 61; 

Overwegende, dat artikel 16, laatste lid , der wet tot regeling 
van het lager onderwijs bepaalt, dat naburige gemeenten zich, 
met inachtneming van artikel 121 der gemeentewet, kunnen 
vereenigen tot het vaststellen eener regeling omtrent de toe
lating van kinderen uit de eene gemeente op de scholen der 
andere; 

dat artikel 121 der gemeentewet bepaalt, dat het regelen 
van gemeenschappelijke belangen moet geschieden na machtiging 
en onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten ; 

dat, waar de wet als de macht, bevoegd tot bet regelen van 
gemeenschappelijke belangen , aanwijst de bij die belangen be
trokken gemeentebesturen na machtiging en onder goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten , eene andere macht niet zonder uit
drukkelijke wetsbepaling bevoegd is eene aldus tot stand ge
brachte regeling te wijzigen of ongedaan te maken ; 

dat dus het woord „regelen" in laatstgenoemd artikel eene 
algemeene beteekenis heeft en niet alleen het vaststellen eener 
regeling, maar ook het wijzigen, opheffen en intrekken van 
eene bestaande regeling van gemeenschappelijke belangen omvat; 

dat de Raad der gemeente Leek bij besluit van 22 Januari 
1903 besloten heeft de gemeenschappelijke regeling omtrent de 
toelating van kinderen eenzijdig in te trekken ; 

dat derhalve voormeld raadsbesluit in strijd is met de wet; 
Gelet op artikel 16, laatste lid, der wet tot regeling van het 

lager onderwijs, in verband met artikel 121 der gemeentewet; 
Gezien de artikelen 153 en 158 der gemeentewet en Ons 

besluit van 29 Juni 1903 (Staatsblad n°. 173); 
Den Raad van State gehoord (advies van 10 November 1903, 

n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken van 24 November 1903, n°. 10218, afdeeling 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

p bovenvermeld besluit van den Raad der gemeente Leek d.d. 
-2 Januari 1903 wegens strijd met de wet te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 27sten November 1903. 
W I L  H E L M I N  A .  

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
K U Y P E R. 

Uitgegeven den zestienden December 1903. 
De Minister van Justitie, 

J. A. L O E F F. 

WIJ W1LHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ 

Op de voordracht van Onzen Minister van Biunenlandsche 
Zaken van 8 October 1903, n°. 58783, afdeeling Onderwijs, 
tot vernietiging van het besluit van den Raad der gemeente 
Leek, d.d. 22 Januari 1903, waarbij met ingang van 1 Juli 
1903 is ingetrokken de regeling nopens de toelating van kinderen 
uit de gemeente Oldekerk op de openbare lagere school te 
Enumatil, welke regeling werd aangegaan bij besluit van den 
Raad der gemeente Leek, d.d. 29 December 1860, nJ. 11, en 
bij besluit van den Raad der gemeente Oldekerk , d.d. 24 Januari 
1861, goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen , d.d. 7 Februari 1861, n". 54 ; 

Overwegende , dat artikel 16 , laatste lid, der wet tot regeling 
van het lajer onderwijs bepaalt, dat naburige gemeenten zich, 
met inachtneming van artikel 121 der gemeentewet, kunnen 
vereenigen tot het vaststellen eener regeling omtrent de toe
lating van kinderen uit de eene gemeente op de scholen der 
andere; 

dat artikel 121 der gemeentewet bepaalt, dat het regelen 
van gemeenschappelijke belangen moet geschieden na machtiging 
en onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten ; 

dat, waar de wet als de macht, bevoegd tot het regelen van 
gemeenschappelijke belangen, aanwijst de bij die belangen 
betrokken gemeentebesturen na machtiging en onder goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten , eene andere macht niet zonder uit
drukkelijke wetsbepaling bevoegd is eene aldus tot stand ge
brachte regeling te wijzigen of ongedaan te maken ; 

dat dus het woord „regelen" in laatstgenoemd artikel eene 
algemeene beteekenis heeft en niet alleen het vaststellen eener 
regeling, maar ook het wijzigen, opheffen en intrekken van 
eene bestaande regeling van gemeenschappelijke belangen 
omvat; 

dat de Raad der gemeente Leek bij besluit van 22 Januari 
1903 besloten heeft de gemeenschappelijke regeling omtrent de 
toelating van kinderen eenzijdig in te trekken; 

dat derhalve voormeld raadsbesluit in strijd is met de wet; 
Gelet op artikel 16, laatste lid, der wet tot regeling van 

het lager onderwijs , in verband met artikel 121 der gemeentewet; 
Gezien de artikelen 153 en 158 der gemeentewet en Ons 

besluit van 29 Juni 1903 (Staatsblad n°. 174); 
Den Raad van State gehoord (advies van 10 November 1903 

n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken van 24 November 1903, n°. 10218, afdeeling 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der gemeente Leek, d.d. 

22 Januari 1903 wegens strijd met de wet te vernietigen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State medegedeeld zal 
worden. 

Het Loo, den 27sten November 1903. 
W I L H E L M I N A .  

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
K u Y r E R. 

Uitgegeven den zestienden December 1903. 
De Minister van Justitie, 

J. A. L O E F F. 



(Staatsblad no. 287.) WET van den 30sten November 1903, tot
wijziging van de grens tusschen de gemeenten
Rotterdam en Hillegersberg.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of liooren lezen, saluut ! doen te 
weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk 
is, de grens tusschen de gemeenten Rotterdam en Hillegersberg 
te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 

De grens tusschen de gemeenten Rotterdam en Hillegersberg 
wordt gewijzigd als volgt: 

Beginnende op het punt van samenkomst van de grenslijn 
tusschen de gemeenten Rotterdam en Overseliie met die van 
Hillegersberg op de plaats, waar het midden der sloot loopende 
langs de westzijde der Scherpendrechtsche kade, ook genaamd 
„paadje van duizendtrêe", het westwaarts verlengde van de 
noordelijke grens van het kadastrale perceel sectie A n°. 4532 
der gemeente Hillegersberg snijdt, gaat de nieuwe grens in 
oostelijke richting langs genoemd verlengde en de noordelijke 
grens der perceelen gemeente Hillegersberg sectie A n". 4532 en 
4526 tot den Bergweg. Van daar gaat de grens dwars over 
dezen weg en de daar langs loopende bermslooten langs de 
grens tusschen de kadastrale perceelen gemeente Hillegersberg 
sectie A nos. 4477, 4058, 4056, 4060, 4264, sectie C nos. 2571, 
2505, 2507, 2558 en 2563 eenerzijds en die der perceelen ge
meente Hillegersberg sectie A nos. 4530, 4265, sectie C nos. 2572, 
2508 en 2665 anderzijds, om dan verder in oostelijke richting 
de noordelijke grens te volgen der kadastrale perceelen gemeente 
Hillegersberg sectie C nos. 2665 en 2642 tot den Spiegelnisserweg 
en eindelijk in het verlengde van de noordelijke grens van ge
noemd perceel sectie C n". 2642 over dezen weg te gaan tot de 
bestaande grens tusschen de gemeente Rotterdam en Hillegersberg. 

Artikel 2. 

Ue overgang van grondgebied, die het gevolg is van deze 
grensverandering, heeft plaats op 1 Januari 1904. 

Artikel 3. 

De gemeente-eigendommen, gebouwen en werken van de ge
meente Hillegersberg op het af te scheiden grondgebied gelegen, 
gaan met alle daartoe behoorende zaken tot de gemeente 
Rotterdam over. 

Artikel 4. 

Alle kadastrale en andere stukken, uitsluitend betrekking 
hebbende op hetgeen volgens de artikelen 1 en 3 aan de ge
meente Rotterdam overgaat, worden aan die gemeente uitge
keerd. 

Het bestuur dier gemeente heeft te allen tijde het recht, 
kosteloos inzage te nemen van de archieven der gemeente 
Hillegersberg en daarvan afschriften en daaruit uittreksels op 
zijne kosten te vorderen. 

Aitikel 5. 

I)e kosten van verpleging vau behoeftige krankzinnigen in 
gestichten, voor zoover zij tijdens de opneming daarin woon
plaats hadden op het grondgebied, dat ingevolge artikel 1 tot 
de gemeente Rotterdam overgaat, komen van 1 Januari 1904 af 
voor rekening van deze gemeente. 

Artikel 6. 

De ingezetenen, gevestigd op het grondgebied, dat tot de 
gemeente Rotterdam overgaat worden voor de verkiesbaarheid 
tot leden van den gemeenteraad en voor de toepassing van 
artikel 7 der Kieswet (Staatsblad n". 66 van 1901) van 1 Januari 
1904 af als ingezetenen dier gemeente beschouwd. 

Voor zoover de personen, gevestigd op het overgaand grond
gebied, geplaatst zijn op de voor het loopende jaar vastgestelde 
kiezerslijst, zendt het bestuur der gemeente Hillegersberg vóór 
8 Januari 1904 een uittreksel uit die kiezerslijst aan het bestuur 
der gemeente Rotterdam. 

Bij het opmaken der kiezerslijst wordt in laatstgenoemde ge
meente voor de toepassing van de artikelen 20, 21, 25 en 28, 
tweede lid , der Kieswet ten aanzien van de in dat uittreksel 
voorkomende personen gehandeld, alsof zij op de voor het 
loopende jaar vastgestelde kiezerslijst voorkwamen. 

Te beginnen met 1 Januari 1904 worden in de tabel, bedoeld 
in de artikelen 1 en 2 der Kieswet door Rotterdam en Hillegersberg 
verstaan de gemeenten, zooals.«ij bij artikel 1 dezer wet zijn 
gewijzigd, vervalt in die tabel Hillegersberg (Zwaanshals) en wordt 
daarin voor Hillegersberg (overig deel) gelezen: Hillegersberg 
(behalve Ter Bregge). 

Artikel 7. 

Met ingang van 1 Januari 1904 worden de tabel, bedoeld in 
artikel 127 der Kieswet, en de tabel A, gevoegd bij de wet van 
5 November 1852 (Staatsblad n°. 197), zooals die gewijzigd is bij 
de wet van 28 April 1897 (Staatsblad n'. 111), wat aangaat de 

omschrijving der kiesdistricten Rotterdam [, II en III gewijzigd 
zóó dat deze kome te luiden als volgt: 

Rotterdam I. 

Het deel der gemeente begrensd door eene lijn, loopende van 
het snijpunt der aslijnen van de rivier de Maas en het Boerengat 
door het midden van laatstgemeld water, van het Oostplein en 
de Oostpoort, van daar langs de oostzijde der voormalige Boezem-
kolk en over het midden van de voormalige Boezembrug en van 
het Oostvestplein tot het midden van den Goudschen weg: 
midden over deze straat, het Goudsche plein en den Crooswijk-
schen weg tot aan het zuideinde van den Achterweg verder 
noordwaarts op, over het midden van dien weg van de Lage 
Boezemkade en door het midden van de Rotte tot aan de in de 
Ceintuurbaan over dat water liggende spoorbrug ; zuidoostwaarts 
ombuigende langs de noordzijde van de Ceintuurbaan, tot waar 
deze de vroegere grens van Rotterdam snijdt en vervolgens verder 
oostwaarts op langs die grens tot het midden van de rivier de 
Maas en door het midden van de rivier stroomafwaarts tot het 
punt van begin. 

Rotterdam II. 

Het deel der gemeente begrensd door eene lijn, loopende van 
het snijpunt der aslijnen van den Goudschen weg en het Oost
vestplein , westwaarts midden door de gracht van den Goudschen 
singel, door de sluis aan het Couwenburghseiland en de Rotte, 
vervolgens langs de noordzijde der huizen aan de Galerij « tot 
in het midden van de Delftsche vaart, van daar door het midden 
van de Schiekolk en de Schie tot aan de brug in de Ceintuur
baan , verder noord- en daarna oostwaarts ombuigende langs de 
noordzijde van de ceintuurbaan tot het midden van de Rotte, 
door het midden van dat water, van de Lage Boezemkade en 
den Achterweg tot het zuideinde van dien weg, eindelijk over 
het midden van den Crooswijkschen weg, het Goudsche plein 
en den Goudschen weg tot aan het punt van begin. 

Rotterdam III. 

Het deel der gemeente, begrensd door eene lijn, loopende van 
het snijpunt der aslijnen van de Leuvehaven en de Leuvebrug-
steeg midden door die stegen de Schildersteeg tot het midden 
van de gracht van den Schiedamschen Singel; van daar noord
waarts midden door die gracht tot op den dam tegenover het 
midden van den Binnenweg, daar westwaarts ombuigende over 
het midden van den Binnenweg tot aan de grens der kadastrale 
gemeente Del/shaven , van daar langs die grens tot het Oosteinde 
van Beukelsdijk; langs de westzijde van den overweg over den 
spoorweg van Rotterdam naar Schiedam en langs de noordzijde 
van dien spoorweg, vervolgens noordwaarts de Ceintuurbaan 
volgende tot aan het midden van de brug in die baan over de 
Rotterdamsclw Schie, van dit punt achtereenvolgens met het 
midden van dit water, van de Schiekolk en van de Delftsche 
vaart, samenvallende tot tegenover het Stokvischverlaat; van daar 
langs de noordzijde der huizeu aan de Galerij midden door de 
Rotte tot tegenover het midden van de Tweede Lombardstraat; 
van daar het midden van die straat en van de Eerste Lombard-
straat volgende tot het midden van de Boerenvischmarkt. en 
midden over de Boerenvischmarkt en de Korte Torenstraat tot 
het midden van de Delftsche Vaart; van daar midden over het 
Spui en de Viasmarkt tot het midden van de sluis „het Spui''; 
vervolgens van daar midden door de Steigergracht en de Leuve
haven tot het punt van begin. 

Artikel 8. 

Op hen , die voor de lichting der nationale militie van 1904 
in de gemeente Hillegersberg zyn ingeschreven en gevestigd zijn 
op het grondgebied, dat van die gemeente naar de gemeente 
Rotterdam overgaat, is artikel 21 der Militiewet 1901 (Staatsblad 
n". 212 van 1901) van toepassing. Voor de toepassing dier wet 
en der te harer uitvoering gegeven voorschriften blijven zij 
mitsdien beschouwd worden als militieplichtigen van eerst
genoemde gemeente. 

Zij, die in de gemeente Hillegersberg voorkomen in het 
register, bedoeld in artikel 122 van voormelde wet, of in liet 
register, bedoeld in artikel 2<> der Landweerwet (Staatsblad 
n°. 160 vau 1901), worden voor zoover zij gevestigd zijn op het 
grondgebied, dat van die gemeente naar de gemeente Rotterdam 
overgaat, op het register vau laatstgenoemde gemeente over
geschreven. 

Op hen, die tot de schutterij van de gemeente Hillegersber i 
behooren en gevestigd zijn op het grondgebied, dat van die 
gemeente naar de gemeente Rotterdam overgaat, is artikel 27 
eerste lid, der wet van 11 April 1827 (Staatsblad n°. 17) van 
toepassing met dien verstande, dat de daarbij voorgeschreven 
kennisgeving door hen niet wordt gedaan. 

Artikel 9. 

Met afwijking van het bepaalde bij artikel 7 der wet van 
24 Mei 1897 (Staatsblad n". 156) daalt de uiikeering krachtens 
artikel 1 dier wet voor de gemeente Hillegersberg niet benedeu 
het bedrag, dat verkregen wordt door het getal der inwoners 
dier gemeenle op 1 Januari 1898 te deelen op de som, bedoeld 
in artikel 7, 1ste lid, dier wet en de uitkomst te vermenig
vuldigen met het aantal inwoners, dat bij den overgang van 
grondgebied op 1 Januari 1904 iu die gemeente overblijft. 

Artikel 10. 

Te beginnen met 1 Januari 1904 worden in de Tabel, be-

doeld bij artikel 5 der wet van 16 April 1896 {Staatsblad n . 
g e w i j z i g d  b i j  a r t i k e l  2  d e r  w e t  2  J u n i  1 9 0 0  ( S t a a t s b l a d  n  .  < < >  



(Staatsblad no. 288.) WET van den 30sten November 1903, tot
wijziging van de grens tusschen de gemeenten

Schoterland, Weststellingwerf en Oost-
stellingwerf.

en bij artikel 10 der wet van 21 October 1902 (Staatsblad n°. 183), 
door „Rotterdam" en ,Hillegersberg" verstaan de gemeenten, 
zooals zij b;j artikel 1 dezer wet zijn gewijzigd, vervalt in die 
tabel in de derde klasse: ,Hillegersberg (Zwaanshals)" en wordt 
in de zesde klasse voor: „Hillegersberg (overig deel)" gelezen: 
„Hillegersberg (behalve Ter Bregge)". 

Artikel 11. 

Deze wet treedt in werking met den dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven op het Loo, den 30sten November 1903. 

W I L H E L M I N A .  

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

K TJ T P E E. 

De Minister van Financiën, 

H A R T E  V .  T Ï C K I Ï N B Ï Ï Ï G .  

Uitgegeven den zestienden December 1903. 
De Minister van Justitie, 

J. A. L O E F F. 

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU , ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen 
te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk 
is, de grens tusschen de gemeenten Schoterland, Weststellingwerf 
en Ooststellingwerf te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Eaad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 

De grens tusschen de gemeenten Schoterland en Weststelling
werf wordt veranderd als volgt: 

Beginnende in het midden van de Tjonger bij een punt, 
liggende in het verlengde van het midden van een wijk of 
vaart zijnde de scheiding tusschen de perceelen 1244 en 1245 
vau sectie D der kadastrale gemeente Oudetrijne, loopt de grens 
in zuidoostelijke richting langs de scheiding tusschen de per
ceelen Oudetrijne sectie D 2791 en 2792 zijnde het hierboven-
genoemde verlengde van de scheiding tusschen de perceelen 
Oudetrijne sectie D 1244 en 1245 tot den zuidkant van de ge
kanaliseerde Tjonger om dien zuidkant te volgen tot de schei
ding tusschen de perceelen 4641 en 4642 van sectie B, van de 
kadastrale gemeente Wolvega ouder. Weststellingwerf, liggende 
die scheiding in het verlengde van de westelijke grens der 
perceelen 3631, 3742 van sectie 0 van de kadastrale gemeente 
Mildam onder Schoterland. 

Artikel 2. 
De grens tusschen de gemeenten Schoterland en Ooststellingwerf 

wordt veranderd als volgt: 
Van de scheiding tusschen de perceelen kadastrale gemeente 

Wolvega sectie B n". 4641 en 4642 af volgt de grens aan den 
zuidkant van het Tjongcrkanaal, ombuigende langs den zuidkant 
van het bij sluis I behoorende Spui.kanaal verder den zuidkant 
van het Tjonqerkanaal tot de scheiding tusschen de perceelen 
3044 en 3045 van sectie A van de kadastrale gemeente Maltliinga 
onder Ooststellingwerf om vervolgens noordwaarts te gaan langs 
de scheiding tusschen laatstgenoemde perceelen Makkinga A 
3044 en 3045 en langs die tusschen de perceelen kadastrale 
gemeente Mildam E 3363 en 3258 ten westen en Mildam E 
3364 en 3257 ten oosten, liggende de scheiding tusschen die 
perceelen in het verlengde van de westelijke grens van het 
perceel 3045 van sectie E, van de kadastrale gemeente Mildam 
onder Schoterland. 

Verder loopt de grens langs de westelijke en noordelijke grens 
van perceel Mildain E 3045 tot de scheiding tusschen de 
Perceelen sectie E 3183 van (le kadastrale gemeente Mildam onder 
Schoterland en sectie A 245 van de kadastrale gemeente Donker
broek onder Ooststellingwerf, zijnde dit een punt in de bestaande 
grensscheiding tusschen de gemeenten Schoterland en Oostslelling-
werf vanwaar de oude grens verder behouden blijft. 

Artikel 3. 
De grens tusschen de gemeenten West stelling werf en Oost-

stellingwerf wordt veranderd als volgt: 

Van het punt van samenkomst van de grens tusschen beide 
gemeenten aan den zuidkant van het Tjongerkanaal gelegen in 
het verlengde van de westelijke grens van de perceelen nos. 
3631 en 3742 van sectie C, van de kadastrale gemeente Mildam 
onder Schoterland op de scheiding tusschen de perceelen 4641 
en 4642 van sectie B van de kadastrale gemeente Wolvet/a onder 
Weslstellingwerf loopt de grens tusschen Oost- en Weststellingwerf 
zuidwaarts langs de scheidiug tusschen de perceelen Wolvega 
B 4641 en 4642, liggende in het verlengde van de westelijke 
grens van de perceelen Mildam sectie C 3631 en 3742 hiervoren 
genoemd, over den kanaalweg en bermsloot, om vervolgens in 
zuidoostelijke richting den zuidkant van de bermsloot te volgen 
tot de bestaande grensscheiding tusschen beide gemeenten, 
zijnde het noordelijkste punt van de scheiding tusschen de 
perceelen Wolvega sectie B 4424 onder Weslstellingwerf en 
kadastrale gemeente Oldebei koop sectie A n". 2826 onder Oost-
stellingwerf. 

Artikel 4. 

De overgang van grondgebied, die het gevolg is van deze 
grensverandering, heeft plaats op 1 Januari 1904. 

Artikel 5. 

De gemeente-eigendommen, gebouwen en werken van een 
gemeente, van welke ingevolge artikel 1, 2 of 3, een gedeelte 
wordt afgescheiden, gaan, voor zoover zij in het af te scheiden 
gedeelte gelegen zijn, met alle daartoe behoorende zaken over 
tot de gemeente, bij welke dat gedeelte wordt gevoegd. 

Artikel 6. 
De kosten van verpleging van behoeftige krankzinnigen in 

gestichten, voor zoover zij tijdens de opneming daarin woon
plaats hadden op het grondgebied, hetwelk ingevolge artikel 
1, 2 of 3 tot een andere gemeente overgaat, komen van 1 
Januari 1904 af voor rekening van die gemeente. 

Artikel 7. 

Alle kadastrale en andere stukken, uitsluitend betrekking 
hebbende op hetgeen volgens de artikelen 1, 2, 3 en 5 tot een 
andere gemeente overgaat, worden aan die gemeente uitgekeerd. 

Het bestuur dier gemeente heeft teu allen tijde het recht, 
kosteloos inzage te nemen van de archieven der gemeente, van 
welke de afscheiding heeft plaats gehad, en van die archieven 
afschriften en daaruit uittreksels op zijne kosten te vorderen. 

Artikel 8. 

De ingezetenen gevestigd op het grondgebied , dat ingevolge 
artikel 1 , 2 of 3 tot een andere gemeente overgaat, worden 
voor de verkiesbaarheid tot leden van den gemeenteraad en 
voor de toepassing van artikel 7 der Kieswet (Staatsblad n". 66 
van 1901) van 1 Januari 1904 af als ingezetenen dier gemeente 
beschouwd. 

Voor zoover de personen, gevestigd op het overgaand grond
gebied, geplaatst zijn op de voor het loopende jaar vastgestelde 
kiezerlijst, zendt het bestuur der gemeente, van welke dat gebied 
wordt afgescheiden, vóór 8 Januari 1904 een uittreksel uit die 
kiezerslijst aan het bestuur der gemeente tot welke dat gebied 
overgaat. 

Bij het opmaken der kiezerslijst wordt in laatstbedoelde ge
meente voor de toepassing van de artikelen 20, 21 , 25 en 28, 
tweede lid, der Kieswet ten aanzien van de in dat uittreksel 
voorkomende personen gehandeld, alsof zij op de voor het 
loopende jaar vastgestelde kiezerslijst voorkwamen. 

Te beginnen met 1 Januari 1904 worden in de tabel, bedoeld 
in de artikelen 1 en 2 der Kieswet, door „Schoterland" en 
, Weslstellingwerf" verstap.il de gemeenten, zooals zij bij de 
artikelen 1, 2 en 3 dezer wet zijn gewijzigd. 

Artikel 9. 

Op hen, die voor de lichting der nationale militie vau 1904 
in een gemeente, van welke ingevolge artikel 1, 2 of 3 een 
gedeelte wordt afgescheiden, zijn ingeschreven en zijn gevestigd 
op het grondgebied, dat van die gemeeute tot een andere ge
meente overgaat, is artikel 21 der Militiewet 1901 (Staatsblad 
n°. 212 van 1901) van toepassing. Voor de toepassing dier wet 
en van de te harer uitvoering gegeven voorschriften blijven zij 
mitsdien beschouwd worden als militieplichtigen van eerstbe
doelde gemeente. 

Zij , die in die gemeente voorkomen in het register, bedoeld 
in artikel 122 van voormelde wet of in het register, bedoeld 
in artikel 26 der Landweerwet (Staatsblad n . 160 van 1901), 
worden, voor zoover zij gevestigd zijn op het grondgebied, 
dat van die gemeente wordt afgescheiden, overgeschreven op 
het register van de gemeente, tot welke dat gebied overgaat. 

Op hen , die zijn gevestigd op het grondgebied , dat ingevolge 
artikel 1 , 2 of 3 van eene gemeente tot een andere gemeente 
overgaat en tot de schutterij beliooren, is artikel 27, eerste lid, 
der wet van 11 April 1827 {Staatsblad n\ 17) van toepassing met 
dien verstande , dat de daarbij voorgeschreven kennisgeving door 
hen niet wordt gedaan. 

Artikel 10. 

Te beginnen met 1 Januari 1904 worden in de tabel, be
doeld bij artikel 5 der wet van 16 April 1896 (Staatsblad n". 72) 
door „ Schoterland", „ Weslstellingwerf" en „ Onstslellingwcrf " 
verstaan de gemeenten, zooals zij bij de artikelen 1 ,2 en 3 
dezer wet zijn gewijzigd. 



(Staatsblad no. 312.) WET van den 7den December 1903, tot aan-
vulling en verhooging van het vierde hoofdstuk
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1903.

MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN.

Artikel 11. 

Deze wet treedt in werking met den dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven op het Loo, den 30sten November 1903. 

W I L H E L M I N  A .  

Dr Minister van Binnenlands che Zaken, 

K Ï Ï Ï P E E .  

I)e Minister van Financiën, 

H A R T E  V .  T E C K L E N B T T R G .  

Uitgegeven den zestienden December 1903. 

De Minister van Justitie, 
J .  A .  L O E F F .  

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut ! doen te 
weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de nood
zakelijkheid is gebleken eener aanvulling en verhooging van 
het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1903, zooals dit bij de wet van 31 Januari 1903 (Staatsblad 
n°. 44) is vastgesteld, bij de wet van denzelfden datum (Staats
blad n°. 45) en by die van 22 Juli 1903 (Staatsblad n". 209) 
is verhoogd en gewijzigd en bij de wet van j 24) Juli 1903 
(Staatsblad n". 244) nader is gewijzigd : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 
Artikel 2. „Traktementen van den Secretaris-Generaal, de 

ambtenaren, geëmployeerden en bedienden, maandgelden en 
schrijfloonen" wordt verhoogd met een duizend en zestien gulden 
zes en zestig cent (f 101(5,66) en alzoo gebracht op honderd negen 
en twintig duizend vierhonderd zes en zestig gulden zes en zestig cent 
(f 129 466,66). 

Artikel 2. 

Achter de VlIIste afdeeling volgt een nieuwe afdeeling, 
luidende: 

VlIIste AFDEELING bis. 

Kosten van tuchtscholen en van het Rijksluchtwezen. 

Artikel 60a. Kosten van stichting van vijf tuchtscholen en daar
mede in verband staande werken (eerste gedeelte) f 2 500,00 

Artikel 606. Kosten van aankoop van terrein . 70 988,50 

Artikel 60c. Belooning van opzichters over en 
van bureelbeambten voor de in deze afdeeling ge
noemde werken en kosten van het maken van 
bouwkundige stukken 3 400,00 

Artikel (jOd. Reis- en verblijfkosten, bureelbe
hoeften en verdere uitgaven van het Algemeen 
College van Toezicht, Bijstand en Advies voor het 
Rijks-tucht- en opvoedingswezen 1 200,00 

f 78 088,50 

Artikel 3. 

Tengevolge van artikel 1 dezer wet wordt het totaal van de 
1ste afdeeling nader vastgesteld op honderd zeven en zestig duizend 
zeshonderd zes en dertig gulden zes en zestig cent (f 167 636,66). 

Artikel 4. 
Het eindcijfer van het hoofdstuk wordt nader gebracht op 

zes milliocn negenhonderd acht en vijftig duizend negen en negentig 
gulden zestien cent (f 6 958 099,16). 

Artikel 5. 
De woorden ,47 tot en met 66", voorkomende in artikel 2 

der wet van 31 Januari 1903 (Staatsblad n". 44), worden ge
lezen: 47 tot en met 60 a, 60 c tot en met 66. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven op het Loo, den 7den December 1903. 

W I L H E L M I N A .  

De Minister van Justitie, 
J .  A .  L O E F  F .  

Uitgegeven den zestienden December 1903. 

De Minister van Justitie, 
J .  A .  L O E F F .  

Bij Koninklijk besluit van 3 December jl. n". 51 zijn de 
navolgende pensioenen verleend : 

1°. aan K. Postema, gewezen boodschaplooper by de straf
gevangenis te Groningen , ten bedrage van f 188 's jaars, en 

2 '. aan H. J. Monné, gewezen hoofdonderwijzer in de straf
gevangenis te Utrecht, ten bedrage van f 760 'sjaars, en zulks 
op grond van artt. 3a en 9a , b en d der burgerlijke pensioenwet. 

Bij Koninklijk besluit van 12 dezer n°. 43 is aan den luitenant 
ter zee der 1ste klasse jhr. F. M. L. van Geen , adjudant van 
Hare Majesteit de Koningin, verlof verleend tot het aannemen 
en dragen van het ridderkruis der Huisorde van de Wendische 
Kroon, hem geschonken door Z. K. H. den Groothertog van 
Mecklenburg, en van het kruis voor verdienste 3de klasse, hem 
geschonken door Z. D. II. den Vorst van Waldeck en Pyrmont. 

Bij Koninklijk besluit van 14 dezer n . 33 is: 
1 . aan den kapitein ter zee A. Seret, krachtens art. 28, 

sub 2, let. a, der Bevorderingswet voor de zeemacht 1902, met 
16 December 1903, op zijn verzoek, eervol ontslag uit den zee
dienst verleend, onder toekenning van pensioen, en het bedrag 
van dit pensioen, ingevolge de artt. 2, sub lu., 3, 17 en 26 
der Pensioenwet voor de zeemacht 1902, bepaald op f 3000 
's jaars; 

2. met ingang van 16 December 1903 bevorderd: 
tot kapitein ter zee, de kapitein-luitenant ter zee P. S. R. 

Wolterbeek; 
tot kapitein-luitenant ter zee, de luitenant ter zee der 1ste 

klasse M. W. L. Olivier, en 
tot luitenant ter zee der lste klasse, de luitenant ter zee 

der 2de klasse J. Hofstede. 
Bij Koninklijk besluit van 14 dezer n°. 34 is, met ingang 

van 1 Januari 1904: 
1°. bevorderd tot commies bij 's Rijks werven, de adjunct

commies A. G. P. Philipse; 
2". benoemd tot adjunct-commies bij 's Rijks werven, de klerk 

H. Ph. Kottman. 

Bij Koninklijk besluit van 11 December 1903 n°. 41 zijn: 
1". ontheven van de functiëu hun opgedrageu bij Koninklijk 

besluit dd. 14 October 1903 n°. 24, de luitenant-kolonel J. lï. 
Boissevaiu, provinciale-adjudant in Groningen en Drenthe, de 
kapitein L. W. Taaie, van het 9de regiment infanterie, en de 
ritmeester H. C. P. L. Mathon , van het 2de regiment huzaren , 
sedert bevorderd tot majoor bij het 3de regiment huzaren ; 

2°. benoemd: 
a. tot militair lid van den militieraad in de provincie Gro

ningen , de majoor J. Ditmar, van het 9de regiment infanterie ; 
tot diens plaatsvervanger de kapitein A. A. Yersfelt, mede 

van dat korps; 
b. tot plaatsvervanger van het militair lid in het 2de district 

der provincie Limburg, de ritmeester O. E. M. de Bruyn, van 
het 2de regiment huzaren. 

Bij Koninklijk besluit van 14 December 1903 n". 35 zijn de 
eerste-luitenant H. Drukker en de tweede-luitenant J. S. Magnin, 
beiden van het lste regiment infanterie , krachtens punt 5 . van 
art. 70 der wet van 9 Juni 1902 (Staatsblad n°. 89), op non
activiteit gesteld. 

Bij Koninklijk besluit van 12 December 1S03 n°. 33 is aan 
J. van Baaien, te Brakel, op zijn verzoek, eervol ontslag ver
leend als plaatsvervangend heemraad van het polderdistrict 
Bommelerwaard, beneden den Meidijk, provincie Gelderland. 

 
In Rusland wordt van Britsch-Indische en Ceylon-tliee bij 

invoer daar te lande eene surtaxe geheven , waaraan de Java-
thee niet is onderworpen. Ten aanzien der voor de laatstbedoelde 
thee vereischte certificaten van oorsprong is , dank zij de be
moeiingen van Hr. Ms. gezantschap te St. Petersburg. in over
leg met den Nederlandschen consul te Moseou aan de Russische 
douane-autoriteiten voorgeschreven , welke documenten ter zake 
als voldoende moeten worden beschouwd. Aangaande de op dit 
stuk verleende faciliteiten z\jn inlichtingen te bekomen aan het 
Departement voornoemd. 

Zie verder het eerste bijvoegsel. 



MINISTERIE VAN JUSTITIE.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

MINISTERIE VAN MARINE.

MEDEDEELINGEN VAN VERSCHILLENDEN AARD.

Rivierberichten.

VEREENIGINGEN.

ERKEND VOLGENS DE WET VAN 22 APRIL 1855

(STAATSBLAD No. 32).

No. 924.

Eerste by voegsel tot de Nederlandschc Staatscourant van Woensdag 16 December 1903, n°. 291. 

Door het gerechtshof te Amsterdam is , ter vervulling eener 
vacature van raadsheer in dat college, opgemaakt de navolgende 
alphabetische lijst van aanbeveling : 

mr. F. N. L. Aberson ; 
jhr. mr. J. C. Reynst, en 
mr. B. Simons, 
allen rechter in de arrondissements-rechtbank aldaar. 

Ter voldoening aan art. 49 der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), zooals die is gewijzigd bij de wet van 8 
December 1889 (Staatsblad n". 175), worden de stukken open
baar gemaakt, welke in afzonderlijke bijvoegsels tot dit nommer 
voorkomen. 

De gewone audientie van den Minister van Marine zal op 
Vrijdag 18 December a. s. niet plaats hebben. 

De luitenants ter zee der 2de klasse bij de Koninklijke Neder-
landsche Marine-reserve L. O. Lagaay, G. Kruyt, G. Botje en 
W. A. Beiier worden met 5 Januari a. s. geplaatst, de beide 
eerstgenoemden aan boord van Hr. Ms. instructieschip Gier, rol 
wachtschip te Willemsoord, beide laatstgenoemden aan boord 
van Hr. Ms. pantserschip Everlsen. 

De adelborsten der 1ste klasse der Marine-reserve J. K. Lieuwen 
en L. Steenbergen worden van hunne plaatsing aan boord van 
Hr. Ms. pantserschip Evertsen ontheven, respectievelijk met 26 
December en 1 Januari a. s.; mede worden ontheven van hunne 
plaatsing aan boord van Hr. Ms. instructieschip Gier, de buiten
gewone adelborsten der Marine-reserve J. G. Dekker, L. Rijnink 
en 0. B. Braat, beide eerstgenoemden met 1 Januari en laatst
genoemde met 6 Januari a. s. 

De officier van gezondheid der 2de klasse P. Geerke wordt 
met 6 Januari a. s. geplaatst bij het hospitaal der marine te 
Willemsoord. 

De officier-machinist der 1ste klasse J. de Leeuw, geplaatst 
in de directie der marine te Amsterdam, en belast met de 
technische uitvoering van de werkzaamheden in het torpedo
atelier aldaar, wordt met 5 Januari a. s. op non-activiteit ge
steld en vervangen door den officier-machinist der 1ste klasse 
J. T. Fauel. 

M I N I S T E R I E  V A N  F I N A N C I Ë N .  
De gewoae audieutie van den Minister van Financiën zal 

op Uonderdag 17 December a. s. niet plaats hebben. 

M I N I S T E R I E  V A N  O O R L O G .  
De gewone audientie van den Minister van Oorlog zal op 

Donderdag 17 December e. k. niet plaats hebben. 

MINISTERIE VAN WATERSTAAT , HANDEL EN NIJVERHEID. 
Hoofdbestuur der posterijen en telegraphie. 

Het Rijkstelephoonkantoor te Brakel zal voortaan op den 
Nieuwjaarsdag gesloten zijn. 

M I N I S T E R I E  V A N  K O L O N I Ë N .  
De gewone audiëntie van den Minister van Koloniën zal op 

Vrijdag 18 December 1903 niet plaats hebben. 

Hierachter wordt medegedeeld het Overzicht van de opbrengs1 

der middelen over de maand November 1903. 

15 15 December December 1903. 1903. 
De Bokhovensche overlaat werkt 6.0 v.m. met gem. 12 c.M. 

over 55 M. naar binnen. 
De Baardwijksche overlaat begon heden 4.0 v.m. te werken. 
» „ „ werkt 6.0 v.m. met 5 c.M. 

VEREENIGING : Oranje-Nassau , te Amsterdam. 
.Art. 1. De Vereeniging .Oranje-Nassau", opgericht als 

mtvioeiggj der inhuldigingsfeesten, stelt zich ten doel: het met 
jdle gepaste en door de wet geoorloofde middelen bevorderen 
der zoo stoffelijke als zedelijke belangen van hare buurt en hare 
bewoners, zich daarbij onthoudende van staatkundige of gods
dienstige begrippen. 

Onder deze buurt is begrepen: Hoogte Kadijk, Laagte Kadgk, 
Kadjjksplein en Korte Kerkstraat, terwijl de eilanden Oosten
burg, Wittenburg en Kattenburg als aangrenzende buurt kan 
worden opgenomen. 

Zij zal het doel trachten te bereiken door: 
a. het bespreken van de buurtbelaugen ; 
b. het optreden voor die belangen waar zulks noodig blijkt; 
c. het houden van gezellige bijeenkomsten. 
Art. 2. De duur der vereeniging is bepaald op 29 jaren en 

11 maanden, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 
23 Februari 1899. Over vernieuwing van dezen termijn wordt 
op eene algemeene vergadering beslist. De vereeniging is ge
vestigd te Amsterdam. 

Art. 3. De vereeniging bestaat uit: 
a. gewone leden ; 
b. buitengewone leden ; 
c. eereleden; 
</. donateurs of begunstigers. 
Art. 4. Gewone leden kunnen zijn bewoners van den in 

art. 1 genoemden buurtring, of zij die daar binnen kantoor 
honden of hun bedrijf' uitoefenen. 

Buitengewone leden kunnen zyn oud-leden , die niet meer 
wonen of hun bedrijf uitoefenen in den buurtring; deze hebben 
dezelfde rechten als gewone leden, doch kunnen geen deel 
uitmaken van het bestuur. 

Tot eereleden kunnen worden verkozen zij die zich op eene 
of andere wijze verdienstelijk maken voor de buurt. Zij worden 
met eene volstrekte meerderheid van stemmen benoemd op 
eene algemeene vergadering. De voordracht geschiedt door het 
bestuur. 

Donateurs en begunstigers zijn zij die het doel der veree
niging helpen bevorderen door financieelen steun. 

Art. 5. Eereleden, douateurs en begunstigers hebben het 
recht elke algemeene vergadering bij te woneu , doch zijn niet 
stemgerechtigd. 

Art. 6. De vereeniging bestaat uit een onbepaald aantal 
leden. Alleen zy kunnen lid dezer vereeniging worden , die, 
meerderjarig zijnde, door l of meerdere leden worden voorge
steld en geheel instemmen met de bepalingen in het reglement. 
Zij moeten minstens twee-derde der aanwezige stemmen op 
zich hebben vereenigd om als lid te worden toegelaten. 

Art. 7. Gewone, buitengewone en eereleden kunnen worden 
voorgedragen op elke algemeene vergadering. 

Art. 8. De jaarlijksche contributie bedraagt: 
a. voor gewone en buitengewone leden f 3; 
b. voor donateurs en begunstigers f 2 (als minimum), te vol

doen in 2 halfjaarlijksche termijnen bij vooruitbetaling. 
Art. 9. Schenkingen of legaten kunnen door het bestuur 

worden aanvaard, mits er voor de bestemming geen voorwaarden 
aan zijn verbonden in strijd met art. 1 dezer statuten. 

Art. 10. Hij die zijne contributie niet betaalt, boven om
schreven , verbeurt 25 cents boete voor elke maand na den 
verstreken betalingstermijn (1 Maart en 1 September) en kan 
na 3 maanden in gebreke te zijn gebleven do r het bestuur als 
lid der vereeniging worden geroyeerd, waardoor hij al zijne aan
spraken als lid der vereeniging verliest. 

Art. 11. Een lid voor zijn lidmaatschap bedankende, verliest 
eveneens alle aanspraken op de vereeniging. 

Art. 12. Het boekjaar rekent van 1 Maart tot den laatsten 
Februari. 

Art. 13. Het bestuur wordt gekozen uit d^ gewone leden en 
bestaat uit een president, vice-president, 1ste- en 2de-secretaris 
en 1ste- en 2de-penningmeester. Het vertegenwoordigt de ver
eeniging zoo in als buiten rechten en is belast met de leiding 
van alle zaken de vereeniging betreffende en wordt, voor zoover 
noodig, in hare werkzaamheden bijgestaan door commissiën van 
minstens 3 leden, te benoemen op voordracht van het bestuur. 

De president leidt alle vergaderingen en teekent met den 
lste-secretaris alle stukken; zij vormen de agenda voor de 
bijeenkomsten , bij ontstentenis van den president wordt deze 
vervangen door den vice-president. De lste-secretaris is belast 
met de administratie en correspondentie, het convoceeren van 
de leden; hij houdt notulen en geeft daarvan verslag op de 
algemeene vergaderingen; de 2de-secretaris is hem daarin be
hulpzaam. Deu penningmeesters is het geldelijk beheer opge
dragen ; de lste-penningmeester geaft op de algemeene verga
dering kennis van don stand der door hem beheerde geldmiddelen. 
Jaarlijks treedt de helft van het bestuur af, doch is terstond 
herkiesbaar. 

Bij vacature tusschentijds ontstaande wordt daarin ten spoedigste 
voorzien. 

Art. 14. De 3de Donderdag van elke maand wordt bepaald 
tot het houden van eene algemeene vergadering, uitgezonderd 
in de maand Augustus; alsdan zal, behoudens bijzondere voor
vallen , geene vergadering worden gehouden; uur en plaats der 
vergadering door het bestuur te bepalen. 

Op de eerste vergadering van elk boekjaar wordt verslag 
uitgebracht voor den geldelijken staat van de vereeniging, een 
résumé gegeven van de verrichtingen in het afgeloopen jaar, 
bestuursleden benoemd, benevens 3 gewone of buitengewone 
leden als commissie van toezicht op den financieelen toestand , 
welke commissie, na akkoordbevinding der boeken, gelds
waarden enz. een door hen onderteekend verslag op de verga
dering deponeeren. Dit verslag dechargeert het bestuur te allen 
tijde. 

Art. 15. Het bestuur heeft het recht te allen tijde zoo 
bcstuurs- als algemeene vergaderingen te beleggen. 

Tndien de leden eene buitengewone algemeene vergadering 
verlangen , doen zij daartoe eene schriftelijke aanvraag aan het 
bestuur, door minstens 5 leden onderteekend. Het bestuur is 
gehouden aan zoodanige aanvrage zoo spoedig mogelijk uitvoe
ring te geven. 

Art. 16. Een lid dat eone algemeene vergadering niet bezoekt 



No. 925.

VEREENIGING: Christelijke bestuurdersbond, te Dordrecht.

No. 926.

VEREENIGING tot bevordering van buurtbelangen aan

de Noordzijde van het IJ, gemeente Amsterdam, te

Amsterdam.

zal daarvoor eene boete van 25 cent betalen; op hem die deze 
boete niet voldoet zijn de bepalingen in art. 10 vervat van 
toepassing. Niemand wordt vrijgesteld van deze verplichting 
dan zy van wien een met reden aangegeven kennisgeving schrif
telijk voor of tijdens de vergadering by het bestuur is ingekomen. 

Art. 17. Contributie, boeten, donateurs- en begunstigers-
gelden komen in de algemeene kas der vereeniging en strekken 
tot instandhouding der vereeniging en dekking van alle uitgaven. 

Art. 18. Besluiten worden met meerderheid van stemmen 
der aanwezige leden op elke algemeene vergadering genomen. 
Bij afstemming of staking wordt een voorstel als verworpen 
beschouwd. Verkiezingen of benoemingen geschieden eveneens 
met meerderheid van stemmen; bij staking na herstemming 
beslist het lot. Over personen geschiedt de stemming schriftelijk; 
stQmmiug over zaken kan mondeling geschieden. Alle genomen 
besluiteu zgn voor de leden verbindend. 

Art. 19. Voorstellen tot ontbinding of liquidatie moeten 
3 maanden vóór het sluitend boekjaar door minstens 10 gewone 
leden aan het bestuur worden ingeleverd, terwijl dat zorgt dat 
alle leden minstens 2 maanden vóór de algemeene vergadering 
waarop dat voorstel behandeld wordt, hiermede in kennis worden 
gesteld. Besluiten desbetreffende worden op de eerstvolgende 
vergadering met drie vierden van de dan aanwezige leden 
genomen. 

Art. 20. B\j eventueele ontbinding worden alle zaken ver
effend door het bestuur, bijgestaan door eene commissie van 
3 leden; de alsdan overschietende waarden zullen worden afge
dragen aan een of meer te Amsterdam gevestigde liefdadige 
instellingen. 

Art. 21. Voorstellen tot wijziging der statuten kunnen slechts 
op eene algemeene vergadering worden behandeld. De voorge
stelde wijzigingen moeten minstens eene maand voor de leHen ter 
inzage liggen. 

Geene wijzigingen zijn van kracht dan na Koninklijke goed
keuring. 

Art. 22. Geschillen der vereeniging tusschen het bestuur 
onderling of tusschen bestuur en de leden of tusschen de leden 
onderling, voor zooverre deze volgens de wet voor scheidsrech
terlijke beslissing vatbaar zijn, worden, voor zoover zij niet op 
eene algemeene vergadering kunnen vereffend worden, zoowel 
bij het bestaan der vereeniging als na hare ontbinding in het 
hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, te benoemen door 
beide partijen één en de derde door beide eerste geassumeerd , 
of bij niet overeenstemming door den bevoegden rechter benoemd. 

Slotbepaling. 
Art. 23. Elk lid wordt bij zijn aanneming een exemplaar 

van deze statuten uitgereikt. 
Dit reglement treedt in werking op den dag dat de Koninklijke 

goedkeuring daarop zal zijn verkregen, met vervallenverklaring 
van alle vriegere geinaikte bepalingen zoo bij reglementen als 
bij notulen. 

(Volgen de onderteeJceningen.) 
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 17 Nov. 1903 n°. 42. 

Mij bekend, 
De Minister van Justitie, 

J. A. LOEFF. 

Art. 1. Er bestaat te Dordrecht een bond onder den naam 
van: Christelijke bestuurdersbond. 

Grondslag. 
Art. 2. De bond neemt aan, dat de erkenning van het Goddelijk 

gezag , het huisgezin en den privaateigendom de onmisbare grond
slagen zyn eener geordende maatschappij. 

Doel en middelen. 
Art. 3. Het doel van den bond is om langs wettigen weg: 
a. de sociale actie te versterken der organisatiën welker be

stuursleden lid van den bond zijn , en om het aantal Christelijke 
vereenigingen uit te breiden; zulks door het honden en bijwonen 
van vergaderingen, het bespreken van wederzijdsche stoffelijke 
en zedelijke belangen en het verschaffen en verspreiden van 
degelijke lectuur; 

b. door behandeling van actueele en andere onderwerpen de 
algemeene kennis der leden te bevorderen; 

c. bij voorkomende geschillen tusschen patroons en arbeiders 
tot eene vreedzame oplossing mede te werken; 

</. petitiën te richten in zake arbeids- en arbeidersbelangen 
aan de besturen van gemeenten , gewest en Staat; 

e. deel te nemen aan de verkiezingen voor de Kamers van 
arbeid en beroepsraden , invloed uit te oefenen op de samen
stelling dier lichamen en elkander te steunen in de uitvoering 
der wetten op den arbeid. 

Lidmaatschap. 
Art. 4. Leden van den bond kunnen alleen zijn de bestuurs

leden van op maatschappelijk terrein werkende Christelijke ver
eenigingen en vakvereenigingen , die instemmen met den grond
slag omschreven in art. 2. 

Het lidmaatschap wordt verkregen door persoonlijke aanmel
ding bij het bestuur of op voordracht van een of meer leden. 

Het lidmaatschap wordt verloren door vrijwillig of gedwongen 
ontslag. 

Het lidmaatschap wordt verkregen en gedwongen ontslag wordt 
gegeven door het bestuur , krachtens besluit ter vergadering ge
nomen met drie vierden der uitgebrachte stemmen. 

Art. 5. Als eereleden kunnen worden aangenomen al degenen 
die het doel van den bond bevorderen door geldelijke bijdragen 
of zedelijken steun. 

De aanneming vau eereleden geschiedt op voordracht van het 
bestuur en krachtens besluit ter vergadering genomen met meer
derheid van stemmen. 

De hoedanigheid van eerelid geeft als zoodanig geen recht tot 

het uitbrengen van eene stem op de vergaderingen, terwijl 
eereleden niet tot bestuurslid mogen worden benoemd of de be
trekking van bestuurslid mogen vervullen. 

Bestuur. 
Art. 6. Aan het hoofd van den bond staat een bestuur van 

minstens" 5 leden, gekozen door en uit de leden vau den bond. 
Voor zoover het bestuur 5 leden telt, bestaat het uit een lste-

en 2de-voorzitter, een 1ste- en 2de-secretaris en een penning
meester. 

De wijze van verkiezing en aftreding wordt bij huishoudelijk 
reglement geregeld. 

Vergaderingen. 
Art. 7. Op alle vergaderingen zal de bespreking van gods

dienstige en politieke vraagstukken vermeden worden. 
Op Zondag mag niet worden vergaderd. 
Alle vergaderingen worden geopend met gebed en gesloten 

met dankzegging. 
Contributie. 

Art 8. De leden verplichten zich tot eene geldelijke bijdrage 
tot bestrijding der kosten, bij huishoudelijk te regelen. 

Huishoudelijk reglement. 
Art. 9. Een huishoudelijk reglement, hetwelk geene bepa

lingen mag bevatten strijdende met deze statuten, bevat, onder 
inachtneming van art. 4, nadere bepalingen over de wijze waarop 
het lidmaatschap wordt verkregen en verloren, over het bedrag, 
het innen en bewaren der geldelijke bijdragen , over vergade
ringen, over het uitbrengen en opnemen der stemmen en het 
regelen en beheeren der baten van stoffelijken aard. 

Duu r. 
Art. 10. De bond wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, 

te rekenen van af 17 Juni 1903. 
Slotbepalingen. 

Art. 11. De bond draagt een federatief karakter; de met 
meerderheid van stemmen genomen besluiten zijn niet bindend 
voor die leden die vermeenen dat het genomen besluit in strijd 
is met de zelfstandigheid en het optreden der vereeniging waar
van zij bestuurslid zijn. 

Art. 12. Wijzigingen in de statuten kunnen worden aange
bracht met twee derden der uitgebrachte stemmen, behoudens 
de Koninklijke goedkeuring. 

Art. 13. Zoodra het aantal leden daalt tot 15, houdt de bond 
op te bestaan, en is art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing. 

(Volgen de onderteekeningen.) 
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 21 Nov. 1903 n°. 82. 

Mij bekend, 
De Minister van Justitie, 

J. A. LOEFF. 

Art. 1. De vereeniging stelt zich ten doel het behartigen 
van buurtbelangen. 

Art. 2. Zij tracht dit doel te bereiken door het stellen of 
steunen van candidaten bij verkiezingen voor gemeenteraad, 
Provinciale Staten of Tweede Kamer, het requesteeren en peti-
tioneeren, het houden van vergaderingen ter bespreking van 
algemeene belangen. 

Art. 3. De vereeniging bestaat uit: 
o. gewone leden , en 
b. donateurs. 
Art. 4. Gewone leden zijn zij die den leeftijd van 23 jaren 

bereikt hebben , als lid zyn aangenomen op de wijze bij art 6 
bepaald , de halfjaarlijksche contributie betalen volgens art. 10 
en woonachtig zijn aan de Noordzijde van het IJ, gemeente 
Amsterdam. 

Art. 5. Donateurs zijn zü die jaarlijks een bedrag van minstens 
f 2,50 aan de vereeniging schenken. 

Zy hebben recht van toegang tot de algemeene vergaderingen, 
waarin zy eene adviseerende stem kunnen uitbrengen. 

Art. 6. Aanvrage om tot het lidmaatschap te worden toege
laten, geschiedt schriftelijk aan den secretaris, met opgave van 
naam, woonplaats, ouderdom en beroep. 

Den candidaat wordt door eene te benoemen ballotage-com
missie kennis gegeven of hy al of niet als lid der vereeniging 
is aangenomen. 

De candidaat heeft echter het recht zich schriftelijk te be
roepen op eene algemeene vergadering, indien hy meent ten 
onrechte gedeballoteerd te zijn. 

Art. 7. Opzegging van het lidmaatschap moet gesehieden 
aan den secretaris, uiterlijk ééne maand vóór het eindigen vau 
het, vereenigingsjaar. 

Zij die vóór dien tijd hun lidmaatschap niet hebben opge
zegd , worden geacht voor het volgende jaar leden der vereeni
g i n g  t e  z y n  g e b l e v e n .  . . . .  

Het bestuur heeft echter het recht om hen die na dien tyd 
om geldige redenen wenschen te bedanken vau deze verplichting 
te ontslaan. 

Art. 8. Zij die in gebreke blijven hunne contributie binnen 
ééne maand na den verschenen termijn te voldoen, worden, 
na voorafgaande schriftelijke aanmaning, en zoo daarop geene 
betaling binnen 14 dagen volgt, van het lidmaatschap vervallen 
verklaard door het bestuur. 

Art. 9. Zij die voor het lidmaatschap bedanken of daarvan 
worden vervallen verklaard, hebben geen recht hoegenaamd op 
de bezittingen der vereeniging, noch op de teruggave der door 
hen betaalde contributiën. . . , 

Art. 10. De contributie der leden bedraagt voorloopig minstens 
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f 1 per jaar, het aan ieder overlatende zijne contributie naar 
eigen goedvinden te verhoogen. 

Zij moet bij vooruitbetaling voldaan worden in twee half-
jaariijksche termijnen tegen diploma-quitantie , geteekend door 
den secretaris en den penningmeester. 

Het administratief jaar vangt aan 15 Januari. 
Art. 11. De vereeniging wordt bestuurd door 7 leden, te 

kiezen uit de gewone leden der vereeniging in de jaarlijksche 
algemeene vergadering. Deze bestuursleden zijn voorzitter, vice-
voorzitter , lste-secretaris , 2de-secretaris, lste-penningrneester , 
2de-penningmeester en commissaris. 

Art. 12. Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging in en 
buiten rechten en is verplicht op alle mogelijke wijzen voor 
hare belangen zorg te dragen. 

Door het bestuur worden alleen die besluiten genomen die 
in statuten of huishoudelijk reglement uitdrukkelijk daarvoor 
zijn aangewezen of waartoe de ledenvergadering machtiging 
heeft verleend. 

Art. 13. Jaarlijks treden 3 leden van het bestuur volgens 
rooster af, doch zijn terstond herkiesbaar. 

Art. 14. Jaarlijks, in de maand Januari, wordt eene alge
meene vergadering gehouden , waarin het bestuur verslag uit
brengt , rekening en verantwoording doet over het afgeloopen 
vereenigingsjaar en waarin tevens de verkiezing van leden van 
het bestuur plaats vindt. 

Art. 15. Van alle vergaderingen wordt den leden minstens 
2 dagen te voren kennis gegeven. 

Art. 16. Op schriftelijk, met redenen omkleed, verzoek van 
minstens 10 leden , is het bestuur verplicht binnen 8 dagen eene 
buitengewone vergadering te beleggen. 

Art. 17. Op elke vergadering kan over een voorstel alleen 
dan gestemd worden wanneer dit op de agenda vermeld staat, 
Iudien by stemming over een voorstel de stemmen 2 achtereen
volgende malen staken, heeft de voorzitter eene beslissende stem. 

Arfc. 18. Voorstellen om op de agenda geplaatst te worden, 
moeten uiterlijk 14 dagen vóór elke vergadering bij den secre
taris zijn ingediend. 

Art. 19. Ingeval het getal leden mocht dalen tot beneden 
15, wordt de vereeniging ontbonden. 

Bij ontbinding beslissen de overblijvende leden welke bestem
ming zal worden gegeven aan de overgebleven bezittingen der 
vereeniging, behoudens inachtneming van art. 1702 Burgerlijk 
Wetboek. 

Art. 20. Zoolang het getal leden 15 of meer bedraagt, kan 
de vereeniging niet worden ontbonden dan met toestemming 
vau drie-vierde der gewone leden. 

Art. 21. Alle huishoudelijke bepalingen , door eene ledenver
gadering vast te stellen, zijn , evenals deze statuten , bindend 
voor alle leden der vereeniging. 

Hare voorschriften mogen niet in strijd zijn met deze statuten. 
Art. 22. Wijzigingen in deze statuten kunnen niet anders 

worden gemaakt dan bij besluit eener algemeene vergadering 
en wel bij meerderheid van de uit te brengen tegenwoordig 
zijnde stemmen , nadat de voorstellen daartoe minstens 2 weken 
te voren schriftelijk aan de leden zijn toegezonden. 

Art. 23. De zetel der vereeniging is gevestigd te Amster
dam aan de Noordzijde van het IJ. 

Art. 24. De vereeniging is aangegaan voor den tijd van 
29 jaren en 11 maanden, te rekenen vau den dag der op
richting, zijnde 15 Januari 1901. 

(Voh/nu de ondertekeningen.) 
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 21 Nov. 1903 n". 82. 

Mij bekend, 
De Minister van Justitie, 

J. A. LOEFF. 

Naam. 
Art. 1. De vereeniging draagt den naam vau : Broederschap 

van gemeente-ontvangers in Friesland. 
Zij is gevestigd te Leeuwarden en wordt aangegaan voorden 

tijd van 29 achtereenvolgende jaren , te rekenen van den dag 
der oprichting, zijnde 30 Maart 1900. 

Doel of strekking. 
Art. 2. Het doel van de broederschap is: 
a. om een vriendschappelijken geest onder collega's aan te 

kweeken ; 
l>. om verschillende punten, de administratie betreffende, 

onderling te bespreken en bepaalde onderwerpen te dier zake 
in te leiden ; 

pogingen aan te wenden om de traktementeu meer in 
overeenstemming met de financieele verantwoordelijkheid te 
verkrijgen. 

In andere belangen, de gemeente-ambtenaren in het algemeen 
betreffende, treedt de broederschap niet. 

Art. 3. De broederschap tracht bovenomschreven doel te be
reiken : 

i. door het houden van vergaderingen ; 
!>• door het richten van adressen tot de autoriteiten, belast 

met het vaststellen der jaarwedden van de gemeente-ontvangers 
en bevoegd tot het maken van bepalingen betreffende hunne 
werkzaamheden en verantwoordelijkheid , wanneer hunne belan
gen zulks eischen. 

Van de leden. 
Art. 4. Alle gemeente-ontvangers in Friesland kunnen tot 

de broederschap toetreden en melden zich daartoe aan bij een 
der bestuursleden. 

Zü die niet meer als lid wenschen in aanmerking te komen, 

moeten voor hun lidmaatschap schriftelijk bedanken bij den 
secretaris. 

Vau de algemeene vergaderingen. 
Art. 5. Tweemaal per jaar, zooveel mogelijk in de maanden 

Maart en September, zal eene vergadering worden gehouden. 
In bijzondere gevallen kan lret bestuur tot buitengewone 

bijeenkomsten eene oproeping doen. 
Van het bestuur. 

Art. 6. Het bestuur bestaat uit 3 leden , welke de functiën 
van voorzitter, secretaris en penningmeester onderling regelen. 

Jaarlijks, in de Maart-vergadering, treedt een der bestuurs
leden volgens op te maken rooster at en is herkiesbaar. 

De eerste aftreding heeft plaats iu 1904. 
Art 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging zoo in 

als buiten rechten. 
Het is belast met het beheer van al hetgeen tot de vereeniging 

behoort, met de behartiging harer belangen en met de hand
having der orde. 

Wijzigingen. 
Art. 8. In deze statuten kunnen geene wijzigingen worden 

gebracht dan met goedkeuring van twee derden der op eene 
daartoe belegde vergadering aanwezige leden. 

Wijzigingen in de statuten treden niet in werking alvorens 
daarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen. 

Slotbepaling. 
Art. 9. De jaarlijksche contributie en verdere verplichtingen 

der leden en alle andere bepalingen, betrekking hebbende op 
de inrichting en het beheer der vereeniging, worden vast
gesteld bij huishoudelijk reglement. 

Art. 10. In geval van ontbinding der vereeniging zullen 
hare bezittingen worden verdeeld onder de leden, met inacht
neming van het bepaalde bij art. 1702 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Art. 11. Het afzonderlijk reglement waarvan in deze statuten 
gesproken wordt, mag geene bepalingen bevatten strijdende 
met deze statuten. 

(Volgen de onderteeJceningen.) 
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 21 Nov. 1903 n'. 82. 

Mij bekend, 
De Minister van Justitie, 

J. A. LOEFF. 

Aan art. 1 worden de volgende alinea 's toegevoegd: 
„Bij het verstrijken van genoemd tijdvak wordt de vereeniging 

opnieuw aangegaan voor den tijd van 29 jaren. 
Ten gevolge van de ontbinding der hoofdvereeniging evenwel 

is deze afdeeling van rechtswege ontbonden." 
(Volgen de onderteeJceningen.) 

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 25 Nov. 1903 n°. 50. 
Mij bekend, 

De Minister van Justitie, 
J. A. LOEFF. 

B
Bij den boekhouder en kassier kassier van van de de Nederlandsche Staats

courant zijn, door tusschenkomst van de postkantoren, be
halve de Nederlandsche Staatscourant, de Handelingen van 
de Staten-Generaal, het Staatsblad, en Register, de maande-
lijksche afkondigingen betrekkelijk handels- en fabrieksmer
ken ingevolge de wet van 30 September 1893 (Staatsblad n°. 
146), ook verkrijgbaar: 

de voor de beide Kamers der Staten-Generaal gedrukte 
stukken; 

de stukken betreffende de Staatsbegrooting; 
de vroegere Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal, waarvan thans alle jaargangen, d. i. van 2 Mei 
1814 tot en met September 1847, zijn verschenen; 
de registers op de Handelingen over 1847—1853, 1853—1863, 

1863—1873, 1873—1880, 1880—1890 en 1890—1900; 
lijsten en plans der Staatsloterij. 
Van de Staatscourant, de Handelingen, het Staatsblad en de 

voor de Staten-Generaal gedrukte stukken zijn ook, voor zoover 
voorhanden, afzonderlijke nummers en vellen te bekomen. 

De van Regeeringswege uitgegeven stukken, die in deze op
gave niet vermeld worden, zijn in d.en boekhandel verkrijgbaar 
gesteld. 

Alle mededeelingen en stukken, ter opneming in de Staats
courant bestemd, statuten van naamlooze vennootschappen en 
van coöperatieve vereenigingen, moeten worden toegezonden 
aan den Directeur van de Nederlandsche Staatscourant. 

Genoemd Museum (Prinsessegracht n°. 30), te's Gravenhage, 
zal gedurende December 1903 nog geopend zijn op den 17den. 

Op die dagen zijn de toegangskaarten, zoowel aan het museum 
zelf als aan de Koninklijke Bibliotheek (Voorhout n°. 34), te 
verkrijgen. 



ADVERTENTIËN.

MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN.

 
 

*** *** Op Op Woensdag Woensdag 23 23 December December 1903, 1903, des des voormiddags voormiddags te te 
elf uren , zal bij inschrijving iu het openbaar hg het Departement 
van Buitenlandsche Zaken worden aanbesteed de levering van : 

175 hectoliter New-Castle haardkolen : 
250 „ Engelsche anthracietkolen; 
50 „ geklopte cokes ; 

25 000 stuks korte of harde turf, en 
2 000 „ lange turf; 

of zooveel meer of minder als blijken zal gedurende het tijdvak 
van 1 Januari tot en met 31 December 1904 ten dienste van 
het Departement van Buitenlandsche Zaken noodig te zijn. 

De aanbesteding geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
welke tot en met 22 December 1903 ter lezing zullen liggen 
bij den kamerbewaarder en concierge van meergemeld Departe
ment , alwaar de inschrijvingsbiljetten moeten zijn ingeleverd 
vóór of op uiterlijk 23 December 1903, des voormiddags te 10 uren. 

's Gravenhage , 15 December 1903. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

(6279) HANNEMA. 

M I N I S T E R I E  V A N  B I N N E N L A N D S C H E  Z A K E N .  
PROVINCIE NOORDHOLLLAND. 

A a n b e s t e d i n g .  
Op Donderdag 7 Januari 1904, des voormiddags te 11 uren , zal, 

onder nadere goedkeuring, door den Commissaris der Koningin 
in de provincie Noordbolland, of, bij zyne afwezigheid, door 
der een leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den 
Rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., aan het ge
bouw van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed: 

het onderhouden van en het doen van herstellingen en 
vernieuwingen aan liet Rijksarchiefgebouw (voormalige 
Vleeschhal) te Haarlem, van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot en met 31 December 1905. 

(Raming f 1000.) 
Deze aanbesteding geschiedt volgens § 447 der Algemeene 

Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken 
onder beheer van het Departement van Waterstaat, Handel 
en Nyverheid. 

De inschrijvingsbiljetten worden geschreven op een zegel van 
vyftien cents in hoofdsom ; zij worden behoorlijk verzegeld. 

Buiten op den verzegelden omslag wordt gesteld: 
Inschrijvingsbiljet voor het onderhouden van en het doen van 

herstellingen en vernieuwingen aan het Rijksarchiefgebouw (voor
malige Vleeschhal) te Haarlem , van den dag der goedkeuring 
van de aanbesteding tot en met 31 December 1905, aan te be
steden op 7 Januari 1904. 

Elk biljet wordt door den inschrijver en door twee borgen 
onderteekend, en, op straffe van nietigheid, volgens onderstaand 
model iügericht: 

„De ondergeteekende (naam en voornamen voluit geschreven), 
wonende te (provincie ), 
verbindt zich bij onderteekening dezes, overeenkomstig de voor
waarden van aanbesteding, vervat in het bestek n". 27, goedge
keurd 4 December 1903, tot de aanneming van het onderhouden 
van en het doen vau herstellingen en vernieuwingen aan het Rijks-
archieigebouw (voormalige Vleeschhal) te Haarlem, van den dag 
der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 December 
1905, voor eene som van gulden, zegge f 

Tot borgen stellen zich (namen en voornamen voluit geschreven), 
wonende te (provincie ). 

Gedaan te den 190 . 
De borgen , De aannemer." 

Het bestek ligt ter lezing aan het gebouw van het Ministerie 
van Binnenlandsche Zaken , aan dat van het Provinciaal Bestuur 
van Noordholland, te Haarlem, en is voorts, op franco aan
vrage. tegen betaling der kosten, te bekomen bij den boek
handelaar M. Nijhoff, Nobelstraat n°. 18 , te 's Gravenhage, en 
door zijne tusschenkomst in de voornaamste gemeenten des Rijks. 

Op Woensdag 30 December 1903, des namiddags tel"2uur, 
wordt de noodige aanwijzing op de plaats gedaan; voorts zijn 
nadere inlichtingen te bekomeu bij den bouwkundige voornoemd 
en bij den hoofdopzichter der Universiteitsgebouwen J. Roem te 
Leiden. 

's Gravenhage, 4 December 1903. 

(6271) 

Voor den Minister , 
De Secretaris-Generaal, 

DIJCKMEESTEE. 

PROVINCIE NOORDHOLLLAND. 
Aanbesteding. 

Op Donderdag, 7 Januari 1904, dés voormiddags te 11 uren , 
zal, ouder nadere goedkeuring, door den Commissaris der 
Koningin in de provincie Noordholland, of, bij zijne afwe
zigheid , door een der leden van de Gedeputeerde Staten , en 
in bijzijn van den Rijksbouwkundige voor de onderwijsge
bouwen enz., aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te 
Haarlem , worden aanbesteed : 

het onderhouden van en het doen van herstellingen en ver
nieuwingen aan de gebouwen der Rijks- hoogere burger
school te Alkmaar, van den dag der goedkeuring van de 
aanbesteding tot en met 31 December 1905. 

(Raming f 2460.) 
Deze aanbesteding geschiedt volgens § 447 der Algemeene 

Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken 
onder beheer van bet Departement van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid. 

De inschrijvingsbiljetten worden geschreven op een zegel van 
vijftien cents in hoofdsom; zij worden behoorlijk verzegeld. 

Buiten op den verzegelden omslag wordt gesteld : 
Inschrijvingsbiljet voor het onderhouden van en het doen van 

herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der Rijks-
hoogere burgerschool te Alkmaar, van den dag der goedkeu
ring van de aanbesteding tot en met 31 December 1905, aan 
te besteden op 7 Januari 1904. 

Elk biljet wordt door den inschrijver en door twee borgen 
onderteekend, en. op straffe van nietigheid, volgens onderstaand 
model ingericht: 

„De ondergeteekende (naam en voornamen voluit geschreveu), 
wonende te (provincie ), verbindt zieh bij 
onderteekening dezes , overeenkomstig de voorwaarden van aan
besteding, vervat in het bestek n°. 28, goedgekeurd 4 Decem
ber 1903, tot de aanneming van het onderhouden van en het 
doen vau herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der 
Rijks- hoogere burgerschool te Alkmaar, van den dag der goed
keuring van de aanbesteding tot en met 31 December 1905, 
voor eene som van gulden, zegge f 

Tot borgen stellen zich (namen en voornamen voluit geschreven), 
wonende te (provincie ). 

Gedaan te , den 190 . 
De borgen, De aannemer," 

Het bestek ligt ter lezing aan het gebouw van het Ministerie 
van Binnenlandsche Zaken, aan dat van het Provinciaal Bestuur 
van Noordholland, te Haarlem, en is voorts, op franco aan
vrage , tegen betaling der kosten, te bekomen bij den boek
handelaar M. Nijhoff, Nobelstraat n°. 18, te 's Gravenhage, en 
door zijne tusschenkomst in de voornaamste gemeenten des Rijks. 

Op Donderdag 31 December 1903, des namiddags te 12'2 
uur, wordt de noodige aanwijzing op de plaats gedaan; voorts 
zijn nadere inlichtingen te bekomen bij den bouwkuudige voor
noemd , en bij den hoofdopzichter der Universiteitsgebouwen t 
J, Roem. te Leiden. 

's Gravenhage, 4 December 1903. 

(6222) 

Voor den Minister, 
De Secretaris- Generaal, 

DIJCKMEESTEE. 

PROVINCIE UTRECHT. 
H e r  b e s t e d i n g .  

Op Zaterdag 19 December 1903, des namiddags te 2 uren, zal, 
onder nadere goedkeuring, door den Commissaris der Koningin 
in de provincie Utrecht, of, bij zijne afwezigheid, door een 
der leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den 
Rijksbouwkundige voor de onderwijsgebouwen enz., aan het ge
bouw van het Provinciaal Bestuur te Utrecht, worden herbesteed: 

het maken van een machinegebouw en annexe lokalen op 
een terrein achter de nieuwe klinieken aan den Catharijne-
singel te Utrecht. 

(Raming f 98 000.) 
De kosten van de eerste aanbesteding komen mede ten laste 

van den aannemer. 
Deze herbesteding geschiedt volgens § 447 der Algemeene 

Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken 
onder beheer van het Departement van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid. 

De inschrijvingsbiljetten worden geschreven op een zegel van 
vijftien cents in hoofdsom : zij worden behoorlijk verzegeld. 

Buiten op den verzegelden omslag wordt gesteld: 
K Inschrijvingsbiljet voor het maken van een machinegebouw 
en annexe lokalen op een terrein achter de nieuwe klinieken 
aan den Catharijnesingel te Utrecht, her te besteden op 19De
cember 1903. 

Elk biljet wordt door den inschrijver en door twee borgen 
onderteekend, en, op straffe van nietigheid, volgens onderstaand 
model ingericht: 

„De ondergeteekende (naam en voornamen voluit geschreven), 
wonende te (provincie ), verbindt 
zich bij onderteekening dezes, overeenkomstig de voorwaarden 
van aanbesteding, vervat in het bestek n". 16, goedgekeurd 
31 October 1903, tot de aanneming van het maken van een 
machinegebouw en aunexe lokalen op een terrein achter de 
nieuwe klinieken aan den CatharijnesiDgel te Utrecht, voor 
eene som van gulden , zegge f . . . . , 

Tot borgen stellen zich (namenen voornamen voluit geschreven), 
wonende te (provincie ). 

Gedaan te , den 1903. 
De borgen, De aannemer," 

Het bestek ligt ter lezing aan het gebouw v;.n het Ministerie 
van Binnenlandsche Zaken, aan dat van het Provinciaal Bestuur 
van Utrecht, te Utrecht, en ia voorts, op franco aanvrage, tegen 
betaling der kosten, te bekomen bij den boekhandelaar M. Nij
hoff, Nobelstraat n°. 18, te 's Gravenhage, en door zijne tusschen
komst in de voornaamste gemeenten des Rijks. 

Op Dinsdag 15 December 1903, des morgens te 11 uren , wordt 
de noodige aanwijzing op de plaats gedaan ; voorts zijn nadere 
inlichtingen te bekomen bij den bouwkundige voornoemd en bij 
den opzichter der klinieken, A. J. Vredeveld, te Utrecht. 

's Gravenhage, 9 December 1903. 
Voor den Minister, 

De Secrelaris-Generaal, 
DIJCKMEESTEIÏ, 

M I N I S T E R I E  V A N  O O R L O G .  
DIENST DER GENIE. 

O p e n b a r e  a a n b e s t e d i n g .  
De kapitein, eerstaanwezend-ingenieur te Breda, zal, onder 

nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, in het 
openbaar aanbesteden: 

Zie verder liet tweede bijvoegsel. 



Tweede bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Woensdag 16 December 1903, n". 294. 

Bestek n°. 223: het doen van voorzieningen aan militaire 
gebouwen en werken der Koninklijke Militaire Academie 
te Breda. Raming f 4000. 

Deze aanbesteding zal geschieden op Maandag 28 December 
1903, des voormiddags te 11 uren, in de achterzaal van het 
koffiehuis genaamd „de Beurs van Breda. Groote Markt n°. 6, 
te Breda. 

Het bestek zal van af 18 December 1903 en het proces-verbaal 
van gegeven inlichtingen van af 23 December d a. v. ter lezing 
liggen in voornoemd koffiehuis. 

Exemplaren van dit bestek en afschrift van bovenbedoeld 
proces-verbaal zijn van af diezelfde tijdstippen voorwaardelijk 
verkrijgbaar, respectievelijk tegen betaling van f 0,32 en f0,10 
per stuk, op het bureel van den besteder. 

Inlichtingen zullen worden gegeven door den besteder, te 
zijnen bureele, op 22 üeceniber 1903, van 9 tot 12 uren v.m. 

Aanwijzing wordt niet gehouden. 
De inschrijvingsbiljetten moeten vrachtvrij worden bezorgd 

aan het bureel der Genie in de plaats van aanbesteding, alwaar 
eene bus zal zijn geplaatst tot verzameling van die biljetten. 

Deze bus zal op den dag der aanbesteding te 10 uren v.m. 
in het lokaal der aanbesteding aanwezig zij LI. Üe biljetten kannen 
tot het tijdstip van de aanbesteding in de bus worden gestoken. 

Aannemer en borgen worden verzocht bij de aanbesteding 
tegenwoordig te zijn. (6270) 

De 

DIENST DER GENIE. 
O p e n b a r e  a a n b e s t e d i n g .  

majoor , eerstaanwezend-ingenieur te Amsterdam , zal, 
onder nadere goedkeuring van den Minister van Citaat, Minister 
van Oorlog, in het openbaar aanbesteden: 

Bestek n°. 226: het leveren van meubelen voor het fort bij 
Nigtevecht (materieel der Genie voor het in staat van ver
dediging brengen van werken in de Stelling van Amsterdam. 

(Raming f 5000.) 
onder het beheer der Genie te Amsterdam. 

Deze aanbesteding zal geschieden op Donderdag 24 December 
1903, des voormiddags te 10 uren, op het bureel van den be
steder, Nieuwe Heerengracht n". 11. 

Het bestek zal van af 18 December 1903 en het proces-verbaal 
van gegeven inlichtingen van af 23 December 1903 ter lezing 
liggen op bovengenoemd bureel. 

Exemplaren van dit bestek en afschriften van bovenbedoeld 
proces-verbaal zijn van af diezelfde tijdstippen voorwaardelijk ver
krijgbaar bij den besteder, tegen betaling van respectievelijk 
f 0,28 en f 0,10 per stuk. 

Inlichtingen zullen worden gegeven door den besteder op 
bovenbedoeld bureel op 22 December 1903, des voormiddags van 
9 tot 12 uren. 

Aanwijzing ter bezichtiging van de modellen zal worden ge
houden op Maandag 21 December 1903, des voormiddags te 
11 uren, op het fort bij Velsen. 

De inschrijvingsbiljetten moeten vrachtvrij worden bezorgd 
aan liet bureel der Genie in de pl.iats van aanbesteding , alwaar 
eene bus zal zijn geplaatst tot verzameling van die biljetten. 

De biljetten kunnen dagelijks, des voormiddags van 9 tot 
12 en des namiddags van i tot 4 uren , tot het tijdstip van de 
aanbesteding, in de bus worden gestoken. (6239) 

DIENST DER GENIE. 
O p e n b a r e  a a n b e s t e d i n g .  

De kapitein, eerstaanwezend-ingenieur te den Helder, zal, 
onder nadere goedkeuring van den Minister van Staat, Minister 
van Oorlog, in het openbaar op tarief aanbesteden: 

1". Bestek n". 224: het leveren van materieel der genie 
voor het in staat van verdediging brengen van het fort 
Kijkduin; 

onder het beheer der genie te den Helder. 
Raming f 2295,32. 

2". Bestek n°. 225: het aanbrengen van verbeteringen van 
ondergeschikt belang aan het fort Kijkduin ; 

onder het beheer der genie te den Helder. 
Raming f 2780. 

Deze aanbesteding zal geschieden op Woensdag 23 December 
1903, des voormiddags te 9.30 uur (Greenwichtijd), in de sociëteit 
„Eensgezindheid", Dijkstraat n°. 41, te den Helder. 

De bestekken zullen van af 17 December 1903 en de processen-
verbaal van gegeven inlichtingen van af 21 December 1903 ter 
lezing liggen in bovengenoemde sociëteit. 

Exemplaren van de bestekken en afschriften van bovenbedoelde 
processen-verbaal zijn van af diezelfde tijdstippen van 9 tot 12 
uren voormiddags (Greenwichtijd) voorwaardelijk verkrijgbaar, 
respectievelijk tegen betaling van f 0,15 en f0,10 per stuk, bij 
den opzichter van fortificatiën W. H. Taffijn, in de geniekeet 
in het fort Erfprins te den Helder. 

Inlichtingen zullen worden gegeven door den besteder, te 
zijnen bureele, op 19 December 1903, des voormiddags van 
8 uren 10 minuten tot 8 uren 50 minuten (Greenwichtijd). 

Aanwijzing wordt niet gehouden. 
De inschrijvingsbiljetten moeten vrachtvrij worden bezorgd 

aan het bureel der Genie in de plaats van aanbesteding, alwaar 
eene bus zal zyn geplaatst tot verzameling van die biljetten. 

Deze bus zal op den dag der aanbesteding des vooruiiddags 
te 9 uren 15 minuten (Greenwichtijd) in het lokaal der aan
besteding aanwezig zijn. 

De biljetten kunnen dagelijks, des voormiddags van 9 tot 12 
en des namiddags van 2 tot 4 uren , tot het tijdstip van de 
aanbesteding, in de bus worden gestoken. 

Gegadigden moeten met hunne borgen bij de aanbesteding 
tegenwoordig zijn. (6240) 

MINISTERIE VAX WATERSTAAT, HANDEL EN NIJVERHEID. 
R I J K S W A T E E S T A A T .  

PROVINCIE GELDERLAND. 
A a n b e s t e d i n g .  

Op Dinsdag 29 December 1903, des middags te 12 uien, 
zal, onder goedkeuring van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, door den Commissaris der Koningin in 
de provincie Gelderland , of, bij zijne afwezigheid, door een der 
leden van de Gedeputeerde Staten , en in bijzijn van den hoofd
ingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat in de 6de directie, 
aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Arnhem, worden 
aanbesteed: 

het uitvoeren van eenige buitengewone bestratingen op den 
Rijks- grooten weg der lste klasse n". 1 van de Utrechtsche 
grens bij Hoevelaken tot aan de westzijde van de brug 
over het kauaal te Apeldoorn, behoorende tot de Rijks-
groote wegen in de provincie Gelderland. 

(Raming f 1500.) 
Het bestek, n". 229, ligt na 15 December 1903 ter lening 

aan het gebouw van het Ministerie van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, aan de lokalen der Provinciale Besturen, en is 
voorts, op franco aanvrage, tegen betaling der aan den voet 
daarvan vermelde kosten, te bekomen bij de firma Gebroeders 
van Oleef, boekhandelaar, Spui n'. 28 <i, te 's Gravenhage, en, 
door hare tusscbenkomst, in de voornaamste gemeenten des Rijks. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den hoofdingenieur-
directeur Escher te Arnhem, den ingenieur Galand te Zutphen 
en den opzichter Wind te Harderwijk. 

De nota van inlichtingen ligt op 21 en 22 December 1903 ter 
inzage bij bovengenoemden opzichter. 

's Gravenhage, 8 December 1903. (6254) 

*** Bij de boekhandelaren firma Gebroeders van Cleef, te 
's Gravenhage, is , a f 1 per exemplaar, verkrijgbaar: de Statis
tiek van het vervoer op de spoor- en tramwegen over het jaar 
1902 met daarbij behoorende kaart. 

De kaart is ook afzonderlijk verkrijgbaar a f 0,60 per exemplaar. 
(6273) 

M I N I S T E R I E  V A N  K O L O N I Ë N .  
*** W. F. J. A. C. Gouyn en D. Stook hebben, ten behoeve 

van den minderjarigen wettiglijk erkenden zoon van den laatst
genoemde, genaamd Vietor, bij request, gedagteekend Soekaboemi 
21 Augustus 1903, aan den Gouverneur-Generaal van Neder-
landsch-Indië vergunning gevraagd om vóór zijnen geslachtsnaam 
„Stook" dien van „Gouyn" te voegen en zich alzoo voortaan 
te noemen en te schrijven „V. Gouyn Stook". 

Deze aankondiging geschiedt naar aanleiding van de be
palingen op het stuk van naamsveranderingen, voorkomende 
in de artt. 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek voor Neder-
landsch-Indië, het laatste zooals het is gewijzigd by Indisch 
Staatsblad 1883 n". 190, en in verband met de artt. 63 en 64 
van het Burgerlijk Wetboek voor Nederland. (6267) 

OPENBARE AANBESTEDING 
op Woensdag 13 Januari 1904, des middags te 12 uren, wegens 
de levering van: 

(Bestek n°. 347.) 
de ijzerwerken met toebehooren van 15 pijlers voor de via

ducten over de Tji-Bisoro, Tji-Rojom, Tji-Kroetoek, Tji-
Panglaksaan en Tji-Pada, kunstwerken n°. 26, 33, 35, 
41 en 46; 

(Bestek n°. 348.) 
gegolfd en vlak gegalvaniseerd vloeiijzer met toebehooren; 

(Bestek lit. T 9.) 
gegolfd gegalvaniseerd vloeiijzer; 

(Bestek lit. U 9.) 
386 assen met spaakwielen en 285 onafgewerkte bandages 

voor rijtuigen en wagens; 
(Bestek lit. V 9.) 

draag- en voluteveeren voor rijtuigen en wagens; 
(Bestek lit. VV 9.) 

713 gegoten ijzeren draagpotten met toebehooren en 1220 
smeerkussens voor draagpotten voor rijtuigen en wagens, 
benevens 24 gegoten ijzeren draagpotten met toebehooren 
voor veewagens; 

(Bestek lit. X 9.) 
vloeiijzer; 

(Bestek lit. Y 9.) 
vloeiijzer; 

(Bestek lit. Z 9.) 
verzinkt ijzerdraad; 

(Bestek lit. A 10.) 
412 stellen trek- en stootinrichtingen met toebehooren voor 

rijtuigen en wagens, benevens 300 noodkettingen, 15 
bouten met draaiduim (nieuw model) en 15 bouten met 
draaiduim (oud model); 

(Bestek lit. B 10.) 
schroefpalen, schoefbladen en schroefbouten met toebehooren. 

De bestekken liggen ter inzage op het Technisch Bureau van 
het Ministerie van Koloniën, en zijn, op franco aanvrage , 
verkrijgbaar bij de firma Mart. Nijhoff, te 's Gravenhage, 
Nobelstraat 18, tegen betaling van: 

f 0,50 voor elk der bestekken n°. 348, lit. T 9, X 9, Y 9 en Z 9; 
f 1,50 voor elk der bestekken lit. U9, V9, VV9, AIO en B10; en 
f 12,00 voor bestek n". 347. 
De inscbrijvingsbiljetten moeten op den dag der aanbesteding , 

vóór des middags 12 uren, zijn ingeleverd in eene daarvoor 
aangewezen gesloten bus aan het Departement van Koloniën 
te 's Gravenhage (Technisch Bureau). 

De biljetten kunnen ook vrachtvrij aan dat Bureau worden 
ingezonden, doch het Ministerie van Koloniën is niet verant
woordelijk voor de tijdige inlevering in de bus. (6268) 



R A A D  V A N  S T A T E .  
Oproeping van belanghebbenden. 

De vice- president van den Raad van State, voorzitter der 
Afdeeling voor de geschillen van bestuur, roept by deze op de 
onbekende belanghebbenden, in zake van het beroep, ingesteld 
door J. M. te Roller, te Winterswijk, tegen een besluit van 
burgemeester en wethouders dier gemeente. dd. 16 Juli 1903, 
waarbij hem vergunning is geweigerd voor het oprichten van 
eene slagerij , zouterij en rookerij, om — zoo zij dit noodig 
achten — hunne memoriën en bewijsstukken in te zenden aan 
den Raad van State te 's Gravenhage, vóór 29 December 1903. 

Tot dien dag liggen de stukken ter inzage ter secretarie van 
den Raad van State. 

De Vice-President, Voorzitter der Afdeeling voornoemd, 
(6278) VAN SwiNDEREN. 

Verkorte balans der Nederlandsclie Bank 
op 12 December 1903, des avonds. 

Opgemaakt ingevolge de wet van 22 December 1863 
[Staatsblad n°. 148), gewijzigd bij de wet van 7 Augustus 
1888 (Staatsblad n°. 122) en het Koninklijk besluit van 5 
April 18S9 n°. 6. 

Binnenlandsche Wissels. 
Promessen enz. in disconto 

llooldbank . . f 15532169,04 
Bijbank .... 7 033 171.80 
A gentschappen 42 731371,04 

Papier op het Buitenland , 
In disconto 

Idem. 
Eigen Portef. f 6762983,55 
Af: Verkocht, 

maar voor de 
Bank nog 
niet afge-
l o o p e n .  . . .  —  

Beleeningen. 
(Incl. Voorschotten in 

Rekening-Courant 
op Onderpand ) 

Hoofdbank . f21 294 008,665 
Bijbank. . . 5 516684.293 
Agentschappen 3i 538 707,52 

f59349400,48 

Op effecten. . f51671700,48 
goederen 

en specie 7 677 700,00 

Voorschotten aan het Kijk. 

(Art.7derwetvan7Aug. 18w8, 
Stil. n». 122) 

M u n t e n  M u n t m a t e r i a a l .  

M u n t ,  G o u d  f 2 9  6 1 8  0 6 0 , 0 0  
Muntmateriaal, 

G o u d  . . . .  2 0 5 8 6 3 4 3 , 1 1 5  

f 5 0  2 0 1  4 0 3 1 1 5  

Munt,Zilver enz.77801 1'8,77. 
Muntmateriaal, 

Z i l v e r  . . . .  —  

Effecten. 
Belegging van 

het Reserve
fonds ...f5 155 056 625 

Belegging vin 
1 5 van het 
Kapitaal . 3'.8379935s 

Gebouwen en Meubelen der 
Bank 

Diverse Rekeningen 

f 65 297 011,88 

6 762 983,55 

5934910048 

63801,31 

128005581.89 

9 138 855 98 

752000,00 

2 891158.98.-. 

Kapitaal . . 

Reservefonds 

Bankbiljetten 
in omloop. 

Bankassigna-
tiën in om
l o o p  . . . .  

Rek-ning-
Courant 
saldo's: 

Van het Rij'rf 

Van anderen 

f 6 352 693,435 

Diverse reke
ningen. . . 

f20000090,00 

5181542,68 

235384 440,00 

1538 705,635 

6 352 693,435 

3803412,355 

f272 260 7 410; f272 260 794 105 

R E N T E S T A N D .  

Wissel-disconto . 8£ pet. sedert 16 Maart 1903. 
Promessen ( 4 „ , , , » 
Beleening van Binnenl. Effecten 4 „ „ „ , „ 

, „ Buitenl. , 4i , „ , , , 
j i  ,  G o e d e r e n . . . .  4  ,  ,  ,  »  »  

Korte beleeningen 5 „ , „ „ „ 
Voorschotten in Rekening-Courant 5 B » » » . » 

Beschikbaar Metaalsaldo Koninklijk besluit van 20 Juni 1880 
(Staatsblad n". 113), f 30661 929,695. 

De Directie der Nederlands che Bank, 
N. P. VAN DEN BERG, President. 

(6265) J- GH N. DE HOOP SCHEFFEK, Secretaris. 

G E R E C H T E  L  I J  K E  A A  f f i  K  Ó  Ü  D  ï  G  I  \  0 .  É  H .  
Aankondiging. 

De ondergeteekende Willemina Meijer , te Apeldoorn , brengt 
ter algemeene kennis, dat door haar aan H. M. de Koningin 
der Nederlanden op grond van art. 63 Burgerlijk Wetboek een 
verzoekschrift is gericht, ter bekoming van vergunning om aan 
haren minderjarigen natuurlijken erkenden zoon Willem Jan 
Meijer, den geslachtsnaam te mogen toevoegen van Kolk, ten 
einde hij toekomstig genaamd zal zijn Willem Jan Kolk Meijer. 

Apeldoorn, 14 December 1903. 
(6266) WILLEMINA MEIJER. 

*** Bij beschikking van den Hoogen Raad der Nederlanden, 
van 19 November 1903, zijn aan mejuffrouw Catharina Wil-
helmina André de la Porte , zonder beroep, wonende te Amster
dam , verleend brieven van meerderjarigverklaring (venia aetatis), 
welke zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 November 
1903 n'. 50, en haar geven alle rechten volgens de wet aan 
meerderjarigen toekomende, behoudens het bepaalde bij art. 
478 van liet Burgerlijk Wetboek. 

Hetgeen certificeert, 
Mr. H. J. M. DE VIES , 

(6272) Advocaat en Procureur bij den Hoogen 
Raad der Nederlanden. 

*** Bij vonnis der arrondissements-rechtbank te Amsterdam, 
dd. 10 December 1903, is opgeheven het faillissement van J. H. 
Nierkens, te Amsterdam. 

Amsterdam , 14 December 1903. 
[Kosteloos.] De Curator, 

(6274) Mr. K. OLIVIER. 

*** Het faillissement van C. Groothengel is heden door het 
verbindend worden der eenige uitdeelingsl.ijst geëindigd. 

Amsterdam, 15 December 1903. 
[Kosteloos.] De Curator, 

(6277) Mr. J. W. HTJYSINGA. 

*** Bij vonnis der arrondissements-rechtbank te Breda, dd. 
11 December 1903, isEgidiusvan Dun, ijzerhandelaar en winke
lier, handelende onder den naam E. van Dun—van Roessel, te 
Tilburg, verklaard te zijn in staat van faillissement, met be
noeming van den edelachtbaren heer jhr. mr. R. Feith , rechter 
iu gemelde rechter , tot rechter-commissaris , en van den onder
geteekende , advocaat en procureur, wonende te Breda, tot 
curator. 

Breda, 14 December 1903. 
[Kosteloos.! 
(6263) 

De Curator, 
Mr. H. R. VAN MAASDIJK. 

*** Door het verbindend wordeD der eenige uitdeelingslijst 
is het faillissement van H. C. de Bruin jr., alhier, geëindigd. 

Amsterdam, 14 December 1903. 
[Kosteloos.] De Curator, 

(6261) Mr. A. VAN TRAA. 

*** De curator in het faillissement van W. Orboms, rijwiel
handelaar te Melick-IIerkenbosch , maakt bekend , dat voornoemd 
faillissement door het verbindend worden der uitdeelingslijst 
geëindigd is. 

Roermond, 14 December 1903. 
De Curator, 

[Kosteloos,J (6258) Mr. J. L. C. VAN MEERWIJK. 

*** De curator in liet faillissement van C. Panzel, handels
reiziger , wonende te Roermond , maakt bekend , dat voornoemd 
faillissement door het verbindend worden der uitdeelingslijst 
geëindigd is. 

Roermond, 14 December 1903. 
De Curator 5 

[Kosteloos.] (6259) Mr. J. L. C. VAN MEERWIJK. 

*** Bij vonnis van de arrondissements-rechtbank te Utrecht, 
dd. 11 December 1903, is in staat van faillissement verklaard 
C. E. van IJsseldijk, vogelkoopman te Utrecht, met benoeming 
van den edelachtbaren lieer mr. M. Crommelin tot rechter
commissaris en ondergeteekende tot curator. 

Mr. P. J. A. VAN VOORST VADER. 
[Kosteloos.] (6264) Utrecht, Heerenstraat 5. 

Handlichting. 
Bij beschikking van den kantonrechter in het vierde kanton 

te Amsterdam, van 12 December 1903, is aan Franciscus Cor-
nelis Jozef van de Goorbergh, kantoorbediende, wonende te 
Rotterdam , wettelijk gedomicilieerd te Amsterdam, handlichting 
verleend , en zijn hem de rechten van meerderjarigheid toegekend 
voor het drijven van handel in kruidenierswaren eD aanverwante 
artikelen , zoo alleen als in associatie met anderen, met bevoegd
heid tot ontvangst, uitgave van en beschikking over zijne in
komsten , tot het voor zijnen handel sluiten van verhuringen 
en het voor zijnen handel teekenen van handelspapier. 

De Griffier van het vierde Kantongerecht, 
(6275) BLIJDENSTEIN. 

*** Bij akte , op 31 October 1903 voor den ondergeteekenden 
notaris , te Rotterdam resideerende , gepasseerd , is ontbonden 
de overeenkomst waarbij werd opgericht de naamlooze vennoot
schap , Drachenquelle"' (Drakenbron), te Rotterdam, op het 
ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging was verleend by 
besluit van 3 Augustus 1903 n°. 15. 

(6276) Mr. P. J. VAN WIJNGAARDEN, Notaris. 



Waterhoogten in de Nederlandsche rivieren en te Keulen.

Weerbericht van 15 December 1903.

OVERZICHT EN VERWACHTING.

*** Bij onderhandsche akte, van 12 November 1903, is de 
t e  U t r e c h t  g e v e s t i g d  g e w e e s t  z i j n d e  f i r m a  d e  E r v e n  G . J . O u b e s ,  
tot uitoefening van de metselaars- en loodgietersaffaire, ont
bonden. 

Utrecht, 12 December 1903. 
(6269) Wed. 6. E. VAN DKRV MONDE—CUBES. 

*** Bij akte, op 3 December 1903 voor den notaris W. E. 
Roosenburg te Hasselt verleden, is de aldaar gevestigde Maat
schappij tot het bouwen van woonhuizen te Hasselt ontbonden. 

(6260) 
* * 
* De schuldeischers van de onder het voorrecht van boedel

beschrijving aanvaarde nalatenschap van mevrouw de wed. 
Kingma, in leven pensionhoudster te Hilversum, en aldaar 
overleden 31 Augustus 1903, worden opgeroepen om op Dinsdag 
22 December 1903, des namiddags te half drie uur, te ver
schijnen ten kantore van den notaris K. J. Perk, te Hilversum, 
ten einde aan te hooren de rekening en verantwoording van 
het in die nalatenschap gevoerd beheer, waarna — zoo er geen 
verzet plaats heeft — onmiddellijk zal worden overgegaan tot 
de voldoening der schuldvorderingen, voor zoover het bedrag 
der nalatenschap toereikend is. (6262) 

(Medegedeeld door den Algem. Dienst van den Waterstaat.) 

15 December 1903. (3 dagen vóór nieuwe maan.) 

R  I  V  I  E  B  E  N .  
Waarnemings-

punten. 

Waterhoogte 
betrekkelijk 

N.A.P. 
de nul 

der oude 
schaal 

(in meters). 

Sedert 
de opgaaf' van 
14 Decemb -r 

hooger 

(in centimeters). 

a. Walenland den 15den December, 
des morgens le 8 uren. 

R T}.. Keulen (*) Boven-R\jn. LobJth \> 

W'inl i Nijmegen Wdal* i St. Andries 
B.-Merwede. Gorinchem 
Neder-RijH f 
» Lek' I Westervoort! ! ! 
TTo^i S Deventer 
IJsseL I Kampen 

( Maastricht (brug) . 
| Maastricht(hoofds.) 

Maas. Venlo 
| Grave 

St. Andries 

b. 

B.-Merwede. 
Lek. 

Oude Maas. 
Holl. Diep. 
Haringvliet. 

Züpe. 
N. Waterweg. 

o. 

B.-Merwede. 
Lek. 

Oude Maas. 
Holl. Diep. 
Haringvliet. 

Z\jpe. 
N. Waterweg. 

Laagwater. 

Gorinchem 
Schoonhoven . . . 
Krimpen 
Dordrecht 
Moerdijk 
Hellevoetsluis . . . 
Bruinisse 
Hoek van Holland. 

Hoogwater. 

Gorinchem 
\ Schoonhoven. . . . 

Krimpen 
Dordrecht 
Moerdijk 
Hellevoetsluis . . . 
Bruinisse 
Hoek van Holland. 

"• Duur van den vloed en verschil 
hisschen laag- en hoogwater. 

!>--Merwede. I Gorinchem 
Lek ! Schoonhoven. . . . 

n ' < Krimpen 
Uude Maas. Dordrecht 
{?°n. Diep. Moerdijk 
Haringvliet. Hellevoetsluis . . . 
«u Bruinisse 
^•Waterweg. Hoek van Holland. 

(*) De waterhoogte te Keulen is waargenomen te 7 u. v.m. 

"• achter het uur van waarn. beteekent. n.m. van 14 December. 
v> . v.m. , 15 , 

39.34 8.40 
12.23 -r 1.39 
9.83 3.69 
5.01 • 

9.77 3.10 
2.64 -f 3.74 

10.27 
4.47 4.04 
0.22 1.03 

43.65 1.64 
43.56 
13.95 
10.15 5.35 
6.01 

Uur van W ater-
hoogte waar betrekk. neming'. N A P .  

u, m. 
11.0 n 1.92 
10.50 n 0 57 
9.20 n — 0.43 
9.30 n — 0.41 
8.35 n -0.92 
6.55 n -1.10 
4.55 n — 1.84 
6.30 n -0.96 

3.45 v 
2.45 v 
1.45 v 
2.0 v 
1.10 v 

11.0 n 
11.30n 
10.45 n 

2.28 
1.41 
1.19 
1 3 5  
1.35 
1.00 
1.42 
0.92 

7 

3 

11 

11 
9 
7 
7 
6 
0 
2 
3 

10 
9 
9 
7 

10 
6 

10 
5 

14 
6 
4 
1 

3 
3 

42 
51 
45 
10 

Duur 
vnn iien 
vloed. 

Rijzing 
ge

durende 
den vloed 
(in centi
meters). 

Vergeleken bij 
de vorige opgaaf. 

Meerd. ! Mina. 
rijzing. 1 rijzing. 
(in centimeters). 

u. m. 
4.45 36 1 
3.55 84 0 0 
4.25 162 2 
4.30 176 0 0 
4 35 227 4 
45 210 6 
6.35 326 8 
4.15 J88 2 

(Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch 
Meteorologisch Instituut.) 

WAARNEMINGEN VOOR 'T MEERENDEEL OM 7 UUR. (GE.) 

Barometerstand. 
in m M. Wind. 

Toestand 
Temperatuur. 

in gr. C. 
PLAATSEN. 

Gister. Heden, j 
1 

Richting. 

Kr
ac

ht
. der 

lucht. Gister, lieden. 

Schotland, Ierland, Engeland. 
Dunrossness . 752 757 Z. O. 5 betrokk. 7 7 2 
Wiek 749 754 z. 5 betrokk. 6 5 — 

Stornoway . . 748 753 W. N W. 5 betrokk. 4 4 1 
749 756 Z. 1 mist 8 3 0 

Blacksod . . . 745 745 o.z.o. 6 betrokk. 0 10 2 
Valentia. . . . 743 745 O. Z. O. 3 bewolkt 8 8 9 
Holyhead . . . 748 751 Z. 0. 2 regen 7 8 — 

753 756 Z. O. 2 betrokk. 5 5 0 
— — 

Nederland en België. 
Groningen . . 756 760 O. 2 mist 1 1 0 
den Helder . . 755 759 O. 1 betrokk. 4 3 0 
de Bildt. . . . 756 759 N. N. O. 1 mist 3 4 0 
Vlissingen . . 755 759 Z. 1 betrokk. 5 4 0 
Maastricht . . 757 760 z. 2 mist 6 5 0 
B r u s s e l  . . . .  755 759 O. Z.O. 1' betrokk. 

1 
6 3 0 

Frankrijk • 
G r i s n e z  . . . .  754 757 Z. 0. 2 betrokk. 6 4 0 
La Hague. . . 754 754 Z . Z .  O .  3 betrokk. 6 7 0 
St. Mathieu. . 752 749 z.o. 4 mist 10 11 5 
Parys 756 758 stil. 0 mist 4 —52 0 
Ile d'Aix . . . 756 753 Z . O .  4 zw. bew. 7 6 0 
Clermont . . . 758 759 stil. 0 zw. bew. 2 -55 0 
B i a r r i t z  . . . .  758 753 z. 5 licht bew. 7 11 0 
Perpignan. . . 759 756 stil. 0 licht bew. 3 3 0 
Nice (0bs.540 M.) 757 — — 4 — 

Duits chland. 
Keitum op Sylt 758 761 Z. 0. Ct betrokk. 1 1 0 
Hamburg . . . 758 760 O. 2 betrokk. 1 0 0 
Swinemünde . 761 762 O. Z. O. 2 betrokk. — 1 - 2 0 
Neufahr wasser 765 765 Z. O. 2 betrokk. — 1 - 4 0 
Memel 769 767 O. Z. O. 2 sneeuw — 7 - 6 
B r e s l a u  . . . .  761 762 O. 2 betrokk. - 1 — 0 •• 
Chemnitz . . . 757 761 w.z. w. 2 betrokk. 2 2 0 
Carlsruhe . . . 756 760 sti!. 0 licht bew. 3 3 8 
München . . . 756 760 N. O. 1 mist — 4 1 
M u n s t e r . . . .  755 759 Z. O. 1 betrokk. 

1 
2 4 

Noorwegen. 

765 761 O. 4 zw. bew. 1 1 
Christiansund. 759 763 O. Z. O. 3 betrokk. 4 3 
Skudesnaes . . 759 763 Z. Z. O. 6 betrokk. 5 4 — 

Zweden. 

Haparanda . . 769 766 /. 4 sneeuw — 3 - 0 — 

Hernösand . . 769 768 z. w. 4 betrokk. 1 - 1 
Stockholm. . . 769 768 O. 2 onbew. 2 - 2 —— 

768 767 stil. 0 betrokk. 
i 

1 - 1 — 

Denemarken. 
Kopenhagen . 762 763 O. 4 betrokk. 2 1 
S k a g e n  . . . .  763 765 O. Z. O. 3 betrokk. 3 2 

(Opgemaakt voormiddags 11.30 uur.) 

In de verdeeling der luchtdrukking kwam weinig verandering. 
De depressie in het Zuidwesten breidde zich opnieuw over de 
Golf van Biscaye uit; het gebied van hooge drukking breidde 
zich over Noorwegen en Zuid-Duitschland uit, maar nam in 
beteekenis af; laagste stand 744,5 te Valentia, hoogste 768,0 
te Stockholm. De veranderingen in temperatuur loopen sterk 
uiteen. 

VERWACHTING: zwakke tot matige meest Zuidoostelijke wind, 
betrokken of nevelig, weinig of geen neerslag, weinig veran
dering in temperatuur. 



OVERZICHT van de opbrengst der Middelen (hoofdsom en opcenten) over de maand November, afzonderlijk en
vereenigd met die der vorige maanden van 1903, in vergelijking gebracht met de raming van dat jaar en

de opbrengst over dezelfde tijdvakken van 1902.

SPLITSING van de opbrengst der directe belastingen over de eerste elf maanden van 1903.

B E N A M I N G  

DEK 

M I D D E L E N .  

Bedrag 

dei-

raming. 

'/J Ï  der 

raming. 

Opbrengst 
over de maand 

Nov. 1903. 

Opbrengst 
over de maand 

Nov. 1902. 

, 1 2  , , c l  

rami ng. 

Opbrengst 
over de eerste 

elf maan
den vau 1903. 

Opbi engst 
over de eerste 

elf maan
den van 1902. 

Directe belastingen. 
Grondbelasting . . 
Personeel -
Belasting op bedrijfs- en 

andere inkomsten. 
Vermogensbelasting. 
Hecht op de mijnen 

Totaal. . 

Ilerliten op den invoer. 

Rechten op den invoer. 
Formaatzegel . . 

Totaal. . 

Accijnzen. 

S u i k e r  . . . .  
W y u  . . .  
Binneulandsch en bui-
tenlandsch gedistill 

Z o u t  . . . .  
Bieren en azijnen 
G e s l a c h t  . . .  

Totaal . . 

Gouden en zilveren werken. 

Belasting 
Essaailoon 

Totaal. . 

Indirecte belastingen. 

Z e g e l r e c h t e n  . . .  
Registratierechten . . 
Hypotheekrechten . • 
Recht van successie en v. 
overgang bij overlijden 

Totaal. . 

Domeinen 

Posterijen. • 

Rijkstelegrafen 

Staatsloterij • 

Akten voor de jacht en 
visscherij 

Loodsgelden 

Totaal-generaal . 

f 13 104 000,00 
9 150000,00 

6 554 000,00 
7 665 000,00 

19 665,00 

f 1 092 000,00 
762 500,00 

546 166,66 
638 750,00 

1 638,75 

f 36 492 665,00 f 3 041055,41 

« 

f 9 900 000,00 
18 600,00 

f 825 000,00 
1 550,00 

f 9 918 600,00 f 826 550,00 

1) 
f 16 100 000,00 

1 800 000,00 

26 400 000,00 
1 580 000,00 
1 450 000,00 
3 900 000,00 

f 1341666,66 
150 000,00 

2 200 000,00 
131666,66 
120 833,33 
325 000,00 

f 51 230 000,00 f 4 269166,65 f 

f 330 000,00 
850,00 

f 27 500,00 f 
70,83 

f 330 850,00 f 27 570,83 f 

f 4110 000,00 
5 600 000,00 

570 000,00 

11964 600,00 

f 342 500,00 
466 666,66 
47 500,00 

997 050,00 

f 22 244 600,00 f 1 853 716,66 f 

f 1680 000,00 f 140 000,00 f 

4) 
f 11760 000,00 f 980 000,00 f 

f 2350000,00 f 195 833,33 f 

f 657 000,00 f 54 750,00 f 

f 138 000,00 f 11500,00 f 

f 2 000 000,00 f 166 666,66 f 

f138801 715,00 f 11566 809,54 f 

902 682,605 800 238,50 j 8 387 500,00 8 232 034,03 8 059 549,'lO5 

1 203 098,89" 1 340 944,865 

2 027 542,69 1 921 167,43 
6 240,73 2 920,00 

6 007 833,26 
7 026 250,00 

18 026,25 

f 5 671 214,69 f 5 540 310,76 f 33 451609,51 

851191,15 f 818 962,67 
1 607,62s 1 467,45 

852 798,775 f 820 430,12 

2) 
1 464 536,43 

47 238.66 

f 9 075 000,00 
17 050,00 

2 225 324,04 
119 910,76 
113 772,79' 
393 105,58 

f 4363 888,28 

27 749,69 
69,79 

27 819,49 

324 691,00 
594 005,295 

61 245,68 

1 161 327,08 

f 2 141 269,05' 

2) 
1' 1 804 682,225 

51 655,70' 

2 292 890,795 

125 718,555 

100 392,59s 

420 895,72 

6 163 516,80' 
7 452 970,64 

23 044,59 

6 179 769,87 
7 299 524,65 

19 759,49' 

f 33 954 923,81 f 33 548 439,23 

f 9 762 774,96 
18 632,25 

f 9 092 050,00 f 9 781407,21 

f 9 313 791,99 
17 773,425 

f 9 331 565,415 

3) 3) 
f 14 758 333,26 f 16 114 524,23 f 15 094 746,19= 

1 650 000,00 ! 1 420 153,725 1 460 406,275 

24 200 000,00 
1 448 333,26 
1 329 166,63 
3 575000,00 

f 4 796 235,595 f46 960 833,15 

f 27 036,95 
74,75' 

f 27111,70* 

f 344 642,77 
522 558,88 
62 637,83 

1 156 784,545 

f 2 086 624,035 

f 220 834,07 f 210 938,72 

4) 
f 909 768,62 

f 196 800,00 'f 202 690,00 

11435,00 

2 102,00 

f 229 309,155 

f 14 724 587,19 

f 9 055,00 

23 972 578,26 
1 431 411,66 
1 358 920,16® 
3 785 547,25 

f 48 083 135,29 

24 165 482,90 
1 438 440,67 
1 332 718,67 
3 732 815,42' 

f 47 224 610,13' 

f 302 500,00 f 336 772,275 f 325114,95 
779,13 735,79' 840,47 

f 303 279,13 

f 3 767 500,00 
5 133 333,26 

522 500,00 

10 967 550,00 

f 20 390 883,26 

f 1 540 000,00 

4) 
f 10 780 000,00 

f 2 154166,63 

2 128,00 

f 216 958,78 

f 602 250,00 

f 126 500,00 

f 337 508,07 

f 4 205718,92' 
5 790 162,55 

621 072,66' 

14 564110,31' 

f 25181 064,45' 

f 1418 470,96 

f 10 797 259,44' 

f 2 302 900,00 

f 631 190,75 

f 1 833 333,26 

f 14 822 251,335 f127 234 904,94 

f 141 644,50 

f 325 955,42 

f 4 173 238,89' 
5 451 806,63' 

566 919,77 

13 747 273,61 

f 23 939 238,91 

f 1471 302,60 

4) 
f 10 216 114,35 

f 2 210 280,00 

f 633 139,03' 

f 140 971,00 

f 2 133 873,38 

f134 763377,87 

f 1968 710,64 

f131010 326,74 

1) Na aftrek der te verleenen premiën. 2) Zonder aftrek van verleende premiën. 3) Na aftrek van verleende premiën. 
4) Hieronder begrepen saldo's van buitenlandsche afrekeningen en de porten in afrekening. 

D I E N S T J A R E N .  Grondbelasting. Personeel. 
Belasting op 
bedrijfs- en 

andere 
inkomsten. 

Vermogens
belasting. 

Recht op de 
mynen. 

Totanl. 

1901 

1903 

f 645,19' 
149 485,65 

11 933 226,90 

f 49 805,38' 
13 908,75 

8 168 319,89' 

f 20 949,04 
2 517 984,01' 
3 624 583,75 

f 36,00 
2 389 758,07 
5 063 176,57 

» 

f 23 044,59 

f 71435,62 
5 071 136,48 

28 812 351,70' 

Totaal . . f 12 083 357,74' f 8 232 034,03 f 6 163 516,80' f 7 452 970,64 f 23 044,59 f 33954 923,81 

OPBRENGST van den accijns op de suiker in de laatste drie maanden en in hetzelfde tijdvak van 1902 : 
in 1903: 5) f 5 449 443,19' ; in 1902: 5) f 5 123 269,97'. 

5) Zonder aftrek van verleende premiën. 
Zie de verdere b«voegsels. 



COÖPERATIEVE VEREENIGINGEN.

No. 1312.

m 

Coöperatieve zuivelfabriek „Zuidbarge", te Zuidbarge, 
gemeente Emmen. 

Op heden , te Emmen , 30 Ootober 1903, zijn voor mij, Hendrik 
Jan Oosting , notaris ter standplaats Emmen , provincie Drenthe, 
in tegenwoordigheid der 2 na te noemen getuigen, verschenen : 

1. Jacob Huizing Ilzoon ; 
2. Hendrik Hadders; 
3. Hendrik Huizing Wzn.; 
4. Hilbert Lucas Mulders, en 
5. Albert Ziengs, 
allen landbouwers, wonende te Zuidbarge , gemeente Emmen, 

zoo voor zich en als gemachtigden van : 
Lammechien Knegtering , wed. Willem Huizing; Hendrik 

Sikken: Albert Timmer; Lucas Rabbers; Hendrik Huizing Hzoon; 
Frederik Huizing; Roelof Huizing ; Jan Huizing; Jacob Huizing 
Wzn.; Willemtien Weuring, wed. Roelot Oosting; Bereud 
Kiers; Hendrik Katerberg; Geert Bots; Hendrik Bouwers; 
Jan Timmer; Jan Jeuring; Johannes Katoen; Geert Eding; 
Hendrik Garming: Hendrik Wiecbers; Jan Snijders; Arend 
Wittiug; Jan Grootjans, allen den landbouw uitoefenende; 
Derk Meppelink, herbergier; Johannes Omvlee, winkelier; 
Jantje Hadders, landbouwster; Egbert Hadders en Roelof 
Hadders , landbouwers , allen wonende te Zuidbarge , krachtens 
onderhandsche akte van procuratie, geteekend in de maand 
October 1903, welke, na alvorens door de lasthebbers, in 
tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, voor echt 
erkend en ten blijke daarvan door de lasthebbers, de getuigen 
en mij notaris geteekend te zijn , aan deze minute is vastgehecht. 

Oe comparanten verklanrdeu, dat zij en hunne gemelde last
gevers zijn overeengekomen om eene coöperatieve vereeniging 
op te richten op de volgende voorwaarden en bepalingen. 

Art. 1. De vereeniging draagt den naam : Coöperatieve zuivel
fabriek ,Zuidbarge" en is gevestigd te Zuidbarge, gemeente 
Emmen. 

Art. 2. De werkkring der vereeniging bestaat: 
1. in het aankoopen van grond, met de daarop staande 

zuivelfabriek ; 
2. in het voor gemeenschappelijke rekening verwerken der 

melk van de koeien van leden of niet-leden tot boter en den 
verkoop hiervan; 

3. in alle handelingen waartoe de algemeene vergadering 
zal besluiten. 

Art. 3. De leden verbinden zich om aan de fabriek ter be
reiding te leveren alle melk, behoudens die voor eigen gebruik 
benoodigd , van het rundvee der boerderij bij ieder hunner in 
gebruik. De melkleveranciers ontvangen de ondermelk en de 
karnemelk terug, naar de evenredigheid der door ieder geleveide 
melk. 

Art. 4. Wanneer daarvan de wenschelijkheid blükt, kan ook 
melk van niet-leden ter bereiding worden aangekocht. Ten 
opzichte van de teruggave der ondermelk en karnemelk geldt 
ook voor hen hetzelfde als iu het vorig artikel is bepaald. 

Zij die zich direct bij de oprichting verbinden de melk hunner 
koeien aan de fabriek te leveren worden daartoe gratis toege
laten. Bij latere toetreding kan door het bestuur eene som van 
ten hoogste f 5 worden bepaald, die door niet-leden melk
leveranciers voor iedere koe, waarvan z\j de melk wenschen te 
leveren , moet worden gestort in de kas der vereeniging. 

Art. 5. De vereeniging wordt, behoudens verlenging na 
afloop van het tijdvak, aangegaan voor den tijd van 29 jaren, 
aanvangende 1 November 1903. Haar maatschappelijk of dienst
jaar loopt van 1 November tot 31 October. 

Art. 6. Voor alle leden wordt domicilie gekozen ten kantore 
der vereeniging. 

Art 7. Het kapitaal der vereeniging bedraagt f 2102, ver
deeld in aandeelen van f 1. Deelgenomen is door de comparanten : 

Jacob Huizing H.zoon voor 300 aandeelen; 
Hendrik Hadders voor 75 aandeelen ; 
Hendrik Huizing Wzn. voor 5 aandeelen ; 
Hilbert Lucas Mulders, voor 5 aandeelen , en 
Albert Ziengs voor 25 aandeelen; 
en door de lastgevers: 
Lammechien Knegtering, weduwe Willem Huizing voor 300 

aandeelen ; Lucas Rabbers en Hendrik Huizing Hzn., ieder voor 
250 aandeelen ; Hendrik Sikken voor 200 aandeelen; Jacob 
Huizing Wzn. en Hendrik Garming, ieder voor 100 aandeelen; 
Jantje Hadders, Egbert Hadders en Roelof Hadders, ieder voor 
75 aandeelen; Frederik Huizing, Roelof Huizing en Jan Huizing, 
ieder voor 50 aandeelen; Willemtien Weuring, weduwe Roelof 
Oosting en Derk Meppelink , ieder voor 50 aandeelen: .Johannes 
Omvlee voor 25 aandeelen ; Berend Kiers en Hendrik Katerberg, 
ieder voor 10 aandeelen; Geert Bots en Hendrik Bouwers, ieder 
voor 5 aandeelen; Jan Timmer, Jan Jeuring, Johannes Katoen, 
Geert Eding, Hendrik Wiechers en Jan Snijders, ieder voor 
3 aandeelen; Albert Timmer voor 2 aandeelen; Arend Witting 
eo Jan Grootjans, ieder voor één aandeel, 

Het voor de oprichting der vereeniging, den aankoop van 

terrein , met de daarop staande boterfabriek, het aanschaffen 
der machines, werktuigen en gereedschappen meer benoodigd 
kapitaal, alsmede het voor den eersten tijd benoodigd bedrijfs
kapitaal , wordt door leening verkregen. Van deze leening zal 
jaarlijks, te beginnen met 1 December 1901, ten minste f 100 
worden afgelost. Wanneer dit door het bestuur wenschelijk 
wordt geacht, kan jaarlijks tot de aflossing van een hooger 
bedrag , tot een maximum van f 500 worden overgegaan. 

Art. 8. De in de eerste zinsnede van art. 7 bedoelde aan
deelen zijn op naam. Zij worden uitgegeven met een doorloopend 
nummer en geteekend door den voorzitter en secretaris van het 
bestuur. Van de uitgifte en overdracht der aandeelen wordt 
een register gehouden. 

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring 
van het overdragend lid en den nieuwen verkrijger in het 
register der vereeniging en door of namens hen beiden onder
teekend. In geval van vererving of toescheiding is voldoende 
de verklaring en onderteekening van den nieuwen verkrijger , 
na ten genoegen van het bestuur zijn recht te hebben aange
toond. De overschrijving van aandeelen geschiedt binnen 8 
dagen na aanvrage daartoe aan het bestuur. Elke overdracht 
of overgang wordt op het overgegane aandeel aangeteekend 
en door den voorzitter en secretaris van het bestuur onderteekend. 

Art. 9. De leden der vereeniging worden geacht hunne erf
genamen of rechtverkrijgenden te verbinden, om, voor het 
geval dezen met dezelfde melkerij zich bij de vereeniging kunnen 
aansluiten , daartoe over te gaan, op verbeurte van alle aan
spraken op uitkeering, restitutie of mede-eigendom, tenzij hunne 
toelating wordt geweigerd. In dat geval wordt de uitkeering 
geregeld naar het volgend artikel. 

Art. 10. Die om geldige redenen , ter beoordeeling der leden , 
genoodzaakt is uit te treden , ontvangt het door hem gestorte 
kapitaal terug, naar de waarde volgens de laatste balans, maar 
nooit boven 100 pet., op de voorwaarden door de leden , op 
advies van het bestuur, te bepalen. 

De vereeniging is nimmer verplicht aandeelen terug te nemen 
die door hem, die uit de vereeniging wenscht te treden , niet 
rechtstreeks van het bestuur zijn verkregen. 

Art. 11. Als geldige reden van uittreding wordt onder anderen 
beschouwd verandering van woonplaats , ten gevolge waarvan 
de onmogelijkheid ontstaat om de melk versch aan de fabriek te 
leveren. 

Art. 12. Op hen die volgens het oordeel der leden zonder 
geldige beweegredenen uit de vereeniging treden, is toepasselijk 
hetgeen bij art. 9 ten aanzien van niet toetredende erfgenamen 
is vastgesteld Zij blijven bovendien aansprakelijk voor de schulden 
en schaden , gedurende hun lidmaatschap gemaakt en geleden 
en zijn verplicht op de eerste aanmaning van het bestuur in de 
kas der vereeniginsr te storten f 20 per rund van het getal dat 
gedurende luin lidmaatschap gemiddeld door hen is gemolken. 

Art. 13. Hij die uit de vereeniging wenscht te treden geeft 
daarvan vóór 1 Augustus schriftelijk kennis aan het bestuur , 
met opgaaf zijner redenen. 

Art. 14. Om gewichtige redenen , ter beoordeeling van het 
bestuur , kan het bestuur aan een lid het recht tot melklevering 
voor een bepaalden tijd ontzeggen. 

Indien de tijd van ontzegging meer dan een maand bedraagt, 
kan dat lid bij de aandeelhouders in hooger beroep komen. 

Art. 15. Een lid, dat in staat van faillissement verkeert, 
wordt uit zyn lidmaatschap ontzet, welke ontzetting wordt 
geacht te zijn ingegaan met den dag der faillietverklaring. Op 
hem is van toepassing hetgeen bij art. 9 ten aanzien van niet-
toetredende erfgenamen i3 vastgesteld. 

Art 1G. Er wordt een reserve-kapitaal gevormd, waarvoor 
in de rekening van elk boekjaar minstens f 50 als vaste post 
van uitgaaf zal worden gebracht, totdat dit fonds met inbegrip 
van de gekweekte rente, een bedrag van f 500 heeft bereikt. 
Daaruit zullen worden betaald de jaarlijksche onderhoudskosten 
voor gebouweu en machines, die de som van f 300 te boven 
gaan alsmede de uitgaven aan uittredende leden , vermeld in 
art. 9. Wordt over eenig bedrag beschikt, dan zal onmiddellijk 
tot aanvulling van het reserve-kapitaal, overeenkomstig het 
bepaalde in alinea 1 worden overgegaan. De wijze van belegging 
der gelden voor het reservefonds wordt bij huishoudelijk regle
ment geregeld. 

Art. 17. Op de rekening der vereeniging wordt jaarlijks in 
uitgaaf gebracht het benoodigde voor rente , aflossing, reserve
kapitaal , belooning van het dienstbaar personeel , onderhoud 
van gebouwen, machines en gereedschappen , brandstoffen, 
belastingen , administratiekosten , asrurantie der gebouwen en 
roerende goederen, premiëu der ongevallenverzekering, aankoop 
van melk en verdere kosten van exploitatie. 

Art. 18. De rechten der leden op de eigendommen der ver
eeniging en hunne aansprakelijkheid voor hunne verbintenissen 
en schulden worden bepaald naar verhouding van het door hen 
gefourneerde kapitaal. 

Art. 19. Van hetgeen er overblijft van de zuivere opbrengst 
na aftrek van rente en aflossing van de gesloten leening, reserve
kapitaal en uitkeeringen , en van alle onkosten, hoe ook ge
naamd , wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd eene rente 
van gemiddeld 4 pet. in het jaar, door het bestuur te bepalen. 
Wanneer in eenig jaar minder dan 4 pet. wordt uitgekeerd, 
kan door het bestuur later tot de uitkeering van hoogere 
procenten worden overgegaan , totdat liet te weinig uitgekeerde 
is vergoed. In geen geval zal in eens meer dan li pet. worden 
uitgekeerd. Mocht in één jaar het te weinig uitgekeerde niet 
kunnen worden hersteld , dan zal dit over meerdere jaren kunnen 
worden verdeeld. Het meerdere van de gemaakte winst wordt 
als batig slot overgebracht op de rekening van het volgende 
dienstjaar. Ten einde dit bedrag zoo klein mogelijk te doen zijn, 
is het bestuur gehouden de aan te koopen melk steeds in ver
houding tot de middelen met een goeden prijs te betalen. 

Art. 20. Elk lid der vereeniging kan wegens overtreding 
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der statuten of van het huishoudelijk reglement, of wegens 
onteereüde handelingen , door de leden , op gemotiveerd voorstel 
van het bestuur, van zijn lidmaatschap worden vervallen ver
klaard, by besluit van de leden, waartoe zil worden vereisebt 
twee-derde der uitgebrachte stemmen. Op hem is van toepassing 
het bepaalde bij art. 12 ten aanzien van uittredende leden 
zonder geldige redenen. 

Art. 21. Een door de leden vast te stellen huishoudelijk 
reglement bepaalt verder de rechten en verplichtingen der leden 
en melkleveranciers onderling en regelt de bijzonderheden van 
het beheer, de exploitatie der fabriek, de wyze vau werken en 
de orde in de vergaderingen. 

Art. 22. Elk verschil over de toepassing van eenig artikel 
dezer statutea of van het huishoudelijk reglement wordt beslist 
door het bestuur, behoudens recht van hooger beroep op de 
vergadering der leden , die alsdan beslist in hoogste ressort. 
I e d e r  l i d  v e r b i n d t  z i c h  z e d e l i j k  g e e n e  q u a e s t i e  i n  d e z e n  d o > r  
den burgerlijken rechter te laten beslissen. 

Art. 23. Het bestuur beheert de vereeuiging en vertegen
woordigt haar in en buiten rechten. Het bestuur bestaat uit 
5 leden, welk getal, zoo noodig, door de aandeelhouders te 
beslissen, kan worden uitgebreid. Het wordt gekozen uit en 
door de aandeelhouders. De functiën van voorzitter, secretaris 
en penningmeester en hunne plaatsvervangers worden door het 
bestuur onderling verdeeld en hunne werkzaamheden bü huis
houdelijk reglement geregeld. 

Art. 24. De leden van het bestuur hebben zitting gedurende 
den tijd van 5 jaren, of zooveel langer als het aantal leden 
bedraagt waarmede het eventueel wordt aangevuld. Telken jare, 
m e t  d e n  a a n v a n g  v a n  1  N o v e m b e r ,  t r e e d t  é é n  d e r  l e d e n  a f ,  
volgens een door bet bestuur bij loting vastgestelden rooster. 
De aftredende leden zyn terstond herkiesbaar. Wie voor eene 
buitengewone vacature tusschentijds wordt gekozen, treedt af 
op het tijdstip waarop zyn voorganger periodiek had moeten 
aftreden. Elk bestuurslid en dus ook het geheele bestuur, kan 
te allen tyde door de aandeelhouders worden ontslagen , by 
gemotiveerd besluit. 

Art. 25. Het bestuur oefent toezicht uit over alles wat de 
exploitatie der fabriek betreft. Aan de leden van het bestuur 
kan door de algemeene vergadering eene vaste bezoldiging of 
een presentiegeld worden toegekend. Tot het voeren van rechts
gedingen is machtiging der leden noodig. 

Art. 20. De administratie wordt gevoerd door eenen directeur, 
die alle bevelen van het bestuur heeft op te volgen en die door 
het bestuur tot wederopzeggings toe wordt benoemd. Zyn salaris 
en zijne werkzaamheden worden by instructie, door het bestuur 
vast te stellen , geregeld. 

Art. 27. Jaarlyks, in de laatste helft van de maand Novem
ber, wordt door het bestuur de rekening en verantwoording, 
met behoorlijke balans, over het afgeloopen dienstjaar opgemaakt; 
daarvoor verleend de directeur alle mogelijke hulp aan het 
bestuur. De leden benoemen telken jare uit hun midden eene 
commissie van 5 personen , om die rekening eu balans van het 
bestuur te onderzoeken. Bestuursleden , noch de directeur, mogen 
lid der commissie zijn. Zy mogen evenmin deelnemen aan de 
stemming ter benoeming dier commissie. Nadat de rekening 
door de commissie is onderzocht, wordt door haar in eene in 
de eerste helft der maand Decemher te houden algemeene ver
gadering van aandeelhouders daaromtrent uitvoerig verslag 
gedaan. De goedkeuring der vergadering strekt voor het bestuur 
tot finale kwijting en décharge wegens zijn beheer. De boek
houding geschiedt op de wijze door het bestuur, in overeen
stemming met het Wetboek van Koophandel, te bepalen. 

Art. 28. Tijd en plaats der vergaderingen worden ten minste 
5 dagen te voren aan de leden bekend gemaakt bij biljetten, 
waarop de punten van behandeling zooveel mogelijk zijn ver
meld ; ook zal het bestuur verplicht aijn binnen 14 dagen eene 
algemeene vergadering te beleggen, wanneer een daartoe schrif

telijk gedaan verzoek , met redenen omkleed, van ten minste 
een-vijfde der leden bij het bestuur is ingekomen. 

Art. 29. De leden verschijnen in persoon op de vergaderingen, 
voorbehoudende het recht om zich door meerderjarige mannelijke 
huisgenootea te doen vertegenwoordigen , in welke gevallen het 
bestuur het recht heeft schriftelijke machtiging te vragen. 

Art. 30. Ieder lid heeft eene stem. Over zaken wordt mon
deling, over personen schriftelyk gestemd, Staken de stemmen 
over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zyn verworpen. 
Benoemiii^en van personen geschiedt bij volstrekte meerder
heid der uitgebrachte stemmen. Is deze meerderheid by eerste 
stemming niet verkregen dan volgt eene tweede stemming. 
Geeft ook deze geen volstrekte meerderheid, dan wordt eene 
herstemming gehouden tusschen het dubbeltal, dat b\j de 
tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigde 
of voor het geval meer personen evenveel stemmen verkregen, 
tusschen hen allen, en is hij die dan de meeste stemmen 
erlangt, de benoemde. Bij staking van stemmen beslist het lot. 

Art. 31. Van het verhandelde in de vergaderingen , zoo van 
het bestuur als vau de leden , worden door den secretaris 
notulen gehouden. Zij worden in een register ingeschreven, 
in eene volgende vergadering voorgelezen en na goedkeuring 
door de vergadering, geteekend door den voorzitter en den 
secretaris der vergadering. 

Art. 32. De vereeniging kan ten allen tijde, en zoo noodig 
in rechten , rechtstreeks , zoowel van de bestuursleden als van 
den directeur, rekening en verantwoording vragen van het 
door elk hunner gevoerd beheer. 

Art. 33. Bloedverwantschap of zwagerschap, tot den tweeden 
graad ingesloten, mag niet bestam tusschen de leden van het 
bestuur onderling en den dir cteur. 

Art. 34. In geeu vergadering van aandeelhouders worden 
besluiten genomen , zoo niet het een-vijfde gedeelte der leden , 
hetzij persoonlijk, hetzij by volmacht aanwezig is. In eene 
bestuursvergadering wordt niet besloten zoo er minder dan de 
helft der leden aanwezig zyn. Is het vereischte getal in beide 
bovengenoemde gevallen niet opgekomen, dan wordt de be
handeling uitgesteld tot eene volgende, made voor hetzelfde 
doel bijeengeroepen vergadering , welke binnen 14 dagen door 
het bestuur moet worden belegd , waar de alsdan aanwezigen 
kunnen beslissen. 

Art. 35. Geen voorstel tot wijziging der statuten wordt in 
overweging genomen, dan in eene daartoe in het bijzonder 
opgeroepen vergadering, waarin ten minste twee-derde dei-
leden vertegenwoordigd is. Is bedoeld aantal niet ter vergade
ring aanwezig , dan wordt gehandeld zooals in het vorige artikel 
is omschreven. In geen geval kunnen wijzigingen in deze sta
tuten worden aangebracht, dan met eene meerderheid van het 
drie-vierde der uitgebrachte stemmen. 

Art. 36. By ontbinding der vereeniging, waartoe niet. anders 
dan met twee-derde gedeelte der leden kau worden besloten , 
bepalen de leden de wijze van vereffening en benoemen een 
of meer vereffenaars, aan wier liquidatie-rekening de leden zich 
moeten onderwerpen. 

De comparanten zijn mij notaris bekend. 
Waarvan akte. 

Gedaan en verleden op tyd eu plaats als in het hoofd dezes 
is genoemd, in tegenwoordigheid van Geert Gossen, land
bouwer, en Hendrik Wielens, notarisklerk, beiden wonende 
te Emmen als getuigen. Onmiddellijk na gedane voorlezing dezer 
akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij notaris 
geteekend. 

(Geteekend :) J. Huizing Hzn., H. Hadders, H. Huizing Wzn., 
H. L. Mulders, A. Ziengs; G. Gossen, H. Wielens, H. J. Oostiug. 

Geregistreerd te Assen 2 November 1903, deel 140, folio 
184 recto, vak 3. 

NB. Heeren notarissen worden, in verband met art. 38 van het Wetboek van Koophandel, verzocht akten van op
richting, verandering of verlenging van naamlooze vennootschappen, vergezeld van een afschrift van het daarop betrek
kelijk Koninklijk besluit, met een begeleidend schrijven, in te zenden rechtstreeks aan den DIRECTEUR VAN DE NEDERLANB-
SCHE STAATSCOURANT. 

Ook van akten betrekkelijk coöperatieve vereenigingen wordt de toezending aan hetzelfde adres verzocht. 
Het beschrijven van het papier aan één ha.it en duidelijk schrift, vooral van namen, wordt met aandrang verzocht. 
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XAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche 
distilleerderij en exportmaatschappij, te Amster
dam. 

Op lieden, 30 September 1903, compareerden voor mij, 
Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoor
digheid van de na te noemen, r an mij notaris bekende ge
tuigen: 

1. de heer Salomon van Dijk Azoon, koopman, wonende 
te Molenbeek, bij Brussel, volgens zijne verklaring ten deze 
handelende in hoedanigheid van: 

a. liquidateur van de te Amsterdam gevestigde com
manditaire handelsvennootschap onder de firma S. van 
Dijk Az.; 

b. mondeling gemachtigde van: 
1. mejuffrouw Eoza van Dijk, zonder beroep, wonende te 

Amsterdam; 
2. mejuffrouw Agnes Haase, zonder beroep, wonende te 

Brussel; 
3. den heer Ernest Schuyten, particulier, wonende te 

Brussel; 
2. de heer Levie Abraham van Dijk, particulier, wonende 

ie Xew-York, Yereenigde Staten van Noord-Amerika; 
3. de heer Johannes Bernard Coenraad Heinde rt van 

der Veen, particulier, wonende te Amsterdam. 
De comparanten zijn aan mij notaris bekend. 
De comparanten, zoo voor zich als in qualiteit gemeld, 

verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze ven
nootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende 
statuten. 

Hoofdstuk I. 
Naam, doel en duur. 

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Xeder-
landsehe distilleerderij en export-maatschappij. Zij is geves
tigd te Amsterdam. 

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren 
van en den handel in gedistilleerd, zoomede in alle andere 
goederen, speciaal voor export, zoo voor eigen rekening als 
voor rekening van derden. 

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd 
van ongeveer 20 achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag waarop de Koninklijke bewilliging aan deze akte 
zal zijn verleend en zullende eindigen op ultimo December 
van het jaar 1924, behoudens verlenging na het Verloopen 
van dien tijd, op den voet als bij art. 42 is bepaald en met 
inachtneminng van art. 51 van het Wetboek van Koop
handel. 

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen, deze ven
nootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, wor
den geplaatst in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, 
daartoe door commissarissen aan te wijzen. 

Hoofdstuk II. 
Kapitaal, aandeelen. 

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f G00 000, 
verdeeld in 1000 aandeelen, ieder groot f 600. De aandeelen 
worden uitgegeven in blanco; zij zijn doorloopend genum
merd van 1 tot 1000, geteekend door den directeur en één 
der commissarissen en voorzien van 20 dividendbewijzen. In 
het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen als volgt: 

door genoemden heer Salomon van Dijk Azoon, in diens 
gemelde hoedanigheid van liquidateur als boven omschreven, 
voor 536 aandeelen en als gemachtigde van genoemde mejuf
frouw Roza van Dijk voor 1 aandeel; als gemachtigde van 
genoemde mejuffrouw Agnes Haase voor 1 aandeel en als 
gemachtigde van genoemden lieer Schuyten voor één aandeel; 

door genoemden lieer Levie Abraham van Dijk voor 1 aan
deel, en 

door genoemden heer van der Veen voor 10 aandeelen. 
De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 

1910, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk 
besluit, op verzoek der oprichters. 

Hoofdstuk III. 
Bestuur. 

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 
één directeur, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoog
de 5 commissarissen. 

A. De directeur. 
Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap 

in en buiten rechten. Hij is in het algemeen belast met de 
uitvoering der besluiten, door de algemeene vergaderingen 

commissarissen genomen, van al wat het doel en den 
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werkkring der vennootschap betreft en met het aangaan van 
alle overeenkomsten. 

Art. 8. De directeur is speciaal belast met het aanschaf
fen van hetgeen voor de exploitatie der vennootschap benoo-
digd is. Hij houdt toezicht op den dagelij kschen gang van 
zaken, is belast met de organisatie der diensten en heeft alle 
beambten, die door hem worden aangesteld en ontslagen, 
onder zijne bevelen. 

Alle bescheiden van de vennootschap uitgaande, worden 
door hem geteekend. Hij vervreemdt of bezwaart de onroeren
de goederen der vennootschap niet, noch sluit te haren be
hoeve eenige leening, dan met machtiging van commissa
rissen. .Hij behoeft tot het beleggen harer gelden hunne 
machtiging. Hij woont, daartoe uitgenoodigd, de vergade
ringen van commissarissen bij en biengt daarin eene raad
gevende stem uit. 

Art. 9. De directeur wordt voor onbepaalden tijd door de 
algemeene vergadering benoemd en kan te allen "tijde door 
haar worden ontslagen. 

Art. 10. De directeur is houder van minstens 10 aandee
len, die onder commissarissen gedeponeerd blijven, gedurende 
zijn diensttijd onvervreemdbaar zijn en der vennootschap 
strekken tot waarborg voor het door hem te voeren beheer. 

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de alge
meene vergadering, op voordracht van commissarissen, tel
kens voor het volgende jaar, voor het eerst onmiddellijk na 
het verlijden van deze akte, bepaald. 

Art. 12. In afwijking van het bepaalde bij art. 9 wordt 
bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer 
comparant van der Veen. 

B. Commissarissen. 
Art. 13. Commissarissen worden door den directeur ge

raadpleegd over alle belangrijke zaken, de exploitatie der 
vennootschap betreffende. Zij zijn belast met het toezicht op 
het financieel beheer en de controle van alle operatiën der 
vennootschap en alle handelingen van den directeur. 

Zij waken voor de getrouwe nakoming van de bepalingen 
dezer akte. Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, 
de boeken en bescheiden der vennootschap, alsmede tot de 
gebouwen en gronden oij haar in gebruik. 

Art. 14. Bij ontstentenis van den directeur zijn commis
sarissen bevoegd tijdelijk, immers tot aan de eerstvolgende 
gewone algemeene vergadering, in de daardoor ontstane 
vacature te voorzien. Zij maken den naam van den aldus door 
hen aangestelde openlijk bekend, op de wijze bij art. 4 be
doeld. 

Art. 15. Indien commissarissen eenige handeling, of in 
het algemeen het beheer van den directeur afkeuren, hebben 
zij het recht hem in zijne betrekking te schorsen en, binnen 
ten hoogste ééne maand daarna, op eene algemeene verga
dering van deelhebbers ter verantwoording te roepen, om 
daarin een voorstel ten doen tot zijn ontslag. 

Art. 16. Commissarissen worden gekozen door de alge
meene vergadering. Telken jare treedt één hunner af. De af
tredende is onmiddellijk herkiesbaar. De orde van aftreding 
wordt geregeld door het lot. Voor elke vacature wordt afzon
derlijk gestemd. 

Art. 17. Elk der commissarissen is houder van minstens 
2 aandeelen. 

Art. 18. In afwijking van het bepaalde bij art. 16 worden' 
bij deze voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de 
heeren welke daartoe zullen worden gekozen in de na het 
bekomen der Koninklijke bewilliging voor de eerste maal te 
houden algemeene vergadering. De eerste hunner treedt af 
op 1 Mei 1905. 

Hoofdstuk IV. 
Boekjaar, balans, winst en verlies, 

reservefonds. 
Art. 19. Het vennootschappelijk jaar loopt van primo 

Januari tot ultimo December. 
Op laatstgenoemden datum, en wel voor het eerst op ulti

mo December 1904, worden de boeken der vennootschap af
gesloten en wordt daarna door den directeur, in overleg met 
commissarissen, de balans en de winst-en-verliesrekening 
opgemaakt. 

Art. 20. De balans en de winst-en-verliesrekening zijn 
vóór 1 April van elk jaar opgemaakt. Zij worden, uiterlijk 
op dien datum gesteld in handen eener commissie van on
derzoek, die haar goed- of afkeurt. 

In geval van goedkeuring is de directeur en zijn commis
sarissen daardoor gedéchargeerd. 

In geval van afkeuring brengt genoemde commissie de in 
alinea 1 van dit artikel vermelde bescheiden in de gewone 
jaarlijksche algemeene vergadering, die, den directeur en de 
commissarissen gehoord, over de goed- of afkeuring beslist, 
en de in de laatst voorgaande alinea bedoelde décharge ver
leent of weigert. Genoemde commissie bestaat uit 3 deelheb
bers en wordt, telkens voor het volgende jaar, door de ver
gadering in alinea 4 van dit artikel genoemd gekozen. 

Bij ontstentenis van één of meer harer leden hebben de 
overblijvenden, of heeft de overblijvende, het recht van 
coöptatie uit deelhebbers. Bij ontstentenis van alle leden 
wordt daarin door eene buitengewone algemeene vergadering, 
tot dit doel door den directeur bijeengeroepen, voorzien. 
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Art. 21. In afwijking van liet bepaalde bij art. 20 worden 

bij deze voor de eerste maal tot leden der commissie van 
onderzoek benoemd de heeren, daartoe te kiezen in de eerste, 
na liet bekomen der Koninklijke bewilliging te houden al
gemeene vergadering. 

Art. 22. De winst, jaarlijks door de vennootschap be
haald, bij de winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt 
berekend door van de ontvangsten af te trekken alle uit
gaven, eene som voor afschrijving op de waarde der eigen
dommen van de vennootschap en het bedrag der in eenig 
vorig jaar geleden, nog niet gedekte verliezen. Yan het aldus 
verkregen winstcijfer wordt afgezonderd: 

1°. eene som, gelijkstaande met minstens 5 ten 100 over 
dit bedrag, om daarmede een reservefonds te vormen; 

2°. eene som, gelijkstaande met 5 ten 100 over het totaal 
bedrag dat door de gezamenlijke deelhebbers is gestort, om 
als dividend pondspondsgewijze onder hen te worden ver
deeld. Hetgeen na deze afzondering overblijft wordt verdeeld 
als volgt: 

20 ten 100 aan den directeur; 
10 ten 100 aan de commissarissen; 
70 ten 100 aan de gezamenlijke deelhebbers, om hun als 

extra dividend, naar verhouding van het bedrag van elks deel
neming, te worden uitgekeerd. 

Art. 23. Het dividend en de uitkeeringen bij art. 22 be
doeld, zijn opvorderbaar ten hoogste 30 dagen na dien 
waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering is ge
houden. 

Art. 24. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 23 
geschiedt de aankondiging van het dividend, den tijd en de 
plaats der uitkeering vanwege den directeur, op de wijze in 
art. 4 bepaald. 

Art. 25. De vordering van deelhebbers tot betaling van 
dividend over elk boekjaar verjaart na 5 jaren, te rekenen 
van den vervaldag in art. 23 genoemd. 

Art. 26. Het reservefonds dient om daaruit onvoorziene 
uitgaven te bestrijden en kan worden aangewend om ver
liezen van buitengewonen aard te dekken. Uit het reserve
fonds wordt niet geput zonder speciale machtiging van com
missarissen. 

Art. 27. Zoodra het reservefonds f 100 000 bedraagt, kan 
de algemeene vergadering besluiten dat de afzondering, voor
geschreven bij art. 22, sub 1°., oplioude. 

Wanneer na dusdanig besluit uit het reservefonds is ge
put, wordt deze afzondering opnieuw verplichtend totdat 
genoemd cijfer weder is verkregen. 

Art. 28. Commissarissen bepalen de wijze van belegging 
dei' gelden, waaruit het reservefonds bestaat. 

Hoofdstuk V. 
Algemeene vergaderingen. 

Art. 29. De algemeene vergadering van deelhebbers wordt 
gehouden te Amsterdam. Zij worden daartoe minstens 14, of 
in spoedeisehende gevallen, ter beoordeeling van commissa
rissen, 8 dagen te voren opgeroepen, op de wijze in art. 4 
bepaald. 

Art. 30. De gewone jaarlrjksche algemeene vergadering 
wordt gehouden vóór 1 Mei, en wel voor de eerste maal in 
het jaar 1905. Daarin wordt in de ontstane vacatures voor
zien, voor liet geval in rt. 20, alinea 4, bedoeld, de balans 
en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en dooi den direc
teur een verslag uitgebracht, waaruit van den algemeenen 
toestand der vereenigiing blijkt. 

Art. 31. Buitengewone vgemeene vergaderingen worden 
gehouden zoo dikwijls de directeur, commissarissen, of ten 
minste 10 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het uitgegeven 
vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit ver
langen en zij daarvan, bij aan ge teekenden brief, aan den 
directeur kennis hebben gegeven. Binnen 14 dagen na het 
ontvangen van zoodanige kennisgeving is de directeur ver
plicht de verlangde vergadering bijeen te roepen, en wel tegen 
een dag, niet later dan één maand na dien der oproeping. 

Art. 32. Een der commissarissen is belast met de leiding 
der vergadering, de directeur neemt het secretariaat waar. 

De aanteekeningen van het verhandelde worden in een 
daartoe bestemd boek ingeschreven en door onderteekening 
van den voorzitter, den secretaris en één der andere ter ver
gadering aanwezige aandeelhouders, bekrachtigd. 

De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen 
deelhebbers volledig bewijs van het ter vergadering behan
delde en beslotene. 

Art. 33. De voorstellen van den directeur en van commis
sarissen liggen ten kantore der vennootschap voor deel
hebbers ter inzage, zoodra de vergadering is bijeengeroepen. 

Art. 34. Geen voorstel van deelhebbers komt in behande
ling dan wanneer het minstens 8 dagen vóór dien waarop de 
algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij den 
directeur is ingezonden. 

Art. 35. Elk deelhebber heeft het recht de vergadering 
bij te wonen, mits hij zijn titel of titels 3 dagen vóór het 
houden der vergadering, tegen re$u, heeft gedeponeerd ten 
kantore der vennootschap of op eene andere plaats, bij de 
oproeping ter vergadering aangewezen. 

Art. 36. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, des 

echter dat één persoon niet meer dan 6 stemmen kan at-
brengen. 

Art. 37. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige 
meerderheid van stemmen genomen. Bij benoeming is vol
strekte meerderheid vereischt. Over zaken wordt mondeling, 
bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes ge
stemd. Wordt bij verkiezingen van personen bij de eerste 
stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft 
eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, 
eene herstemming tusschen de 2 personen die bij de laatste 
stemming de meeste stemmen op zich vereenigden. Wanneer 
dan de stemmen staken beslist het lot. Bij staking van stem
men over zaken beslist die des voorzitters. 

Art. 38. Besluiten op algemeene vergaderingen genomen 
zijn voor alle deelhebbers verbindend. 

Art. 39. Elk verschil omtrent de uitleggingen van de be
palingen dezer akte wordt beslist door de algemeene ver
gadering. 

Hoofdstuk YI. 
Verandering van de bepalingen dezer akte, voortzetting 

en ontbinding. 
Art. 40. De algemeene vergadering kan, behoudens de 

bewilliging van de Koningin, de bepalingen dezer akte wij
zigen, indien een daartoe strekkend voorstel, met vermelding 
van het nummer, aan de te wijzigen bepaling bij deze akte 
gegeven, in de oproeping ter vergadering is vermeld. In 
zulk eene vergadering moet minstens 1/3 der uitgegeven aan-
deelen vertegenwoordigd en de voorgestelde verandering met 
2/3 der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn. 

Elk voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte 
ligt gedurende 14 dagen, ten kantore der vennootschap, ter 
inzage van deelhebbers. 

Art. 41. Indien de in art. 40 genoemde algemeene ver
gadering niet voltallig is, wordt, na ten minste 8 en binnen 
14 dagen, eene tweede vergadering belegd en daarin, met 
eene meerderheid van 2/3 der stemmen, door de aanwezigen 
beslist. 

Art. 42. Twee jaren vóór het einde der vennootschap kan 
door de algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke 
bewilliging, tot hare voortzetting, voor een bepaald aantal 
jaren, worden besloten. 

Art. 43. De vennootschap kan vóór haar bij deze akte 
bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij 
de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergade
ring, genomen met inachtnemin gvan de artt, 40 en 41. 

Art. 44. Bij het besluit tot ontbinding wordt de wijze 
waarop de liquidatie geschieden zal door de algemeene ver
gadering bepaald, en eene commissie benoemd om haar uit 
te voeren. 

Art. 45. De vennooten kiezen voor alle gerechtelijke aan
zeggingen ter zake van deze akte, ieder voor zich, woon
plaats ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Am
sterdam, of van zoodanig college als haar in het vervolg van 
tijd mocht komen te vervangen. 

De comparanten verklaarden den lieer Salomon van Dijk 
Azoon, gemeld, te machtigen om op bovenstaande statuten 
de Koninklijke bewilliging te verzoeken, en daarin nog zoo
danige veranderingen aan te brengen, als noodig zal blijken 
om die bewilliging te verkrijgen. 

W aarvan akte, die in minuut onder mijne bewaring zal 
verblijven. 

Aldus gedaan en verleden te Amsterdam, ten kantore van 
mij notaris, aan de Weesperzijde n°. 34, in tegenwoordigheid 
van de heeren Klaas van Ammers, zonder beroep, wonende 
te Amsterdam, en Adriaan Okhuizen, mede zonder beroep 
en wonende te Amsterdam, als getuigen. 

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, on
derteekend door de comparanten, door de getuigen en door 
mij notaris. 

(Geteekend:) S. van Dijk Azn., L. A. van Dijk, J. B. C. R. 
v. d. Veen; K. van Ammers, A. Okhuizen, W. Krabbendam, 
notaris. 

Geregistreerd te Amsterdam 2 October 1903, deel 252, 
folio 49 verso, vak 1. 

Op heden, 2 November 1903, compareerde voor mij, Wou
ter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordig
heid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen: 

de heer Salomon van Dijk Azoon, koopman, wonende te 
Molenbeek, bij Brussel, tot na te melden handeling bevoegd 
ingevolge akte van oprichting der naamlooze vennootschap: 
Xederlandsche distilleerderij en export-maatschappij, geves
tigd te Amsterdam, verleden voor mij notaris 30 September 
1903. 

De comparant verklaarde in de statuten dier vennootschap, 
vastgesteld bij de zooeven aangehaalde akte van 30 Septem
ber 1903, eene verandering te willen aanbrengen, en wel 
dezeT dat in art. 12 dier statuten, tusschen de woorden „art. 
9" en „wordt bij'', wordt ingelascht: „wat de wijze van be
noeming betreft", zoodat dus dat art. 12 zal luiden: 

„In afwijking van het bepaalde bij art. 9, wat de wijze 
van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal 
tot directeur benoemd, de heer comparant van der A een. 



No. 778.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Babat-Djombang
Stoomtrammaatschappij, te 's Gravenhage.

No. 779.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Incasso-bank, te

Amsterdam.

1205 
Waarvan akte in minuut. 

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer 
akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Enoch 
>'icolaas van Ammeis, candidaat-notaris, en -Josua Tooren-
bui'g, zonder beroep, beiden te Amsterdam, als getuigen. 

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, on-
derteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris. 

(Geteekend:) S. A*an Dijk Azn.; E. X. v. Ammers, J. Too-
renburg, W. Krabbendam, notaris. 

Geregistreerd te Amsterdam 3 November 1903, deel 251, 
folio 166 verso, vak 7. 

Koninklijk besluit van bewilliging. 

18 Nov. 1003 WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, 
U°. 34. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES 

— VAN ORANJE-NASSATJ, ENZ., ENZ., ENZ. 

beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de 
Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-
werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen; 

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van 
Koophandel; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 
13 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 143; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onze bewilliging te verleenen: 

1°. enz.; 
6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam

looze vennootschap: Nederlandsche distilleerderij en export-
maatschappij, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze 
bij de akte van wijziging is gewijzigd; 

7°. enz. 
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
Het Loo, 18 November 1903. 

W I L H E L M I N A .  

De Minister van Justitie, 
J. A. LOEFF. 

Heden, 22 October 1903. verscheen voor mij , mr. Gerrit 
Adriaan Pieter Bax , notaris ter standplaats 's Gravenhage , in 
tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, 

de heeren Dirk Rijnhard Johan baron van Lynden, oud
hoofdingenieur der Staatsspoorwegen op Java. en Johannes 
Joseph Doffegnies, beiden wonende te 's Gravenbage, ten deze 
handelende als directeuren der aldaar gevestigde naamlooze 
vennootschap: Babat-Djonibang Stoomtrammaatschappij, opge
richt bij akte, 27 December 1897, gewijzigd bij akte, 2i Januari 
1898, beidén voor m\j notaris verleden (op welke akten de 
Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Januari 
1898 n°. 7), alsmede bij akte, 4 December 1900 voor mij notaris 
verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend 
bij besluit van 14 Januari 1901 n°. 29. 

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en verklaarden: 
dat te 's Gravenhage op 21 September 1903 is gehouden eene 

algemeene vergadering en op 17 October daaraanvolgende eene 
buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in 
gemelde naamlooze vennootschap ; 

dat in eerstgemelde vergadering wegens het onvoldoend aantal 
aldaar aanwezige stemmen , omtrent na te melden statuten
wijziging geen beslissing kon worden genomen ; 

dat de vergadering van 17 October 1903 overeenkomstig de 
statuten bevoegd was te besluiten omtrent na te melden sta
tutenwijziging ; 

dat in laatstgemelde vergadering met algemeene stemmen 
besloten is tot na te melden statutenwijziging; 

dat zij, comparanten , ter uitvoering van het in deze verga
dering genomen besluit, thans verklaarden, dat in de akte van 
oprichting , zooals z\j thans luidt, behoudens Koninklijke bewil
liging , in de 6de alinea van art. 4, aanvangende met de woorden : 
»De overblijvende", in plaats van : ,31 December 1903", voortaan 
moet gelezen worden: ,31 December 1908". 

Een uittreksel der notulen van de vergadering van 21 Sep
tember 1903 en een afschrift der notulen van de vergadering 
van 7 October 1903, zijn aan de minuut dezer akte vastgehecht. 

Waarvan akte. 
Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage eujare voor

schreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepen-
sionneerd stationchef, en Gerrit Jan .Johan Boonk, kantoorbe
diende , beiden wonende te 's Gravenhage , als getuigen. 
. Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, 
ls onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen 
en mij, notaris, onderteekend. 

(Geteekend:) D. R. J. v. Lynden, J. J. Doffegnies; A.Neer-
voort, G. J. J. Boonk, G. A. P. Bax. 

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 October 1903, deel 273, 
folio 55 recto , vak 5. 

Koninklijk besluit van bewilliging. 

18 Nov. 1903 W IJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE G ODS, 
n°- 35. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES 

VAN O RANJE-N ASSATJ, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de 
Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en 
ontwerp-akten , houdende wijzigingen in de akten van oprichting 
van naamlooze vennootschappen ; 

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van 
Koophandel; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 
13 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 144; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Onze bewilliging te verleenen: 
1°. enz. 
15°. op de overgelegde akte , houdende eene nadere wijziging 

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 
Babat-Djombang Stoomtrammaatschappij, gevestigd te 's Gra
venhage , tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit 
van 14 Januari 1901 n°. 219 en het daarin aangehaald Konink
lijk besluit. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

Het Loo, 18 November 1903. 

De Minister van Justitie, 
J. A. LOEFF. 

W I L H E L M I N A .  

Heiien, 28 November 1903, compareerde voor mij, Jacobus 
Gerardus Berlage, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid 
van de na te noemen getuigen: 

de heer mr. Dirk Johannes van Stockum, advocaat en notaris, 
wonende te Amsterdam. 

De comparant verklaarde: 
dat op 21 October 1903 eene algemeene vergadering van aan

deelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap: Incasso-
bank , gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte , 28 Januari 
1891 voor den notaris Cornelis van Mourik te Amsterdam ver
leden . goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 Februari 1891 
n°. 23, welke bepalingen zijn gewijzigd bij akte, 25 Februari 1896 
voor genoemden notaris van Mourik verleden, naar een ontwerp 
goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 Februari 1896 n°. 27, 
bij akte 14 December 1896 voor denzelfden notaris verleden , 
naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 
28 November 1896 n°. 43, bij akte 2 Maart 1899 voor denzelfden 
notaris verleden . naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk 
besluit van 23 Februari 1899 n°. 35 en bij akte 12 April 1900 
voor denzelfden notaris verleden , naar een ontwerp goedgekeurd 
bij Koninklijk besluit van 6 April 1900 n°. 36; 

dat in die vergadering, welke was de overeenkomstig art. 40 
der statuten verdaagde vergadering van 7 October 1903, waarin 
de statuten-wijziging wegens onvoldoende opkomst der aandeel
houders niet kon worden behandeld, met eene meerderheid van 
meer dan drie vijfden der uitgebrachte stemmen de volgende 
wijziging in de bepalingen der voormelde vennootschap is aan
genomen , en dat hij, comparant, door de vergadering is ge
machtigd de akte daarvan te verlijden, met zoodanige wijzigingen 
als daarin door of vanwege de Koningin zullen worden verlangd. 

Mitsdien verklaarde de comparant, als in voege voormeld 
daartoe gemachtigd , de volgende wijziging te brengen in de 
statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten: 

Art. 14, 2de alinea, zil voortaan luiden: 
„Alle stukken, welke eene verbintenis of kwijting bevatten, 

zijn voor de vennootschap slechts verbindend wanneer z\j ge
teekend zijn : 

door twee directeuren; 
door een directeur met een algemeenen procuratiehouder of 

met een procuratiehouder met bijzondere volmacht; 
door twee algemeene procuratiehouders; 
door één algemeenen procuratiehouder met een procuratie

houder met bijzondere volmacht. 
Hiervan is uitgezonderd het endosseeren en het quiteeren van 

handelspapier van bedragen beneden f 1000, 
hetwelk met voor de vennootschap verbindende kracht kan 

geschieden door één directeur, door een algemeenen procuratie
houder, of door één procuratiehouder met bijzondere daartoe 
strekkende volmacht." 

Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke be
williging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 
18 November 1903 n". 35, van welke Koninklijke bewilliging 
een uittreksel aan deze akte is vastgehecht. 

De comparant is mg notaris bekend. 
Waarvan akte. 
Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordig

heid van de heeren Nicolaas Johannes Post, makelaar, wonende 
te Amsterdam, en Sirnon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, 
mede te Amsterdam woonaehtig, als getuigen, die met dfii compa
rant en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend. 

(Geteekend :) D. J. van Stockum jr.; N. J. Post, S. Lammerts 
van Bueren; J. G. Berlage , notaris. 

Geregistreerd te Amsterdam 30 November 1903, deel 232, 
folio 104 recto, vak 6. 
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Basalt 9'', te Rotterdam.

1200 
Koninklijk besluit van bewilliging. 

18 Nov. 1903 WU WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, 
n'. 35. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES 

— VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de 
Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-
akten , houdende wijzigingen in de akten van oprichting van 
naamlooze vennootschappen ; 

Gelet op de artt. 36 toten met 56 van het Wetboek van Koop
handel ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 
13 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 144; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onze bewilliging te verleenen: 
1°. enz.; 
11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere 

wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot
schap: "„Incasso-bank", gevestigd te Amsterdam, tot welke 
betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 April 1900 
nu. 36 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

Het Loo, 18 November 1903. 
W I L H E L M I N A .  

De Minister van Justitie, 
J. A. LOEFF. 

Voor Adrianus Leonardus Antonius van Meerwijk, notaris te 
's Hertogenbosch, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, 
zijn verschenen: 

de hoogwelgeboren heer jhr. Aloysius Andreas Adrianus Maria 
van der Does de Willebois, notaris te 's Hertogenbosch, president-
commissaris der naamlooze vennootschap: Nederlandsche AVijn-
liaudel, voorheen 0. Mennen , gevestigd te 's Hertogenbosch, en 

de heer Albertus Johannes Weehuizen, wonende te Vught, 
directeur van genoemde naamlooze vennootschap; 

die verklaarden, ter uitvoering van het besluit der algemeene 
vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennoot
schap , van 30 Mei 1903, tot wijziging van de statuten en als 
ten deze bevoegd krachtens art. 24 der statuten, thans over te 
gaan tot statutenwijziging als volgt. 

Art. 4 der akte van oprichting, verleden ten overstaan van 
wijlen notaris Ummels te 's Hertogenbosch 13 November 1890, 
opgenomen in het bijvoegsel van de Nederlandsche Staatscourant • 
van 15 en 16 Februari 1891, n°. 39, vervalt en zal voortaan 
luiden: 

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt van 1 Januari 
1904 f 80 000, verdeeld iu 200 aandeelen van f 400, aan toonder, 
volgestort. 

De vroeger uitgegeven aandeelen worden ingetrokken en ver
wisseld tegen nieuwe. 

Van bovenstaand kapitaal zijn geplaatst en volgestort 173 
aandeelen. Het resteerend bedrag zal worden geplaatst binnen 
10 jaren en op tijd en wijze, door de vergadering van aandeel
houders te bepalen, alles voorbehoudens verlenging van termijn, 
na verkregen Koninklijke bewilliging. 

Het kapitaal kan bjj besluit der algemeene vergadering van 
aandeelhouders worden vergroot, voorbehoudens de Koninklijke 
bewilliging. 

Deze besluiten worden genomen met meerderheid der uit
gebrachte stemmen. 

Comparanten verklaarden , dat op het ontwerp dezer akte de 
Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Novem
ber 1903 n", 27. 

Aan deze minute zyn vastgehecht: 
a. het ontwerp dezer akte, en 
b. een uittreksel van het besluit, waarbij de Koninklijke 

bewilliging wordt verleend op dat ontwerp. 
Comparanten zyn mij notaris bekend. 

Waarvan akte. 
Gedaan en verleden te 's Hertogenbosch op heden, 28 Novem

ber 1903, in tegenwoordigheid van de heeren jhr. Arnold 
Johannes Baptista Verheijen en Arnoldus Wilhelmus Overmeer, 
beiden candidaat-notaris en wonende te 's Hertogenbosch, als 
getuigen. 

Onmiddellijk na voorlezing hebben de lieeren comparanten 
deze met de getuigen en met mij notaris onderteekend. 

(Ueteekend:) A. v. d. D. de "Willebois, notaris., A. J. Weehui
zen; A. Verheijen, A. W. Overmeer, van Meerwijk. 

Geregistreerd te 's Hertogenbosch 1 December 1903 , deel 152, 
folio 5 verso, vak 1. 

Koninklijk besluit van bewilliging. 
12 Nov. 1903 WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, 

n°. 27. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES 
— VAN ORANJE-NASSATJ, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de 
Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-
werp-akten , houdende wijzigingen in de akten van oprichting 
vau naamlooze vennootschappen; 

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van 
Koophandel; 

Op de voordracht vau Onzen Minister van Justitie van 
7 November 1903, 1ste afdeeling B, n\ 180; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Onze bewilliging te verleenen : 
1". enz. 
4'. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere 

wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze ven
nootschap : Nederlandsche Wijnhandel, voorheen C. Mennen, 
gevestigd te 's Hertogeubosch, tot welke betrekkelijk waren het 
Koninklijk besluit van 23 December 1897 n". 14 en de daarin 
aangehaalde Koninklijke besluiten. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

Het Loo, 12 November 1903. 
W I L H E L M I N A .  

De Minister van Justitie, 
J. A. LOEFF. 

Op 27 November 1903 compareerde voor mij, mr. Pieter 
Jnlius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Botterdam,in 
tegenwoordigheid der na te noemen getuigen : 

de heer Catharinus Kloos, koopman, wonende te Rotterdam, 
als directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: 
Maatschappij „Rijnschip Basalt 9", opgericht bij akte op 22 
April 1899 voor mij notaris gepasseerd , op welke akte de Ko
ninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Mei 1899 n\ 25; 

te kennen gevende: 
dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeel

houders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotter
dam 31 Oetober 1903, met algemeene stemmen besloten is eenige 
wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap en dat 
hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke 
bewilliging op de wijzigingen te vragen, in de redactie daarvan 
zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mocht 
worden verlangd en de notarieele akte vau wijziging te passeeren, 
zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die ver
gadering op 31 Oetober 1903 door mij notaris geformeerd; 

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 
18 November 1903 n°. 35, waarvan een uittreksel aan deze 
minute is vastgehecht. 

Eu verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den 
hem opgedragen last en vau het door de buitengewone algemeene 
vergadering van aandeelhouders genomen besluit de statuten 
van gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij «Rijnschip 
Basalt 9" te wijzigen als volgt: 

Het 3de en 4de lid van art. 1 worden vervangen door de volgende 
bepaling: 

„De vennootschap neemt een aanvang met den dag waarop 
de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt rerleend en eindigt 
op ultimo November 1903." 

Art. 9 wordt vervangen door de volgende bepaling: 
„In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de 

liquidatie harer zaken door de Basalt Actiën Gesellschaft te 
Linz aui Rhein, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent 
anders beslisse." 

Waarvan akte. 
Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris 

aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Maarten 
Kruithof en Johan Hendrik van den Hoonaard , notarisklerken, 
wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, 
aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij 
notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend. 

(Geteekend :) C. Kloos; M. Kruithof, J. H. v. d. Hoonaard, 
P. .1. van Wijngaarden, notaris. 

Geregistreerd te Rotterdam 28 November 1903, deel 385, 
folio 145 verso, vak 2. 

Koninklijk besluit van bewilliging. 
18 Nov. 1903 WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, 

n°. 35. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES 
— VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de 
Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-
akten , houdende wijzigingen in de akten van oprichting van 
naamlooze vennootschappen; 

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van 
Koophandel; 

Op de voordracht van Onzen Minister vau Justitie van 
13 November 1903, 1ste afdeeling B, n°. 144; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onze bewilliging te verleenen : 
1o 

• 
enz
' 7". op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen m 

de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maat
schappij „Rijnschip Basalt 9", gevestigd te Rotterdam , tot welke 
betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Mei 1899 n0. 2o. 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

Het Loo, 18 November 1903. 
W I L H E L M I N A .  

De Minister van Justitie, 
J. A. LOEFF. 

TE 'S lilt A V K N  11A  U E, TER A L G E M E E N E  L A N D S D B U K K E E I J .  



MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant. 

I. 

16 Nov. 1903 WIJ WI LH EL MINA, BIJ DK GHATIE GODS, 
n". 32. KONINGIN DEENEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-

— NASSAU, ENZ. , ENZ. . ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 12 November 1903, n°. 9352, afdeeling Onderwas; 

Gelet op artikel 49 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad 
n°. 127), zooals die is gewijzigd bij de wet van 8 December 
1889 (Staatsblad n°. 175); 

Gezien de adviezen van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant, Gelderland, Zuidbolland, Noordholland, Zeeland, 
Overijssel en Drenthe; 

Overwegende, dat bij onderzoek is gebleken, dat de na 
te noemen gemeenten door de uitgaven , tot eene behoorlijke in
richting van haar lager onderwys vereischt, in verhouding tot 
hare middelen en andere uitgaven, onbillijk zouden worden 
bezwaard ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

991  ï 

Ter voorschreven zake, boven en behalve de bydrage be
doeld bij art. 45 der aangehaalde wet, een subsidie te verleenen 
aan de gemeente : 

Duizel c. a. van vierhonderd gulden (f 400) ; 
Woudrichem van een duizend tweehonderd gulden (f 1200); 
Zesgehuchten van tweehonderd vyftig gulden (f 250); 
Poederoijen van vijfhonderd gulden (f 500); 
Stad aan 't Haringvliet van drie duizend tweehonderd gulden 

(f 3200); 
Egmond aan Zee van vijf duizend gulden (f 5000); 
Zuiddorpe van zeshonderd vijf en dertig gulden (f 635); 
Grafhorst van vijfhonderd gulden (f 500); 
Emmen van dertig duizend gulden (f 30 000). 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de 

uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonder) 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 16den November 1903. 

W I L H E L M I N A .  

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
KUYPER. 

Gemeente 
Duizel c. a. 

Bevolking 563 zielen. 
Twee 

openbare lagere scholen, 
die op 15 Januari 1903 
werden bezocht door 73 
kinderen, waaronder 14 

onvermogenden die"geen 
schoolgeld betaalden. 

Het maximum te betalen 
schoolgeld bedraagt per 

leerling f 0,25 in de maand. 

II. 

ADVIES van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, omtrent de aanvrage van liet bestuur der ge
meente Duizel c. a., om toepassing van art. 49 der wet tot regeling van liet lager onderwijs. 

De aanvraag betreft de gewone kosten van het lager onderwijs. 
Het maximum van den hoofdelijken omslag bedraagt f 625. 
Het aantal aanslagen in den hoofdelyken omslag bedraagt over het dienstjaar 1903 115, tegen

over 110 in het vorig jaar. 
Het totaal van het geschatte of afgeleide inkomen der aangeslagenen beloopt f 56 550, 

tegenover f 63 800 in het vorig jaar. 
De aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud bedraagt over 1903 f 200, tegenover i 200 in 

het vorig jaar. 
Het totaal van het belastbaar inkomen beloopt f 32 500, tegenover f 41800 in het vorig jaar. 
De hoofdelijke omslag bedraagt 2 pet. van het totaal belastbaar inkomen, tegenover 1,5 pet. 

in het vorig jaar. 
De begrooting voor 1903 is goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant 

van 5 Januari 1903, .G., n . 205. 

De fiuancieele toestand der gemeente blijkt uit het volgend overzicht, dat getrokken is uit de 
rekeningen over 1897—1901, en uit de begrootingen voor 1903 en 1902. 

O N T V A N G S T E N  (in guldens). 

AARD DER ONTVANGSTEN. 

V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  
Volgens 

de begrootingen 
voor 

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

177 207 71 214 74 1» 1» 

90 90 91 91 90 90 90 

50 50 51 51 51 50 50 

79 
535 

51 
522 

50 
521 

52 
523 

51 
521 

50 
575 

50 
600 

* 1» JL 1» 11 n 1» 

1» » * 9 » » 
1» 1» 11 I» ji * 
n 

" 155 
41 
3 

125 

1» 

" 156 
43 
3 

125 

J! 

" 153 
44 
9 

125 

1» 

" 137 
48 
6 

125 

7) 
1 

142 
42 
7 

125 

» 
1 

147 
40 
9 

125 

W 

1 
170 
40 
10 

125 

921 828 1032 728 928 2 364 2 086 

470 461 463 549 493 510 493 

343 725 
187 

711 
187 

712 
187 

723 
187 

722 
187 

704 
187 

500 500 500 500 500 720 720 
• a * 11 30 112 

i» Jl * * * M 750 
3 489 3 948 4 008 3 923 3 938 5 620 6188 

Batig slot der laatst vastgestelde re
kening 

40 opcenten op de hoofdsom der grond
belasting, gebouwde eigendommen 

10 opcenten op de hoofdsom der grond
belasting, ongebouwde eigendomuien 

20 opcenten op de hoofdsom der 
p e r s o n e e l e  b e l a s t i n g  . . . .  

Hoofdelijke omslag 
Opbvengst van tollen 
Opbrengst van brug-, kaai-, haven

en andere gelden 
Opbrengst marktgelden 
Begrafenisrechten 
Leges ter gemeente-secretarie . . . 
Schoolgelden 
Belasting op de honden 
Andere belastingen 
Recht voor verkoop van sterken drank 
Inkomsten van gemeente-eigendom-

men en bezittingen 1) 
Ontvangsten van verschillenden aard 

en toevallige baten 
Uitkee ring van het Rijk volgens art. 1 

der wet van 24 Mei 1897 (Staatsbl. 
n°. 156) 

Jfjfm volgens art. 10 dier wet. . . 
"ijdrage van het Ryk, volgens art. 

45 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs 

Idem volgens art. 45 bis dier wet. . 
Subsidie van het Rijk volgens art. 49 

d i e r  w e t  . . . . . . .  .  
Totaal 

1) De inkomsten spruiten voort uit verkoop van boomen , hakhout, turf en heiplagggen, in gebruikgeving van gronden 
ter beweiding met schapen, het steken van turf, leem en zand, welke alle afwisselend zyn, en uit verpachting der jacht, welke 
Jaarlijks f 125 opbrengt. In 1899 zijn gronden verkocht voor f 200. Op de begrooting van 1902 komt voor een som van f550 
voor verkoop van woeste gronden en van f 1000 voor verkoop van inschrijvingen op het Grootboek der nationale schuld, en op 
die van 1903 een bedrag van f 1400, wegens verkoop van dergelijke inschrijvingen. 
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U I T G A V E N  ( i «  guldens). 

V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n  

AARD DER UITGAVEN. 
1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 

Volgens 
de begrootingen 

voor 

1902. 1903. 

Nadeelig slot der laatst vastgestelde 
rekening . • 

Kosten van het huishoudelijk bestuur 
(bezoldiging , schrijfloonen , presen
tiegelden, reis- en verblijfkosten, 
te genieten door de personen in 
het dagelijksch bestuur der gemeente 
werkzaam en andere kosten van 
h e t  d a g e l i j k s c h  b e s t u u r )  . . . .  

Kosten voor werken en inrichtingen tot 
den openbaren dienst bestemd 

Kosten voor eigendommen , die de ge
meente naar het burgerlijk recht 
bezit, met de deswege verschuldigde 
lasten _ 

Kosten van invordering der plaatse
lijke belastingen of middelen . . 

Kosten der openbare veiligheid en 
van de brandweer 

Kosten van het gewoon lager onderwas 
Kosten van het herbalingsonderwijs . 
Kosten van ander dan lager onderwijs 
K o s t e n  v a n  h e t  a r m w e z e n  . . . .  
Renten van geldleeningen .... 
Aflossingen van geldleeningen . . 
Andere uitgaven, niet onder de vorige 

begrepen 
Onvoorziene uitgaven 

Totaal 

TOELICHTING. 

Duizel c. a. behoorde tot dusverre tot de gemeenten die, 
ofschoon arm aan rentegevende eigendommen en bezittingen , 
door een hoogst zuinig beheer van jaar tot jaar konden rond 
komen. 

De uitgaven , waaronder niet het minst die voor het lager 
onderwijs, zijn allengs gestegen en de inkomsten bleven nage
noeg op dezelfde hoogte. 

Blijkt uit het financieel overzicht dat er geen schulden zijn , 
daartegenover staat, dat men is moeten overgaan tot den ver
koop der laatste inschrijvingen in het Grootboek der nationale 
schuld, tot bestrijding van bijdragen van onteigeningskosten ten 
behoeve der provincie voor een aan te leggen provincialen weg 
van Steensel-Rietho ven-Westerhoven , voor zooveel het grond
gebied der gemeente Duizel c. a. (Steensel) betreft. 

Het gemeentebestuur heeft in zijn adres den toestand der 

n J» 1) 
' » 111 78 

1146 1255 1328 1259 1 35<T 1 362 1 309 

207 90 184 368 279 1606 1320 

40 112 98 45 97 80 510 

4 4 5 5 7 6 4 

197 255 263 286 282 282 287 
1611 1 649 1843 1859 1715 1 777 2 001 
» J» J) J) 60 262 

n 1) J» li ff 
150 310 150 150 211 157 190 

» ff n JL n y> 
* n 1» n r> J» 

63 59 65 63 74 103 129 
n * * n 9 75 99 
3 418 3 734 3 936 4 035 ~ 4 015 5 619 6189 

fi nanciën omstandig uiteengezet, zoodanig , dat wij ons kunnen 
ontslagen achten daaraan iets toe te voegen. 

Onder verwijzing naar deze bijzonderheden, speciaal naar die 
betreffende de kosten van het lager onderwijs, hebben wij de eer 
Uwe Excellentie in overweging te geven te willen bevorderen, 
dat aan de gemeente Duizel c. a., boven en behalve de Rijks
bijdrage , krachtens art. 45 der wet op het lager onderwijs, een 
buitengewoon Rijkssubsidie, krachtens art. 49 dier wet, ten 
bedrage van f 750, worde verleend. 

De Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, 

A. VAN VOORST TOT VOOEST. 

De Gii/ficr, 

DANIELS , l.- G. 

Gemeente Woudrichem. 

Bevolking 2236 zielen. 
Twee 

openbare lagere scholen, 
die op 

15 Januari 1903 werden 
bezocht door 391 

kinderen , waaronder 
133 onvermogenden die 
geen, en 129 minder-

vermogend, die vermin
derd schoolgeld betaalden. 
Het maximum te betalen 

schoolgeld bedraagt 
per leerling 

f 0,40 per maand. 

III. 

ADVIES van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, omtrent de aanvrage van liet bestuur der 
gemeente TT'ouiricliem , om toepassing van art. 49 der u~et lol regeling van het lager onderwijs. 

De aanvraag betreft de gewone kosten van het lager onderwijs. 
Het maximum van den hoofdelijken omslag bedraagt f 3000. 
Het aantal aanslagen in den hoofdelijken omslag bedraagt over het dienstjaar 1903 279, 

tegenover 280 in het vorig jaar. 
Het totaal van het geschatte of afgeleide inkomen der aangeslagenen beloopt f 199 418, tegen

over f 199 830 in het vorig jaar. 
De aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud bedraagt f 300, tegenover f 300 in het vorig jaar. 
Het totaal van het belastbaar inkomen beloopt f107 353, tegenover f109152 in het vorig jaar. 
De hoofdelijke omslag bedraagt 2 pet. van het totaal belastbaar inkomen , tegenover 1,922 pet. 

in het vorig jaar. 
De begrooting voor 1903 is goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, 

dd. 18 December 1902, G., n". 159. 

De financieele toestand der gemeente blijkt uit het volgend overzicht, dat getrokken is uit de 
rekeningen over 1897 , 1898 , 1899 , 1900 en 1901, alsmede uit de begrootingen over 1902 en 1903. 

O N T V A N G S T E N  { in  guldens ) .  

AARD DER ONTVANGSTEN. 
V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  

Volgens 
de begrootingen 

voor 
AARD DER ONTVANGSTEN. 

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

Batig slot der laatst vastgestelde 
rekening 

40 opc. op de hoofds. der grondbel 
(geb. eigend.) 

10 opc. op de hoofds. der grondbel 
(ongeb. eigend.) 

30 opc. op de hoofds. der person 
belasting 

1 193 j 

400 • 

300 | 

780 1 

504 

199 

865 

167 1 280 457 811 n 

508 509 510 400 400 

199 199 199 270 
• < 

805 

270 

758 789 770 

270 
• < 

805 •80 5 
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AARD DER ONTVANGSTEN. 

Hoofdelijke omslag 
Opbrengst van tollen 
Opbrengst brug-, kaai-, haven- en 

andere gelden 
Opbrengst marktgelden 
B e g r a f e n i s r e c h t e n  . . . . . . .  
Leges ter gemeente-secretarie . . . 
Schoolgelden 
Belasting op de honden 
Andere belastingen 
Recht voor verkoop van sterken drank 
Inkomsten van gemeente-eigendom

men en bezittingen lj 
Ontvangsten van verschillenden aard 

en toevallige baten 2) 
Uitkeering van het Rijk, volgens 

art. 1 der wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n". 156) 

Idem volgens art. 10 dier wet . . . 
Bijdrage van bet Rijk, volgens art. 

45 der wet tot regeling van het 
l a g e r  o n d e r w i j s  . . . . . . . .  

Idem volgens art. 45bis dier wet . . 
Subsidie van het Rijk volgens art. 49 

dier wet 
Totaal 

V o l g e n s  d e  r e k e n i n  g  v a n :  
Volgens 

de begrootinpen 
voor 

S97. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

1493 1 065 1489 1 438 1610 2 000 2 000 
7) » * 71 n 

n 71 n » 
10 7 7 5 3 r. 

K 
Ü 

71 JJ * y> 
12 10 19 29 35 35 35 

879 929 904 954 933 800 8u0 
143 127 143 128 135 140 180 

7t * n 9 

280 280 280 288 287 280 255 

2 024 4 009 1068 1094 1120 l 035 1035 

831 2 469 3 272 2 856 2 095 2 650 2 808 

3 059 3160 3 228 3215 3 256 3 256 3 309 
256 256 256 256 275 256 

1 700 1700 1700 1 700 1900 2 530 2 530 
n » 9 71 li 

n » - .. » * •n 1 865 
13 104 16 180 13 99S 14 740 13 566 15 292 16 553 

1) en 2) De hier vermelde inkomsten worden specifiek omschreven in een afschrift 
wethouders van Woudrichem, van 27 Februari 11. n'. 42. 

U I T G A V E N  (in guldens). 

van den briet van burgemeester en 

AARD DER UITGAVEN. 

V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n  
Volgens 

de begrootingen 
voo>* 

1897. 1898. 

O
 

O
 

O O H
 1900. 1901. 1902. 1903. 

407 n Jt 77 n 567 

3 325 3 682 3 714 3 477 3 469 3 SSl 3 860 

1057 938 1582 1200 1590 1 619 1 800 

CO CO 

447 381 548 471 330 376 

3 3 3 3 3 3 3 

27 45 35 42 10 100 80 
6210 6 030 6105 6 452 6 590 7 028 7 154 

» 71 7J 7> 71 71 

J» 71 71 71 71 n 
900 900 900 902 969 1 150 'l 350 

45 34 22 11 71 54 
250 250 250 250 71 71 71 

516 1916 549 770 837 991 1 121 
261 250 71 270 194 190 190 

12 937 14 9u2 13 541 13 925 14134 15 292 16 555 

Nadeelig slot der laaist vastgestelde 
rekening 

Kosten van het huishoudelijk bestuur 
(bezoldiging , schryfloonen , presen
tiegelden , reis- en verblijfkosten , 
te genieten door de personen in het 
dagelyksch bestuur der gemeente 
werkzaam, en andere kosten van 
h e t  d a g e l \ j k s c h  b e s t u u r )  . . . .  

Kosten voor werken en inrichtingen 
tot den openbaren dienst bestemd. 

Kosten voor eigendommen die de 
gemeente naar het burgerlijk recht 
bezit, met de deswege verschuldigde 
lasten 

Kosten van invordering der plaatse
lijke belastingen of middelen . . 

Kosten van de openbare veiligheid 
en brandweer 

Kosten van het gewoon lager onderwijs 
Kosten van het herhalingsonderwijs. 
Kosten van ander dan lager onder

wijs 
Kosten van het armwezen .... 
R e n t e n  v a n  g e l d l e e n i n g e n  . . . .  
Aflossing van geldleeningen. • . . 
Andere uitgaven, niet onder de vorige 

begrepen 
Onvoorziene uitgaven 

Totaal 

TOELICHTING. 

De gemeente Woudrichem vraagt in een adres een buiten
gewoon Rijkssubsidie, ter bestrijding van de gewone kosten van 
bet lager onderwijs. Wij komen deze aanvrage bij Uwe Excel
lentie ondersteunen. 

Uit bovenstaand financieel overzicht zal Uwe Excellentie 
Wijken , dat de geldmiddelen der gemeente in een ongunstigen 
toestand verkeeren. Voor dit jaar is die toestand zelfs zoo ver
ergerd , dat de gemeente zich heeft verplicht gezien op hare 
begrooting een buitengewoon subsidie van f 1865 uit te trekken , 
ten einde in. ontvangsten en uitgaven het vereischte evenwicht 
te behouden. 

Verschillende omstandigheden hebben tot die verergering 
medegewerkt. Eenige daarvan worden in het afschrift van den 
briet van burgemeester en wethouders van VV oudrichem , dd. 27 
Februari 11., n". 42, opgesomd. Doch de voornaamste oorzaak 
van dien steeds toenemenden achteruitgang is wel gelegen in 
bet feit, dat de gewone kosten van het lager onderwijs jaar op 
jaar stijgen en op het oogenblik zeer zwaar op de gemeente 
drukken. 

De belastingen zijn reeds zeer hoog opgevoerd. Eene verhoo
ging daarvan zou, zooals blijken kan uit meergenoemd afschrift 
van den brief van burgemeester en wethouders, met onover
komelijke moeilijkheden gepaard gaan en bovendien zeer waar
schijnlijk niet aan het beoogde doel beantwoorden. 

De uitgaven zijn tot het hoogst noodige beperkt. Meerdere 
inkrimping daarvan is niet mogelijk. 

Wij nemen, op grond van het vorenstaande, de vrijheid Uwe 
Excellentie in overweging te geven wel te willen bevorderen , 
dat aan de gemeente Woudrichem , voor het jaar 1903, boven 
en behalve de bijdrage krachtens art. 45 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, de door den raad aangevraagde bui
tengewone Rijksbijdrage krachtens art. 49 dier wet, worde toe
gekend. 

De Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, 

A. VAN VOOEST TOT VOOKST. 

De Griffier, 

w. VAN LANSCHOT. 



Gemeente Zes gehuchten. 

Bevolking 1025 zielen. 

Eéne 
openbare lagere school, 
die op 15 Januari 1903 

werd bezocht door 
55 leerlingen , 
waaronder 10 

onvermogenden die 
geen, en 17 minderver-

mogenden die 
verminderd schoolgeld 

betaalden. 
Het maximum te betalen 

schoolgeld bedraagt per 
leerling f 0,40 in de maand. 

1Y. 

ADVIES van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, omtrent de aanvrage van liet bestuur der 
gemeente Zes gehuchten, om toepassing van art. 49 der wel tot regeling van liet lager onderwijs. 

De aanvraag betreft de gewone kosten van het lager onderwijs.. 
Het maximum van den hoofdelijken omslag bedraagt f 1500. 
Het aantal aanslagen in den hoofdelijken omslag bedraagt over het dienstjaar 1903 179, 

tegenover 177 in het vorige jaar. 
Het totaal van het geschatte of afgeleide inkomen der aangeslagenen beloopt f 59 401, tegen

over f 58 865 in het vorig jaar. 
De aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud bedraagt: a. voor gezinnen f 200; b. voor 

bloedverwanten, die te zamen wonen en afzonderlijk zijn aangeslagen, een evenredig deel van 
f 200; c. voor alleen wonenden f 100. 

Het totaal van het belastbaar inkomen beloopt f 26 239, tegenover f 25 090 in het vorig jaar. 
De hoofdelijke omslag bedraagt 3 pet. van het totaal belastbaar inkomen, tegenover 3 

pet. in het vorig jaar. 
De begrooting voor 1903 is goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 21 Ja

nuari 1902, G., ïi". 109. 

De financieele toestand der gemeente blijkt uit het volgend overzicht, dat getrokken is uit hare 
rekeningen over de jaren 1897 , 1898, 1899, 1900 en 1901, alsmede uit de begrootingen voor 1902 
en 1903. 

O N T V A N G S T E N  ( i n  g u l d e n s ) .  

V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  
Volgens 

de begrootingen 
voor 

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 
AARD DER ONTVANGSTEN. 

Batig slot der laatst vastgestelde re
kening 

40 opcenten op de hoofdsom der grond
belasting, gebouwde eigendommen. 

10 opcenten op de hoofdsom der grond
belasting, ongebouwde eigendomm. 

40 opcenten op de hoofdsom der 
p e r s o n e e l e  b e l a s t i n g  . . . .  

Hoofdelijke omslag 
Opbrengst van tollen 
Opbrengst brug-, kaai-, haven- en 

andere gelden . . 
Opbrengst marktgelden 
Begrafenisrechten 
Leges ter gemeente-secretarie . . . 
Schoolgelden 
Belasting op de honden 
Andere belasting 
Recht voor verkoop van sterken drank 
Inkomsten van gemeente-eigendom

men en bezittingen 1) 
Ontvangsten van verschillenden aard 

eu toevallige baten 
Uitkeering van het Rijk volgens art. 1 

der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 
n". 156) 

Idem volgens art. 10 dier wet. . . 
Bijdrage van liet Rijk volgens art. 45, 

1°., der wet tot regeling van het lager 
onderwijs 

Idem volgens art. 45bis dier wet . . 
Subsidie van het Rijk, volgens art. 

49 dier wet 
Totaal 

I 

163 

84 

64 
695 

8 
141 

300 

45 

174 

645 

700 

3 019 

48 

161 

84 

130 
709 

19 
135 

287 

315 

92 

1364 
206 

200 

3 750 

162 

84 

143 
709 

157 

163 

84 

144 
704 

163 

84 

156 
701 

5 
116 

300 

45 

92 

1351 
206 

200 

14 
119 

300 

56 

137 

3 443 

1306 
206 

400 

3 790 

4 
115 

300 

65 

99 

1 293 
206 

400 

3 586 

309 

165 

90 

130 
806 

165 

90 

150 
1100 

9 
160 

300 

45 

288 

1350 
206 

620 
20 

100 

9 
185 

300 

45 

313 

1350 
206 

645 
33 

250 

1) Huur van de veldwachterswoning, ad f 30, huur van het oude raadhuis f 15, te zamen f 45; 
verkoop van boomeit. 

U I T G A  y  E  N  (in guldens). 

4 598 I 4 849 

het overige betreft den 

AARD DER UITGAVEN. 

V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  
Volgens 

de begrootingen 
voor AARD DER UITGAVEN. 

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

Nadeelig slot der laatst vastgestelde 
rekening 

Kosten van het huishoudelijk bestuur 
(bezoldigingen, schrijfloonen, presen
tiegelden, reis- en verblijfkosten, 
te genieten door de personen in het 
dagelijksch bestuur der gemeente 
werkzaam en andere kosten van het 
dagelijksch bestuur) 

Kosten van werken en inrichtingen 
tot den openbaren dienst bestemd . 

Kosten van eigendommen, welke de ge
meente naar hetburgerl ijk rechtbezit, 
met de deswege verschuldigde lasten 

Kosten van invordering der plaatse
lijke belastingen of middelen. . . 

Kosten der openbare veiligheid en 
van de brandweer 

Kosten van het gewoou lager onderwijs 
ld. van het herhalingsonderwijs . 
Id. van ander dan lager onderwijs 

46 

1061 

168 

46 

270 
1439 

1272 

144 

113 

275 
1584 

160 

1346 ; 

118 

J 
273 ; 

1585 | 
20 

1377 

40 

19 

271 
1563 

40 

364 

1380 

19 

31 

228 
1561 

20 

174 

1430 

135 

180 

10 

355 
1 835 

50 

1430 

135 

180 

10 

355 
1 930 

66 
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AARD DER UITGAVEN. 
V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  

Volgens 
de begrootingen 

voor: AARD DER UITGAVEN. 
1S97. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

Kosten van het armwezen ft 210 210 
Renten van geldleeningen .... 45 43 42 40 38 36 35 
Aflossing van geldleeningen 1). . . 50 50 50 50 50 50 50 
Andere uitgaven, niet onder de vorige 

36 69 
154 

begrepen 36 69 140 84 35 154 
111 Onvoorziene uitgaven 20 47 11 J» 37 153 111 

Totaal 3181 3 597 3 809 3 484 3 763 4 598 4 849 

1) De schuld is aangegaan voor den aankoop eener torenklok en het maken van een nieuwen weg naar het gehucht 
Hout, met daaraan verbonden aankoop van gronden. Zij was oorspronkelijk groot f 1700 en bedraagt thans nog f 1000. 

TOELICHTING. 

Zes gehuchten behoort tot de armste gemeenten dezer pro
vincie. Wanneer men het oude raadhuis, dat f 15 aan huur 
-opbrengt, uitzondert, bezit de gemeente geen enkel eigendom, 
dat eenige jaarrente afwerpt. De jaarlijksche huur, ad f 30, 
door den veldwachter voor zijne woning te betalen , kan niet 
als de opbrengst eener rentegevende bezitting worden aange
merkt , evenmin als de sporadische verkoop van enkele boomen. 
De gemeenteliuishouding drijft dus geheel op subsidiën en 
plaatselijke belastingen. Zooals het gemeentebestuur in zijn adres 
mededeelt, zijn onder de 1025 ingezetenen slechts een paar, die 
in de vermogensbelasting zijn aangeslagen, de overige belas
tingbetalers zijn kleine landbouwers en fabriekarbeiders, voor 
wie een hoofdelijke omslag van 8 pet. al zeer drukkend is. Bij
gaand overzicht toont aan , dat de uitgaven, ook die voor het 
onderwijs , gaandeweg zijn geklommen, waar tegenover men den 
hoofdelijken omslag — de andere plaatselijke belastingen zijn te 
luttel — even geleidelijk heeft doen stijgen en wel zoo, dat 

thans het uiterste is bereikt. Er moet dus uitgezien worden 
naar nieuwe middelen , welke niet anders kunnen bestaan dan 
in vermeerdering van subsidie. Waar de kosten van het lager 
onderwijs thans ruim 0,4 van het geheele budget bedragen, 
achten wij de noodzakelijkheid aanwezig, om aan de gemeente, 
ten behoeve van de behoorlijke inrichting van het lager onder
wijs , een subsidie krachtens art. 49 der Onderwijswet te ver-
leenen. Wij hebben mitsdien de eer Uwe Excellentie te advi-
seeren te willen bevorderen , dat uit 's Rijks kas een bedrag van 
f 250 worde toegekend. 

De Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, 

Dr. v. D. STEEN, ln-V. 

De Griffier, 

DANIÉLS , l°.-G. 

Gemeente Poederoijen. V. 

Bevolking 1039 zielen. 

Twee 
openbare lagere scholen, 

die op 15 Januari 1903 
werden bezocht door 163 
kinderen, waaronder 81 

onvermogenden die geen, 
en 25 minvermogenden 

die verminderd 
schoolgeld betaalden. 

Het maximum te betalen 
schoolgeld bedraagt per 

leerling f 0,25 in de maand. 

ADVIES van Gedepu teerde Staten van Gelderland, omtrent de aanvrage van het bestuur der gemeente 
Poederoijen, om toepassing van art. 49 der wet tot regeling van het lager onderwijs. 

De aanvrage betreft de gewone kosten van het lager onderwijs. 
Het maximum van den hoofdelijken omslag bedraagt f 2500. 
Het aantal aanslagen in den hoofdelijken omslag bedraagt over het jaar 1903 163, tegenover 

165 in het vorige jaar. 
Het totaal van het geschatte of afgeleide inkomen der aangeslagenen beloopt f 124687,50, 

tegenover f 129 562,50 in het vorige jaar. 
De aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud bedraagt f48 900 , tegenover f 49 500 in het vorige 

jaar. 
Het totaal van liet belastbaar inkomen beloopt f 75 787,50, tegenover f 80 062,50 in het vorige jaar. 
De hoofdelijke omslag bedraagt 2.8 pet. van het totaal belastbaar inkomen, tegenover 

1,8 pet. in het vorige jaar. 
De begrooting voor 1903 is goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

dd. 31 Januari 1903, n°. 13. 

De financieele toestand der gemeente blijkt uit het volgend overzicht, dat getrokken is uit 
hare rekeningen over de jaren 1897—1901 en uit de begrootingen voor 1903 en 1902. 

O N T V A N G S T E N  ( i n  g u l d e n s ) .  

AARD DER ONTVANGSTEN. 

V o l g e n s  
Volgens 

V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  de begrootingen 
voor 

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

860 1522 1032 1024 1179 371 196 
217 209 212 213 215 215 217 

308 308 307 307 307 307 307 

233 165 164 169 168 169 168 
1672 1482 1923 1335 997 1400 2100 

n * n ff * » 

98 226 235 235 235 235 235 
n Ï» J» JR n » 
V li * •n 

' 
n * 

li 10 7 6 10 5 5 
196 218 219 226 221 175 175 

öatig slot 
40 opcenten op de hoofdsom der grond

belasting, gebouwde eigendommen 
10 opcenten op de hoofdsom der 

grondbelasting, ongebouwde eigen-
^ dommen 
25 opcenten op de hoofdsom der 

personeele belasting 
Hoofdelijke omslag .... 
Opbrengst van tollen 
Opbrengst van brug-, kaai-, haven 

en andere gelden 
Opbrengst van uiarktgelden. . . 
jjegrafenisrechten 
keges ter gemeente-secretarie en bur 

gerlijke stand 
schoolgelden * . . 
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V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  

Volgens 
de begrootingen 

AARD DER ONTVANGSTEN. voor AARD DER ONTVANGSTEN. 

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

83 69 95 83 97 60 1 60 
JL JL JI JI 

150 137 156 137 131 130 130 

36 42 44 61 70 25 25 

1007 448 371 

O
 

C
N

J co 00 <91 (M
 253 253 

1627 1662 1670 1678 1678 1638 
" 

168 168 168 168 168 168 

952 U JL H JL JL J» 

800 800 800 800 800 1 240 1240 
* JL JI S Jl 60 60 

850 250 JI n 1000 
1500 » JL JI n 400 JL 

8 973 7 431 7 645 6 754 6 574 6 891 7 977 

Belasting op de honden 
Andere belastingen , 
Recht voor verkoop van sterken drank 
Inkomsten van gemeente-eigendom

men en bezittingen 
Ontvangsten van verschillenden aard 

e n  t o e v a l l i g e  b a t e n  . . .  
Uitkeering van het Rijk , volgens art. 

1 der wet van 24 Mei 1897 (Staats
blad n°. 156). 

Idem volgens art. 10 dier wet. . . 
Uitkeering ter vervanging van het 4/5 

d e r  R i j k s  p e r s .  b e l a s t i n g  . . . .  
Bijdrage van het Rijk volgens art. 45 

der wet tot regeling van het lager 
onderwijs 

Idem volgens art. 45bis dier wet . . 
Subsidie van het Rijk volgens art. 49 

dier wet 
Geldleeningen 

Totaal 

U I T G A V  E N  (in guldens). 

AARD DER UITGAVEN. 

V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  

1897. 1898. 1899. 

Volgens 
de begrootingen 

voor 

1900. 1901. 1902. 1903. 

Nadeelig slot 
Kosten van het huishoudelijk bestuur JL JL JL JL JL JI 

(bezoldiging, schrijfloonen , presen
tiegelden , reis- en verblijfkosten, 
te genieten door de personen in het 
dagelijksch bestuur der gemeente 1 
werkzaam, en andere kosten van het 
dagelijksch bestuur) 1715 1842 1833 1820 1 890 1942 1957 

Kosten voor werken en inrichtingen 
tot den openbaren dienst bestemd 667 423 74 229 234 540 775 

Kosten voor eigendommen, welke de 
gemeente naar het burgerlijk recht 
bezit, met de deswege verschuldigde 
1 asten * » JL J» JL 5» 

Kosten van in vordering der plaatselijke 
42 21 26 23 belastingen of middelen . . • 42 28 21 26 23 30 30 

Kosten der openbare veiligheid en 
198 48 25 32 99 brandweer 198 48 25 32 99 96 110 

Kosten van het gewoon iager onderwijs 3 002 3 100 3125 2 874 3 057 3 524 3 524 
Idem van het herhalingsonderwijs. . JL JL II JL JL JL JL 

Idem van ander dan lager onderwijs. JJ JL JL JL II JL JL 

Kosten van het armwezen 526 450 314 195 353 370 555 
Renten van geldleeningen .... 53 60 52 48 

100 
44 40 56 

Aflossing van geldleeningen .... 300 200 100 
48 

100 100 100 200 
Andere uitgaven, niet onder de vorige 

1 004 48 65 begrepen 888 98 1 004 48 65 77 475 
Onvoorziene uitgaven . .... 63 152 74 205 143 172 283 
Aandeel in de kosten der gezond-

15 eid ssommissie J» JL JL 11 JL 15 
Totaal 7 454 l 6 401 6 622 5 577 | 5 908 6 891 7 980 

De raad der gemeente Poederoijen heeft zich tot Hare Majesteit 
de Koningin gewend ter verkrijging eener Rijksbijdrage in de 
gewone kosten van het lager onderwijs over 1903, tot een be
drag van f 1000, en heeft die som bereids op de begrooting van 
den loopenden dienst onder de ontvangsten uitgetrokken. 

Dat die aanvrage wel gemotiveerd is , toont bovenstaand finan
cieel overzicht o. i. genoegzaam aan. 

Wat de cyfers aan de ontvangstzijde betreft valt dadelijk het 
zeer lage batig slot van f 196, dat over 1902 te wachten is, in 
het oog, terwijl d9 raad er toe heeft moeten besluiten om den 
hoofdeljjken omslag te verhoogen met f 700 en te brengen op 
f 2100,' tot dekking van de noodzakelijkste uitgaven. Waar de 
raad in zijn adres er op wijst, dat, ten gevolge van den on-
gunstigeu toestand van den landbouw een merkbaren achteruit
gang van de welvaart der ingezetenen valt waar te nemen en 
waar reeds in 1890, toen aan de onderwerpelijke gemeente, 
krachtens art. 49 der Lager-Onderwijswet, een Rijkssubsidie is 
verleend, werd aangenomen, dat een hoofdelijke omslag van 
f 1400 als zeer drukkend was te beschouwen , klemt thans dit 
argument Ie meer, nu door eene bevolking van 1031 zielen , 
wier draagkracht zeer gering is en waarvan slechts 163 in de 
termen vallen om te kunnen worden aangeslagen , een hoofde
lijke omslag van f 2100 moet worden opgebracht. 

Dat dit bedrag uitermate hoog ia te noemen moge blijken uit 
de hieronder volgende opgave van eenige gemeenten met een 
nagenoeg gelijk groote bevolking als Poederoijen. 

GEMEENTEN. 
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Poederoijen . , . . . 
1 

1039 f2107 25 168 f6,72 f1646 

Pannerden 1095 1096 25 195 7,8 1845 

1047: 301 — _ — 1276 

Hoevelaken 1054 664 30 578 19,26 1293 

Est en Opijnen . . . 1114 
1 

1114 — _ _ 1969 

Het schoolgeld brengt slechts f 175 op. Van de 163 kinderen, 
die op 15 Januari jl. de 2 openbare scholen bezochten , betalen 
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81 geen, en 35 een verminderd schoolgeld, zoodat slechts voor 
47 kinderen het matige schoolgeld ten volle kan worden ge
vorderd. 

De kosten van het lager onderwijs zijn uitgetrokken op een 
bedrag van f 3524. De gemeente Poederoijen ziet zich door hare 
lio-cring genoodzaakt in de kosten voor twee openbare scholen 
te moeten voorrien, ten gevolge waarvan het onderwys byna 
45 pet. van alle uitgaven in beslag neemt. Onder de kosten voor 
werken en inrichtingen tot den openbaren dienst bestemd, komt 
een bedrag voor van f 600, voor aanleg en verbetering van 
pompen. Vooral te Aalst, waar het water slecht en in den zomer 
ondrinkbaar is, terwijl daarin door gebrek aan geldmiddelen tot 
heden geene verbeteringen z\jn gebracht, behoort, met het oog 
op de volksgezondheid, noodzakelijk tot aanleg van goede drink-
waterpompen te worden overgegaan. 

Wanneer wij er ten slotte nog de aandacht op vestigen, dat 
de overige uitgaven tot de hoogst noodzakelijke zijn beperkt, 
dan vinden wij volle vrijheid Uwer Excellentie met den meesten 
aandrang in overweging te geven het daarheen te willen leiden, 
dat op de onderwerpelijke aanvraag gunstig worde beschikt en dat 
het bedrag van het c. q. te verleenen subsidie daarbij worde bepaald 

op f 1000, zijnde de som die, blijkens meergemeld overzicht, 
noodig is, om tusschen de inkomsten en uitgaven der gemeente 
Poederoijen voor het dienstjaar 1903 evenwicht te bewaren en 
die door de verdere verhooging van belastingen onmogelijk kan 
worden gevonden. 

Overzicht van de geldleeningen : 
In 1897 werd voor den bouw van eene veldwachterswoniug 

en het herstellen der aanlegplaats eene geldleening aangegaan, 
groot f 1500 , rentende 4 pet., en met jaarljjksche aflossing van 
minstens f 100. 

In 1902 is besloten , ten behoeve van den aanleg van pompen , 
f 400 te leenen , tegen 5 pet., de aflossing, van minstens f 100 
per jaar, heeft het eerst in 1903 plaats. 

Arnhem, 2 September 1903. 
De Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland , 

G. HUGKNPOTH , Voorzitter. 
BRANTS , Griffier. 

Gemeente 
Slad aan H Haringvliet. 

Bevolking 1066 zielen. 

1 openbare lagere school, 
die op 15 Januari 1903 

werd 
bezocht door 235 kinderen , 

waaronder 147 onvermo-
genden die geen, en 88 

m'nvermogenden die 
verminderd schoolgeld 

betaalden. 
Het maximum te betalen 
schoolgeld bedraagt per 

leerling f 0,75 in de 
maand. 

VI. 

ADVIES van Gedeputeerde Staten van Zuidholland, omtrent de aanvrage van liet bestuur der 
gemeente Stad aan 't Haringvliet, om toepassing van art. 49 der wet tot regeling van het lager onderwijs. 

De aanvraag betreft de gewone kosten van het lager onderwijs. 
Het maximum van den hoofdelijken omslag bedraagt f 3400. 
Het aantal aanslagen in den hoofdelijken omslag bedraagt over het jaar 1903 180, tegen

over 180 in het vorige jaar. 
Het totaal van het geschatte inkomen der aangeslagenen beloopt f 140 340, tegenover 

f 141 034 in het vorige jaar. 
De aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud bedraagt, evenals in het vorige jaar, f300, 

benevens f 20 voor ieder kind beneden de 18 jaar. 
Het totaal van het belastbaar inkomen beloopt f 79 458, tegenover f 79 884 in het 

vorige jaar. 
De hoofdelijke omslag bedraagt 2,34 pet. van het totaal belastbaar inkomen, tegenover 

2,35 pet. in het vorige jaar. 
De begrooting voor 1903 is goedgekeurd bjj besluit van Gedeputeerde Staten van 80 December 

1902 n". 52. 
De financieele toestand der gemeente bl\jkt uit het volgend overzicht, dat getrokken is uit 

hare rekeningen over de jaren 1897—1901 en uit de begrootingen voor 1902 en 1903. 

O N T V A N G S T E N  (in guldens). 

V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  
Volgens 

de begrootingen 
AARD DER ONTVANGSTEN. voor AARD DER ONTVANGSTEN. 

| 

1897. 1898. 1899. 1900. j 1901. 1902. 1903. 

Batig slot der laatst vastgestelde 
rekening 

40 opc. op de hoofds. der grondbel. 
(geb. eigend.) 

10 opc. op de hoofds. der grondbel. 
(ongeb. eigend.) 

80/50 opc. op de hoofds. der person. 
belasting 

Hoofdelijke omslag 
Opbrengst van tollen 
Opbrengst brug-, kaai-, haven- en 

andere gelden 
Opbrengst marktgelden en weegloonen 
Begrafenisrechten 
Leges ter gemeente-secretarie . . . 
Schoolgelden 
Belasting op de honden 
Andere belastingen 
Recht voor verkoop vansterken drank 
Inkomsten van gemeente-eigendom

men en bezittingen 
Ontvangsten van verschillenden aard 

en toevallige baten 
Uitkeering van het Rijk, volgens 

art. 1 der wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n°. 156) 

Idem volgens art. 10 dier wet . . . 
Bijdrage van het Rijk, volgens art. 

45 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs 

Idem volgens art. 45bis dier wet . . 
Subsidie van het Rijk volgens art. 49 

d i e r  w e t  . . . . . . . . . .  
Geldleeningen 
Bijdragen in het pensioen van veld-

wachters enz 
subsidie der provincie in de kosten 

van verpleging van lijders aan 
TT.jebris typhoïdea 
Uitkeering van het Rijk, ingevolge 

art. 2 der wet van 26 Juli 1885 
(Staatsblad n". 169) 

Totaal 
1) Waaronder f 173 wegens teruggave van het Rjjk voor voorschotten 

") Hieronder is begrepen f 31 als vergoeding van het R\jk voor bestelloon 
Rijk wegens het gebruik van lokalen ten dienste van het voorbereidend militair onderwijs, 
bet batig slot over 1898. 

n 1345 4) 632 813 71 39 Ti 

329 327 328 327 327 327 327 

161 161 161 165 165 165 161 
627 
332 350 358 365 354 365 354 

1709 1813 1777 1790 1831 1860 1 888 
71 7i li n Ti Ti J» 

2 021 
412 
91 

1 
954 
47 

2 430 
642 
100 

1 
950 
64 

3 487 
888 
85 
1 

930 
59 

3433 
621 
60 
2 

793 
50 

4135 
831 
91 
1 

748 
46 

3 903 
756 

60 
2 

793 
53 

3 900 
504 

66 
1 

748 
77 

n 
132 

Ti 
112 

li 
112 

71 
112 

71 
112 " 112 

71 
112 

39 42 58 34 67 59 191 

104 128 271 150 132 135 2) 73 

71 
Ti 

2 684 
288 

2 462 
288 

2 469 
288 

2 432 
288 

2 469 
288 

2 469 
288 

*
 

CO
 

O
 

O
 

1250 
71 

1275 
* 

1300 
71 

1300 1 675 
19 

1 675 
58 

3 000 
n 

2 500 
9 408 

3 200 
2 940 

3 200 
1568 

3 200 
» 

3 990 
» 

3 990 
, 

100 100 100 100 18 9 Ti 

7> Ti 11 250 1) 343 71 7> 

1174 li y> 71 ' 9 71 
14 647 12 533 19 412 17 890 16 421 17 070 16 882 

uit de gemeentekas in zake besmettelijke ziekten. 
vaD telegrammen en f 30 als vergoeding van het 

4) Beschikking over een deel van 
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U I T G A V E N  (in guldens). 

AARD DER UITGAVEN. 

V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n  

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 

Volgens 
de begrootingen 

voor 

1902. 1903. 

Nadeelig slot der laatst vastgestelde 
rekening 

Kosten van het huishoudelijk bestuur 
(bezoldiging , schrijfloonen , presen
tiegelden , reis- en verblijfkosten , 
te genieten door de personen in het 
dagel\jksch bestuur der gemeente 
werkzaam, en andere kosten van 
h e t  d f t g e l y k s e h  b e s t u u r )  . . . .  

Kosten voor werken en inrichtingen 
tot den openbaren dienst bestemd. 

Kosten voor eigendommen die de 
gemeente naar het burgerlijk recht 
bezit, met de deswege verschuldigde 
lasten 

Kosten fan invordering der plaatse
lijke belastingen of middelen . . 

Kosten van de openbare veiligheid 
en brandweer 

Kosten van het gewoon lager onderwijs 
Kosten van het herhalingsonderwijs. 
Kosten van ander dan lager onder-

wijs 
Kosten van het armwezen .... 
R e n t e n  v a n  g e l d l e e n i n g e n  . . . .  
Aflossing van geldleeningen. . . . 
Andere uitgaven, niet onder de vorige 

begrepen 
Onvoorziene uitgaven 
Pensioenen aan veldwachters enz. 
Verplegingskosten van laders aan 

febris typhoïdea . 
Kosten der plaatselijke gezondheids-

politie 
Kosten voor landbouw , handel en nij

verheid 3) 

Totaal 

286 

2139 

911 

263 

129 

659 
4 814 

100 

1 000 
368 

1263 

1 124 

* 
200 

13 246 

2 375 

10 172 

268 

126 

689 
4 909 

100 

1364 
314 

1263 

1 191 
279 
2o0 

23 250 

713 

2 413 

988 

3 470 

121 

826 
4 973 

100 

1 427 
753 

1 763 

1171 
644 
200 

19 562 

2 540 

3 692 

318 

109 

822 
4 900 

125 

1407 
765 

1 662 

1 146 
202 
200 

248 

18136 

438 

2 504 

1324 

316 

121 

726 
5 343 

100 

1346 
850 

1500 

1 556 I 
21 
33 

350 

16 528 

2 343 

1080 

245 

121 

822 
7 030 

200 

1300 
732 

1500 

1 667 
30 

17 070" 

106 

1917 

2 610 

99 

125 

822 
6 607 

225 

1300 
871 

2 000 

18 

182 

16 882 

3) Tot 1903 over andere hoofdstukken verdeeld. 

Bij Koninklijk besluit van 15 December 1902 n\ 31 werd aan 
de gemeente Stad aan 't Haringvliet een buitengewoon subsidie 
van f 3200 verleend, in de kosten van haar lager onderwijs, 
nadat door ons was geadviseerd tot toekenning , overeenkomstig 
het verzoek der gemeente, van een bedrag van f 3990. 

Andermaal heelt thans de raad zich bij adres tot Hare Majesteit 
de Koningin gewend met verzoek, om over het loopende jaar 
een bedrag van f 3990 te mogen ontvangen, tegen welke som 
wij bij de behandeling der begrooting meenden geen bezwaar 
te moeten maken. 

Door de kosten voor het onderwijs, in verband met die voor 
armenzorg , openbare werken en geldleeningen , wordt deze ge
meente toch inderdaad zoozeer gedrukt, dat een belangrijke 
steun van Rijkswege noodzakelijk is. 

Het onderwijs alleen al kost dit jaar f 6832 of 0,4 van 
het geheele bedrag van het budget. Hieronder is f 4-100 begrepen 
voor jaarwedden van de onderwijzers aan de eenige openbare 
school die de gemeente bezit, als volgt over de onderwijzers 
verdeeld: 

voor het hoofd der school f 1200 

voor den onderwijzer met verplichte hoofdakte . . 1000 

voor twee ouderwijzers, elk f 750, samen . . . 1500 

voor eene onderwijzeres 700 

f 4400 

Deze som is weder f 300 booger dan verleden jaar voorjaar-
wedden werd uitgetrokken. Desniettemin zijn de totale kosten 
van het lager onderwijs ongeveer f 400 lager dan over 1902 
werd geraamd , voornamelijk ten gevolge van het ook in het 
vorig advies vermelde feit, dat de gemeente eenige jaren zeer 
zuinig is geweest in het onderhouden van de school, desehool-
meubelen en de leermiddelen , ten gevolge waarvan eindelijk in 
1902 belangrijke herstellingen niet meer konden worden uitge
steld. Voor 1903 kon daarom op deze posten met een geringer 
bedrag worden volstaan. Toch blijft, na aftrek van de school
gelden en de gewone Rijksbijdragen, nog altijd f 4351 voor de 
gemeente uit andere middelen te dekken, een bedrag waarvoor 
de opbrengst van den hoofdelijken omslag en de uitkeering, 
krachtens art. 1 der wet van 1897, te zamen nauwelijks vol
doende zijn. 

Naast het onderwijs eischt ook het armwezen aanzienlijke offers 
uit de gemeentekas, n. 1. dit jaar, evenals in 1902 , f 1300. En 
ook voor het onderhoud van de haven en de wegen heeft de 
gemeente jaarlijks groote sommen uit te geven. Het aandeel dat 
de gemeente over dit jaar in het onderhoud van den weg van 
Middelharnis naar Oolgensplaat en Oude Tonge heeft te dragen 
beloopt f 1128,615 , dat is wel is waar f 200 minder dan over 
het vorig jaar (toen een abnormaal hoog bedrag werd bereikt) 
doch nog altijd f 200 meer dan haar aandeel in 1901 bedroeg. 

Ook de leeningen die ten laste der gemeente loopende 
zijn en waarvoor over 1903 niet minder dan f 2871 aan rente 

en aflossing verschuldigd is, ziju ten deele voor openbare werken 
aangegaan. 

De nog niet afgeloste leeningen zijn: 

1. eene, aanvankelijk groot f 17 000, per resto f 2000 groot 
en rentende 4 pet., waarvan jaarlijks f 10C0 moet worden afgelost; 
deze leening werd aangegaan tot converteering van eenige oude 

: leeningen ; 

2. eene, oorspronkelijk f9600 groot, waarvan f 2000 is afge
lost , aangegaan voor de vergrooting van de kade en haven ; de 
rente bedraagt 5 pet., de verplichte aflossing f 500; 

3. eene leening, groot f3000, in 1899, a4,5pct., aangegaan 
voor den aankoop van een uurwerk met klok; van deze leening 
moet over 1903 voor het eerst f 500 worden afgelost; 

4. eene leening, groot f 1600, in 1900aangegaan, a4,5pct., 
voor den aanleg van eene nieuwe rioleering; 

5. eene , groot f 5100 en rentende 4 pet., in 1902 aangegaan 
voor verbetering van de haven. 

Van de beide laatste leeningen vangt de aflossing eerst in 
1905 aan. Dat dit jaar voor het eerst van de onder n". 3 ge
noemde leening eene aflossing plaats vindt, maakt dat de post 
aflossing, met het vorig jaar vergeleken, met f 500 verhoogd 
werd. 

Tegenover al deze uitgaven staat aan inkomsten uit bezittingen 
slechts f 191 , terwijl de belastingen , reeds vrij hoog opgevoerd, 
onmogelijk al het ontbrekende kunnen opleveren. 

De opcenten op de grondbelasting worden tot de wettelijke 
maxima, die op het personeel ten getale van 50 geheven. 
Nominaal is de druk van den hoofdelijken omslag niet bijzonder 
hoog te noemen; van belastbare inkomens van f50 wordt 1 pet., 
van die van f 300 1,5 pet., van die van f 1000 2,55 pet en van 
die van f 2300 3,14 pet. geheven, terwijl de beide hoogstaan
geslagenen voor een inkomen van f 500 3,4 pet. betalen. 

Van de 180 ingezetenen, die in den hoofdelijken omslag zijn 
aangeslagen, zijn er echter 127 voor een belastbaar inkomen 
van f 400 of lager aangeslagen, hetgeen gelijk staat met een 
geschat inkomen van ongeveer f 700, een bedrag dus, waarbij elke 
belasting reeds moeilijk te dragen valt. Slechts 6 ingezetenen zyn 
aangeslagen voor een belastbaar inkomen van meer dan f2000 : 
niet minder dan een-derde van het bedrag van het kohier wordt 
door deze 6 belastingschuldigen opgebracht. 

Sinds 1898 heeft geen enkel dienstjaar een batig saldo van 
eenig belang opgeleverd en ook de laatst vastgestelde rekening, 
die over 1901 sloot met een nadeelig saldo, tan gevolge van he 
feit, dat door het Rijk een minder bedrag, krachtens art. 4 

der wet op het lager onderwijs, werd verleend , dan door den 
raad op de begrooting was gebracht. 



Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant. 

Daarbij is in de laatste jaren het bedrag, dat voor onvoor
ziene uitgaven beschikbaar bleef, telkens ingekrompen en thans 
bedraagt dit nog slechts f 18, zoodat elke belangrijke verhooging 
van uitgaven allicht tot het ontstaan van een nadeelig saldo 
leiden kan. Meer dan ooit heeft daarom de gemeente behoefte 
aan aanzienlijken steun van het Rijk en het is daarom, dat wij 
Uwe Excellentie in overweging geven om te bevorderen, dat 
aan de gemeente Stad aan 't Haringvliet een buitengewoon 
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Rijkssubsidie worde verleend tot het volle door haar gevraagde 
bedrag, zijnde f 3990. 

's Gravenhage, 28 September/5 October 1908. 
De Gedeputeerde Staten der provincie Zuidholland, 

G. J. GOEKOOP , Loco-Voorzitter. 

F. TAVKNBAAT , Griffier. 

N°. 25. 

Gemeente 
Egmond aan Zee. 

Bevolking op 1 Januari 1903 
2655 zielen. 

Een 
openbare lagere school 

met 387 schoolgaande 
kinderen, van welke 

299 onvermogenden en 
46 minvermogenden. 

Het maximum te betalen 
schoolgeld bedraagt per 

leerling f 0,20 in de maand. 

YII. 

ADVIES van Gedeputeerde Staten der provincie Noordholland, van 26 Augustus 1903, omtrent de 
aanviage van het bestuur der gemeente Egmond aan Zee, om toepassing van artikel 49 dei-
wet op hel lager onderwijs. 

De aanvrage betreft de gewone kosten van het lager onderwijs. 
Er is geen maximum van den hoofdelijken omslag, doch deze is voor het jaar 1903 geraamd 

op f 1700. 
Het aantal aanslagen in den hoofdelijken omslag bedraagt over het jaar 1903 446, tegen

over 461 in het vorige jaar. 
Het totaal van het geschatte of afgeleide inkomen der aangeslagen en beloopt f 211120, 

tegenover f 209 540 in het vorige jaar. 
De aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud bedraagt f 300 , tegenover f 300 in het vorige jaar. 
Het totaal van het belastbaar inkomen beloopt f 73 506, tegenover f 68 986 in het 

vorige jaar. 
De hoofdelijke omslag bedraagt 1 a 2,25 pet. van het totaal belastbaar inkomen, tegenover 

1 a 2,25 pet. in het vorige jaar. 
De begrooting van 1903 is goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 1 Juni 

1903 n°. 1. 

De financieele toestand der gemeente blijkt uit het volgend overzicht, dat getrokken is uit 
hare rekeningen over de jaren 1897—1901 en uit de begrootingen voor 1902 en 1903. 

O N T V A N G S T E N  (in guldens). 

AARD DER ONTVANGSTEN. 
V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  

Volgens 
de begrootingen 

voor 
AARD DER ONTVANGSTEN. 

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

Restanten * 17 11 71 1 71 

Batig slot der laatst vastgestelde re
62 kening 62 n Ti 71 304 

40 opcenten op de hoofdsom der grond
594 

2) 870 
belasting, gebouwde eigendommen ! 555 580 594 615 615 669 

10 opcenten op de hoofdsom der grond 523 
belasting, ongebouwde eigendommen 1 1 2 1 1 l 

40 opcenten op de hoofdsom der 
personeele belasting .... 631 665 715 647 692 647 692 

Uitkeering van het Rijk, overeen
komstig de wet van 26 Juli 1885 
(Staatsblad n°. 169) 1422 71 71 V !> 7i 7) 

Hoofdelijke omslag 950 1014 1144 1 169 1643 1 550 1700 Hoofdelijke omslag 
1) 146 

Opbrengst van tollen 1 120 1120 1120 1120 1572 1572 1572 
Opbrengst van brug-, kaai-, haven

en andere gelden 71 n 71 » 7) J» 

Opbrengst marktgelden r> n 7! 7f 7i 7) 

Begrafenisrechten 126 105 107 163 162 140 300 
Leges ter gemeente-secretarie . . . 23 18 33 33 32 35 35 
Schoolgelden 159 164 164 157 155 175 200 
Belasting op de honden 44 24 22 39 45 40 50 
Andere belastingen 7) 7f f V 71 71 71 71 71 

Recht voor verkoop van sterken drank 425 42^ 425 425 425 425 463 
Inkomsten vau gemeente-eigendom

men en bezittingen 58 61 57 67 37 40 246 
Ontvangsten van verschillenden aard 

en toevallige baten 409 14 22 95 130 142 142 
Uitkeering van het Rijk overeenkom

stig art. 1 der wet van 24 Mei 
1897 (Staatsblad n°. 156) . . . • 4 941 5 050 5 007 5 001 5 001 5 058 

Uitkeering als boven, overeenkomstig 
275 art. 10 der laatstvermelde wet . . 275 275 275 275 275 275 

Bijdrage van het Rijk , volgens art. 
45 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs 1917 2 383 2 350 2 400 2 333 3 050 3 250 

Idem volgens art. 45bis dier wet. . n 71 n 71 7! 10 54 
Subsidie van het Rijk volgens art. 49 

5 000 dier wet 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 240 
Subsidie van het Rijk voor gemeente

huishouding 2 500 550 750 2 000 1708 1 100 1 100 
Subsidie van de provincie voor ge

550 meentehuishouding 2 500 550 750 3 200 1 708 1100 1100 
Buitengewone ontvangsten .... 7 450 4 000 4 436 6116 6120 4 000 4 000 Buitengewone ontvangsten .... 

1) 1900 
Totaal 25 319 21882 23 012 28 509 27 654 27 835 26 451 

1) B|j 1ste suppletoire begrooting 
toegevoegd. 2) Als boven bij 2de suppi, 
het batig saldo 1901). 

goedgekeurd door Ged. Staten bij besluit van 8 Oct. 1902 n°. 1 aan den dienst 1902 
begrooting goedgekeurd door Ged. Staten bij besluit van 8 Oct. 1902 n". 1. (Deel van 
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U I T G A V E N  ( i n  guldens). 

V o 1 g e n B 
Volgens 

V o 1 g e n B d e  r e k e n i n g  v a n :  de begrootingen 
AARD DER UITGAVEN. voor AARD DER UITGAVEN. 

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

Nadeelig slot der laatst vastgestelde 
rekening ft 1343 479 2 891 1487 178 

Kosten van het huishoudelijk bestuur 
(bezoldiging, schrijfloonen , presen
tiegelden , reis- en verblijfkosten, 
te genieten door de personen in 
het dagelijksch bestuur der gemeente 
werkzaam en andere kosten van 
het dagelijksch bestuur) .... 2146 2 369 2 373 1927 2146 1 928 2163 

Kosten voor werken en inrichtingen tot 
2163 

den openbaren dienst bestemd . . 474 430 1459 979 1777 2 080 2 225 
2) 750 

Kosten voor eigendommen , die de ge
2) 

meente naar het burgerlijk recht 
bezit, met de deswege verschuldigde 
lasten 331 467 319 295 386 335 335 

Kosten van invordering der plaatse
335 

lijke belastingen of middelen . . 113 213 51 181 144 185 170 
Kosten der openbare veiligheid en 

170 

van de brandweer 902 840 816 968 929 1 050 1171 
Kosten van het gewoon lager onderwijs 8 716 8 541 9173 9113 8 409 9 850 10 300 
Kosten van het herhalingsonderwijs . ft ft ft D n 19 108 
Kosten van voorbereidend lager onder

108 

wijs 1274 1273 1348 1322 1203 1300 1300 
Kosten yan het armwezen .... 1722 1880 1980 2147 2 280 2 280 2 430 
Renten van geldleeningen .... 374 593 507 611 636 598 568 
Aflossingen van geldleeningen . . 850 1100 1100 900 700 700 700 
Andereuitgaven, niet onder de vorige 

700 

begrepen 259 660 223 232 373 377 446 
1) 40 

Onvoorziene uitgaven 140 423 120 ft ft 
1) 

129 525 
1) 29 

Buitengewone uitgaven 7 937 4 090 4 000 6 800 , 6 010 
1) 

4 010 
1977 

120 

4 010 

Pensioenen 550 550 550 321 ; ft ft ft 
Totaal 25 788 24 772 24 498 28 687"! 26 480 27 835 26 451 

1) 2) Bij 1ste en 2de suppletoire begrootingen, goedgekeurd by besluit van Ged. Staten, dd. 8 October 1902 n°. 1, aan den 
dienst toegevoegd. 

Tot toelichting van eenige posten van den voorgaanden staat 
diene het volgende: 

A. Inkomsten uit gemeente-eigendommen en bezittingen: 
1. voor 1902 geraamd op f 40; 
deze spruiten voort uit: huur van huizen f 1, renten In

schrijving Grootboek nat. schuld f 25 en tienden, cijnsen en 
erfpachten f 14. Deze ontvangsten zijn afwisselend ; 

2. voor 1903 geraamd op f 216; 
deze spruiten voort uit: huur vau huizen f 200, renten In-

scbrijvjng Grootboek nat. schuld f 27 en tienden , cijnsen en 
erfpachten f 19; 

B. Ontvaugsten van verschillenden aard en toevallige baten: 
voor 1902 en 1903 geraamd op f 142; 
deze bestaan uit: diversen f 2, huur vau een gedeelte zee

strand f 140; 

C. Buitengewone ontvangsten : 
1. voor 1902 geraamd op f 5900: 
deze spruiten voort uit: kasleening 

vergrooting der begraafplaats f 1900 ; 

2. voor 1903 geraamd op f 4000, zijnde de raming eener 
kasleening; 

D. Andere uitgaven, niet onder de vorige begrepen: 
1. voor 1902 geraamd op f 317, bestaande uit: 
kosten tot wering van besmettelijke ziekten. . , . f 30 
kosten der nationale militie 7 
openbare vermakelijkheden 10 
kosten van brandverzekering 40 
huur van een gedeelte zeestrand . 40 
bijdrage aan de ambachtsschool te Alkmaar. . , , 25 
bijdrage aan de huishoud- en industrieschool te Alkmaar 20 
kosten van ad verten tien 70 
coupons van vorige jaren 75 

E. Buitengewone uitgaven : 

1. voor 1902 geaaamd op f 6107; 
deze bestaan uit: 
aflossing kasleening. . , , f 4 000 
kosten kasleening 10 
vergrooting begraafplaats 1 900 
aankoop reddingsboot 77 
aankoop inschrijving Grootboek 120 

f 6107 

f 4000 , geldleening ter 

f 317 
2. voor 190."> geraamd op f 446, bestaande uit: 
o p h a l e n  v a n  a s c h  e n  v u i l n i s  , , , , , , , ,  
kosten tot wering van besmettelijke ziekten. . . 
kosten der plaatselijke gezondheidscommissie , , 
kosten der nationale militie 
openbare vermakelijkheden . 
kosten brandverzekering . . . . 
huur van een gedeelte zeestrand 
bijdrage aan de ambachtsschool te Alkmaar. . , 
bijdrage aan de huishoud- en industrieschool te Alkmaar 
kosten van advertentiën 
coupons van vorige jaren . 

100 
30 
50 
6 

10 
40 
40 
25 
20 
50 
75 

f 446 

2. voor 1903 geraamd op f 4010, als: 
aflosing kasleening f 4000 en kosten dier leening f 10. 

De schuld der gemeente bedroeg op 1 Januari 1903: 

f 4 700, zijnde het restant eener geldleeniug, ad f 18 000, 
tegen eene rente van 4 pet. per jaar en met eene 
jaarlijksche aflossing van f 200 gesloten in 1845, 
voor den aanleg van een straatweg; 

1 250 , zijnde het restant eener geldleening , ad f 3750, 
tegen 4,5 pet. per jaar en met eene jaarlijksche af
lossing van f 250 gesloten in 1891, voor verbou
wing van de woning van den geneesheer; 

2 750, zijnde het restant eener geldleening , ad f 4000, 
tegen eene rente van ten hoogste 4,5 pet, per jaar 
en met eene jaarlijksche aflossing van f 250 ge
sloten in 1896 , voor vergrooting der begraafplaats, 
ad f 3000, en herstelling van den toren, ad f 1000, 

f 8 700 

In aansluiting met het in het adres aangevoerde, zijn Gedepu
teerde Staten van meening, dat er, in verband met den financieelen 
toestand der gemeente, zooals die uit bovenstaande gegevens 
blijkt te zijn, alleszins redenen bestaan om haar in de gewone 
kosten van het lager onderwijs, naar art. 49 der wet op het 
lager onderwijs, vanwege het Rijk eene tegemoetkoming te 
verstrekken. 

Gedeputeerde Staten zijn van oordeel, dat aan de gemeente 
Egmond aan Zee, ter tegemoetkoming in de kosten van het 
lager onderwijs, voor 1903 uit 's Rijks kas een subsidie be
hoord te worden verleend van vijfduizend tweehonderd veertig 
gulden. 

Haarlem, 26 Augustus 1903. 

Gedeputeerde Slaton voortiomd, 

VAN TIENHOVEN , Voorzitter. 

A. A. LAND , Griffier. 



N°. 137. 

Gemeente Zuiddorpe. 

Bevolking 1062 zielen. 

Eene 
openbare lagere school, 
die op 15 .Januari 1903 
werd bezocht door 156 
kinderen, waaronder92 

onvermogenden die geen, 
eu 21 minvermogenden 

die verminderd schoolgeld 
betaalden. 

Het maximum te betalen 
schoolgeld bedraagt per 

leerling f 0,60 per maand. 

VIII. 

ADVIES van Gedeputeerde Staten van Zeeland, omtrent de aanvrage van het bestuur der yemeeute 
Zuiddorpe, om toepassing van art. 49 der wet tot regeling van liet lager onderwijs. 

De aanvrage betreft de gewone kosten van het lager onderwijs, tot een bedrag van f 1200. 
Het maximum van den hoofdelijken omslag bedraagt f 1800. 
Het aantal aanslagen in den hoofdelijken omslag bedraagt over het jaar 1903 109, tegenover 

109 in het vorige jaar. 
Het totaal van het geschatte of afgeleide inkomen der aangeslagenen beloopt f 88 125, tegen

over f 86 050 in het vorige jaar. 
De aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud bedraagt f 300, evenals in het vorige jaar. 
Het totaal van het belastbaar inkomen beloopt f 55 325, tegenover f 55 600 in het vorige jaar. 
De hoofdelijke omslag bedraagt 2,52 pet. van het totaal belastbaar inkomen, tegenover 2,50 pet. 

in het vorige jaar. 
De begrooting voor 1903 is goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 7 Au

gustus 1903 n°. 38, 1ste afdeeling. 
Het batig slot der rekening over 1901 bedraagt f 323,99. 

De financieele toestand der gemeente blijkt uit het volgend overzicht, dat getrokken is uit 
hare rekeningen over de jaren 1897—1901 en uit de begrootingen voor 1902 en 1903. 

O N T V A N G S T E N  (in guldens). 

AARD DER ONTVANGSTEN. 

V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 

Volgens 
de begrootingen 

voor 

1902. 1903. 

Batig slot der laatst vastgestelde re
kening 

Opc. op de hoofds. geb. eigend. 40 
der grond bel. . i ongeb. eigend. 10 

40 J opc. op de hoofds. der pers 
50 £ belasting 
Hoofdelijke omslag 
Opbrengst van tollen 
Opbrengst brug-, kaai-, haven- en 

andere gelden 
Opbrengst marktgelden .... 
Begrafenisrechten 
Leges ter gemeente-secretarie . . 
Schoolgelden 
Belasting op de honden .... 
Andere belastingen 
Recht voor verkoop van sterken drank 
Inkomsten van gemeente-eigendom

men en bezittingen 
Ontvangsten van verschillenden aard 

en toevallige baten 
Bijdragen voor verpleging krankzinn. 
Bijdragen in kosten wegeu . . . . 
Uitkeering van het Rijk volgens art. 1 

der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 156) . . 

Idem volgens art. 10 dier wet. . . 
Bijdrage van het Rijk volgens art. 45, 

der wet tot regeling van het lager 
o n d e r w i j s  . . . . . . . . .  

Idem volgens art. 45bis dier wet . 
Subsidie van het Rijk, volgens art 

49 dier wet 
Geldleening 

Totaal 

182 
279 
279 
630 

1248 
158 

11 
216 
69 

175 

0 

13 

1450 

700 
n 

1200 
600 

7 210 

a) 441 b) 
280 
279 

" 379 
1390 

150 

230 
72 

150 

125 c) 
283 : 
279 

" 446 
1433 

168 

9 
244 
75 j 

150 

401 
284 
279 

' 473 
1368 

161 

11 
232 
67 

150 

52 

12 488 

1965 
200 

900 

685 

14 

335 

1985 
200 

900 

685 
j) 15161 k) 17 600 

34848 . 24 931 

d) 

59 

335 

2 023 
200 

900 

7 628 
0 

651 e) 
289 
279 

473 
1415 

176 

34 
251 
71 

150 

21 

335 

2 009 
200 

900 

460 
1500 
9 214 

472 
289 
279 

' 473 
1400 

161 

11 
232 
67 

/) 

150 

14 

360 

2 023 
200 

1067 
22 

675 

7 895 

f f )  

h) 

324 
291 
279 

" 473 
1800 

176 

14 
251 
72 

150 

14 

360 

2119 
200 

2441 
59 

4 650 

13673" 
a) Saldo 1896. b) Saldo 1897. c) Saldo 1898. d) Saldo 1899. e) Saldo 1900. f) Saldo 1901. g) Hieronder f 1276 wegens 

schoolbouw. //) Hieronder f 3975 wegens buitengewoon subsidie in de kosten van schoolbouw. i) Voor kasgeld, j) f 800 voor 
kasgeld, f 2100 voor aanleg van een keiweg en f 12 261 renteloos voorschot van de provincie voor idem. In f600 voor kasgeld 
en t 17 000 voor conversie van bestaande leeningen. /) Voor aanleg van een keiweg. 

U I T G A  V E N  (in guldens). 

AARD DER UITGAVEN. 

V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  
Volgens 

de begrootingen 
voor AARD DER UITGAVEN. 

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

Nadeelig slot der laatst vastgestelde 
rekening 

Kosten van het huishoudelijk bestuur 
(bezoldigingen, schrijfloonen, presen
tiegelden , reis- en verblijfkosten , 
te genieten door de personen in het 
dagelijksch bestuur der gemeente 
werkzaam en andere kosten van het 
dagelijksch bestuur) 

Kosten van werken en inrichtingen 
tot den openbaren dienst bestemd. 

Kosten van eigendommen, welke de ge
meentenaar hetburgerlijkrechtbezit, 
met de deswege verschuldigde lasten 

Kosten van invordering der plaatse
lijke belastingen of middelen. . . 

Kosten der openbare veiligheid en 
van de brandweer 

Kosten van het gewoon lager onderwijs 
Teruggaaf Rijksvergoeding kosten 

l a g e r  o n d e r w i j s .  . . . . . . .  
Hieronder : a) f 26 735 voor w 

li J» » n n » 

1327 1559 1811 1515 1 660 1620 1650 

241 a) 26 860 233 165 b) 1756 155 225 

71 » 1) » n 

75 85 70 114 82 115 120 

559 581 630 615 622 671 758 
2 596 2 487 2 510 2 546 2 714 3 230 c) 8 458 

200 200 200 200 200 
ïtering ; b) f 1540 voor aanleg van een keiweg; c) f 5103 voor verbouwing der school. 
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-

Volgens 
V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  de begrootingen 

A A R D  T O f t R  T T ï T f i A V T C N  voor 

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

Kosten van het herhalingsonderwijs . y> D 60 130 
Kosten van ander dan lager onderwijs V i> n » 
Kosten van den geneeskundigen dienst 180 180 180 180 180 180 180 
Kosten van het S onderstand . . . 96 207 192 248 230 174 120 

armwezen . . 1 verpleg. krankzinn. 152 JJ 7) 155 
Renten van geldleeningen .... 616 612 814 599 595 655 655 
Aflossing van geldleeningen. . . . d) 1000 e) 1200 ") 17 613 713 613 613 713 
Toelage muziekgezelschap .... 40 40 40 40 40 40 40 
Andere uitgaven , niet onder de vorige 

begrepen 163 399 171 220 198 175 195 
Onvoorziene uitgaven 7! 37 17 n 7 1 44 

Totaal . 7 085 34 447 24 280 7155 8 890 7 895 i 13 673 

d) e) en /) Hieronder respectievelgk f 600, f 800 en f 690 voor aflossing van geleend kasgeld. Onder e) voorts f 16 300 
voor conversie van bestaande geldleeningen. 

Vruchtgevende eigendommen bezit de gemeente niet. 
Ten laste der gemeente loopen de volgende geldleeningen: 
f 17 000, opgenomen in 1899, tegen 3,5 pet., voor conversie 

der bestaande leeningen enz.; de aflossing vangt aan in 1919; 
f 1500, opgenomen in 1901, tegen 4 pet., voor wegsverbe-

tering; van deze leening wordt inl903 de 1ste termijn, af 100, 
afgelost. 

Voorts wordt in 1903 afgelost de vijfde twintigste termijn , 
ad f 613,05, van een renteloos voorschot der provincie voor 
wegsverbetering. 

Verhooging van den post: ,Uitkeering van het Rijk, volgens 
art. 1 der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad nu. 156)" , welke post 
ten onrechte pl. f 110 te laag was geraamd en verhooging van den 
hoofdelijken omslag met f 400 maakten het mogelijk, het oor
spronkelijk op f 1200 geraamd subsidie van het Rijk in de ge

wone kosten van het lager onderwijs tot f 675, alzoo tot het
zelfde bedrag dat ten vorigen jare werd verleend, terug te 
brengen. 

Voor het overige vonden wij geen aanleiding, om op ver
hooging van ontvangsten of vermindering van uitgaven aan te 
dringen. 

Wij hebben mitsdien de eer de gemeente voor een subsidie 
tot een bedrag van f 675 aan te bevelen. 

Middelburg, 4 September 1903. 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

P. J. Siegers , Wd.- Voorzitter. 
Krüseman , Gri/fier. 

Gemeente 
Grafhorst. 

Bevolking 640 zielen. 

1 openbare lagere school, 
die op 15 Januari 1903 
werd bezocht door 86 
kinderen, waaronder 46 

onvermogenden die geen, 
en 43 minvermogenden die 

verminderd schoolgeld 
betaalden. 

Het maximum te betalen 
schoolgeld bedraagt per 

leerling f 0,23 in de maand. 

IX. 

ADVIES van Gedeputeerde Staten van Overijssel, omtrent de aanvrage van het bestuur der gemeente 
Grafhorst, om toepassing van art. 49 der wet lot regeling van het lager onderwijs. 

De aanvrage betreft de gewone kosten van het lager onderwijs over 1903. 
Het maximum van den hoofdelijken omslag bedraagt f 500 pl. f 100 suppl. 
Het aantal aanslagen in den hoofdelijken omslag bedraagt over het jaar 1903 91 , tegenover 

86 in het vorige jaar. 
Het totaal van het geschatte of afgeleide inkomen der aangeslagenen beloopt f30 312,50, tegen

over f 28 650 in het vorige jaar. 
De aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud bedraagt f 250, tegenover gelijk bedrag in het 

vorige jaar. 
Het totaal van het belastbaar inkomen beloopt f 7562,50, tegenover f 7150 in het vorige 

jaar. 
De hoofdelijke omslag bedraagt 4 pet. van het totaal belastbaar inkomen, tegenover gelijk 

pet. in het vorige jaar. 
De begrooting voor 1903 is goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 4 November 1902. 
De financieele toestand der gemeente blijkt uit het volgend overzicht, dat getrokken is uit 

hare rekeningen over de jaren 1897—1901 (de laatste 5 jaren) en uit de begrootingen voor 
1903 en 1902 (het vorige jaar): 

O N T V A N G S T E N  (in guldens). 

AARD DER ONTVANGSTEN. 
V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 

Volgens 
de begrootingen 

voor 

1902. 1903. 

Batig slot der laatst vastgestelde reke
ning 

20 40 opcenten op de hoofdsom de 
grondbelast., gebouwde eigendomm 

10 opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting, ongebouwde eigen 
dommen 

— opcenten op de hoofdsom de 
personeele belasting .... 

H o o f d e l i j k e  o m s l a g  . . . .  
Opbrengst van tollen 
Opbrengst van brug-, kaai-, haven 

en andere gelden 
Subsidie van de burgerij te Grafhors 
B e g r a f e n i s r e c h t e n .  . . . . . .  
Legei ter gemeente-secretarie . . 
Scho< lgelden 

377 

63 

52 

18 
400 
22 
3 

83 

127 

52 

269 

18 

18 
5 

74 

127 

52 

286 

16 

33 
4 

71 

127 

52 

293 

20 

19 
5 

71 

126 

52 

282 

20 

27 
2 

71 

25 

178 

280 

19 

20 
5 

70 

20 

178 

280 

17 

20 
5 

80 
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V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  

Volgens 
de begrootingen 

voor 

1897. 
1 

1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

AARD DER ONTVANGSTEN. 

Belasting op de honden 
Andere belastingen , 
Recht voor verkoop van sterken drank 
Inkomsten van gemeente-eigendom

men en bezittingen 
Ontvangsten van verschillenden aard 

e n  t o e v a l l i g e  b a t e n  . . .  
Vaste uitkeering ter vervanging van 

het 4/5 der Rijks pers. belasting . 
Uitkeering van het Rijk , volgens art. 

1 der wet van 24 Mei 1897 [Staats
blad n°. 156) 

Idem volgens art. 10 dier wet. . . 
Bijdrage van het Ryk volgens art. 45 

der wet tot regeling van het lager 
onderwijs 

Idem volgens art. 45bis dier wet . . 
Subsidie van het ttyk volgens art. 49 

dier wet 
Opbrengst van leeningen 

Totaal I 

22 23 23 28 24 25 20 
7f 7) 7! 71 JJ J) 

43 43 50 43 43 43 43 

2143 2132 2 251 2 334 2 403 2 327 2 526 

100 96 113 128 143 373 60 

363 Jl 7! 7) 1» n n 

» 363 363 363 363 363 363 
n 125 125 125 125 125 125 

400 400 400 400 400 3/ 4 745 620 
J» 1) . »  7! li 

3/ 
1) 57 

n n 200 575 200 4) 12 440 600 
* n * Ti 1) 500 2) 3 500 J» 

4 089" 3 715 4114 4 583 4 781 24 538 5 014 
1) 2) Tijdelijke leening. 3) Hieronder f 4125 als vergoeding in de kosten van schoolbouw. 4) Hieronder f 300 voor ge

wone kosten en t 12 140 voor buitengewone kosten van schoolbouw. 
U I T G A V EN (in guldens). 

AARD DER UITGAVEN. 

Nadeelig slot der laatst vastgestelde 
rekening ... 

Kosten van het huishoudelijk bestuur 
(bezoldiging, schrijfloonen, presen
tiegelden , reis- en verblijfkosten, 
te genieten door de personen in het 
dagelijksch bestuur der gemeente 
werkzaam, en anderekosten van het 
dagelijksch bestuur) 

Kosten voor werken en inrichtingen 
tot den openbaren dienst bestemd 

Kosten voor eigendommen , welke de 
gemeente naar het burgerlijk recht 
bezit, met de deswege verschuldigde 
lasten • • • • 

Kosten vaninvorderingder plaatselijke 
belastingen of middelen . . • 

Kosten der openbare veiligheid en 
brandweer 

Kosten van het gewoon iager onderwijs 
Idem van liet herhaliugsonderwijs. . 
Idem van ander dan lager onderwijs. 
Kosten van het armwezen 
Renten van geldleeningen ... 
A f l o s s i n g  v a n  g e l d l e e n i n g e n  . . . .  
Andere uitgaven, niet onder de vorige 

begrepen 
Onvoorziene uitgaven 

Totaal 

V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n :  
V olgens 

de begrootingen 
voor 

597. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

1) 15 23 316 6 » 71 

916 854 936 873 921 923 943 

172 229 227 210 243 175 185 

77 77 75 69 165 120 130 

192 189 197 212 203 217 207 

276 252 215 198 219 249 265 
1 471 1462 1436 1520 1449 2) 19 265 1905 

71 1» 7! 71 7) 7i 115 
7! 7! 7 7! 71 7! J» 740 702 747 874 776 755 778 

65 60 54 49 43 37 192 
160 160 160 160 160 160 160 

42 63 50 77 1) 580 3) 2 608 110 
71 7) 7) » 30 27 
4111 4 063 4 120 4 558 4 765 24 539 5 017 

Hieronder: 
schoolmeubelen 

1) f 514 aankoop grond voor schoolbouw; 2) f 17 515 voor stichten van schoollokalen en aanschaffen van 
3) f 2150 voor het bouwen eener raadkamer en meubileering daarvan. 

De inkomsten die de gemeente uit hare bezittingen geniet 
vloeien voort uit: afwisselende pacht van landerijen, grond
renten, pacht van jacht en visscherij, interesten van kapitalen 
(f 1280) en retributie voor het gebruik van een weg. 

Het rentegevend kapiiaal bestaat uit inschrijvingen op het 
Grootboek der nationale schuld. 

Op 1 Januari 1903 bedroegen de onafgeloste schulden der 
gemeente * 

f 500, restant van f 1800, rentende 3,5 pet., in 1885 opge
nomen voor de verbouwing van de school en dei-
raadkamer en voor verbetering van de haven ; 

420, restant van f 1200, rentende 3,5 pet., in 1897 opge
nomen voor buitengewone werken ; 

4000, 4 pets. leening, in 1902 opgenomen tot dekking dei-
ten laste van de gemeente blijvende kosten van stich
ting eener school met raadkamer en aanschaffing 
meubilair. 

f 4920 
De gemeente Grafhorst behoort sinds eenige jaren tot de ge

meenten die geregeld buitengewonen steun van Rijkswege 
ondervinden ter zake van de gewone onderhoudskosten. Het 
laatste jaar tot een bedrag van f 300, te voren tot eene eenigs-
ziris lagere som. Al heeft de gemeente niet onaanzienlijke in
komsten uit eigen bezittingen , hoe gering de draagkracht der 
bevolking is , blijkt wel uit het feit, dat eene heffing aan hoofde-
1 ijken omslag van 4 pet. van het belastbaar inkomen geen hoogere 

opbrengst vermag te geven dan f 280, Ook voor het jaar 1903 
schijnt ons daarom toepassing van art. 49 der wet op het lager 
onderwijs gerechtvaardigd. 

De gevraagde som van f 600 is, naar onze meening, niet te 
hoog. De uitgaven , die het gemeente-budget bezwaren , zijn allen 
van noodzakelijken aard ; het verschil met de gewone uitgaven 
van het vorig jaar vindt, gelijk in liet adres wordt opgemerkt, 
voornamelijk zijn oorzaak in de meerdere te betalen rente, ge
volg van eene nieuwe voor schoolbouw aangegane leeniug. Het 
schijnt onmogelijk die hoogere uitgaven te bestrijden uit de ge
wone middelen der gemeente, Werd zelfs de hoofdelijke omslag 
verdubbeld , dan zou , aangenomen dat niet een evenredig grooter 
gedeelte oninbaar bleek, het benoodigde bedrag nog niet zijn 
te vinden. Andere belastingen kunnen evenmin helpen. De op
centen op de grondbelasting vermogen slecht zeer weinig in de 
gemeentekas by te dragen en van dat bedrag wordt nog een 
aanzienlijk deel door de gemeente zelve betaald. De hoofdsom 
der personeele belasting is onbeduidend. 

Op grond van een en ander meenen wij , dat een buitenge
woon subsidie, ad f 600, alleszins billijk is en geven wij Uwe 
Excellentie in overweging de toekenning van zoodanig subsidie 
te bevorderen. 

De Gedeputeerde Staten voornoemd, 

G. Wjcheblink , L°.- Voorzitter. 

Greven , Griffier. 
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Gemeente Emmen. X. 

Bevolking '21 983 zielen. 

15 openbare lagere se'iolen, 
die op 15 Januari 1908 

werden bezocht door 3812 
kinderen, waaronder 1861 
onvermogenden die geen , 
en 942 minvermogenden 
die verminderd schoolgeld 

betaalden. 
Het maximum te betalen 
schoolgeld bedraagt per 

leerling f 0,20 in de maand 
en voor onderwijs in het 
Fransch f 10,20 per cursus 
(1 Mei—30 April d. a. v.) 

ADVIES van Gedeputeerde Staten van Drenthe, omtrent de aanvrage van hel bestuur der gemeente 
Emmen, om toepassing van art. 49 der wet tot regeling van het lagei- onderwijs. 

üe aanvraag betreft de gewone kosten van het lager onderwas over 1903. 
Het maximum van den hoofdelijken omslag bedraagt voor de algemeene huishouding f 24 000 

en voor de bijzondere huishoudingen Emmen en Westenesch f 400, Noordbarge , Zuidbarge, 
Angelsloo en den Oever f 600, Weerdinge f 200, wegens onderhoud van wegen in die dorpen 
en gehuchten , alle welke bedragen bij suppletoire kohieren met 10 pet. kunnen worden over
schreden. 

Het aantal aanslagen in den hoofdelijken omslag bedraagt over het jaar 1903 1702J, tegenover 
1582 in het vorige jaar, buiten inbegrip van het aantal aanslagen op de [kohieren'wegens bij-
zondere huishoudingen. 

Het totaal van het geschatte of afgeleide inkomen der aangeslagenen beloopt f 1058500, 
tegenover f 1 001 050 in het vorige jaar. 

De aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud bedraagt f300, tegenover f 300 in het vorige 
jaar. 

Het totaal van het belastbaar inkomen beloopt f 547 9( 0, tegenover f 526 450 in het vorige 
jaar. 

De hoofdelijke omslag bedraagt 4,09 pet. van het totaal belastbaar inkomen, tegenover 
ruim 3,4 pet. in het vorige jaar. 

De begrooting voor 1903 is goedgekeurd by besluit van Gedeputeerde Stateu , van 7 Augustus 
1903 n°. 48, de begrootingen voor 1893, wegens de blondere huishoudingen , zijn goedgekeurd 
bij resolutiën van Gedeputeerde Staten van 2 Jannari 1903, nos. 9, 10 en 11. 

De finaneieele toestand der gemeente blijkt uit het volgend overzicht, dat getrokken is uit 
hare rekeningen over de jaren 1897—1901 en uit de begrootingen voor 1902 en 1903. 

O N T V A N G S T E N  (in guldens). 

AARD DER ONTVANGSTEN. 
V o l g e n s  d e  r e k e n i n g  v a n  

Volgens 
de begrootingen 

voor 

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

1) 6 545 4140 9) 268 18 980 14) 8 641 18) 14185 23) 8 474 

1 307 1385 1442 1554 1631 1631 1761 

410 411 412 414 415 415 417 

2 440 1773 1 905 2 058 2 150 2 055 3 545 
19 309 19 884 20 352 16 623 16152 20 378 26 590 

491 520 558 629 469 646 486 

' 130 

n 

" 148 

» 
J» 

101 

» 

" 180 

71 

7) 

172 

71 

" 180-

1) 

" 180 
76 48 55 86 85 86 86 

2138 2 247 2 299 2 470 1774 3 385 3 703 
659 557 781 519 665 520 550 
29 24 17 38 25 100 100 

1762 1801 1938 1986 2 058 1986 2 000 

2) 2111 1822 2 353 1501 2 446 19) 2 556 2 246 

3) 25 677 6) 21206 10) 39 213 11) 21994 15) 21299 20) 104 843 24) 29 494 

V 26 417 27 502 28167 28 991 30 445 31610 
* 525 525 525 525 600 600 

4) 14196 7) 21012 16 700 12) 21929 16) 21291 21) 33645 25) 43 028 
li n Jt » V 405 «64 

5) 8 700 8) 38 500 6 000 13) 25166 17) 21192 22) 89 016 26) 136 757 
85 987 142 425 122 426 144 825 129 990 307 083 "292 491 

Batig slot der laatst vastgestelde 
rekening 

40 opc. op de hoofds. der grondbel. 
(geb. eigend.) 

10 opc. op de hoofds. der grondbel. 
(ongeb. eigend.) 

25/40 opc. op de hoofds. der person. 
belasting (40 opc. van af 1 Jan. 1903) 

Hoofdelijke omslag 
Opbrengst van tollen 
Opbrengst brug-, kaai-, haven- en 

andere gelden 
Opbrengst marktgelden 
Begrafenisrechten 
Leges ter gemeente-secretarie . . . 
Schoolgelden 
Belasting op de honden 
Andere belastingen 
Recht voor verkoop van sterken drank 
Inkomsten van gemeente-eigendom

men en bezittingen 
Ontvangsten van verschillenden aard 

en toevallige baten 
Uitkeering van het Rijk, volgens 

art. 1 der wet van 24 Mei 1897 
(Staatsblad n'. 156) 

Idem volgens art. 10 dier wet . . . 
Bijdrage van het Kijk, volgens art. 

45 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs 

Idem volgens art. 45bis dier wet . . 
Subsidie van het Rijk volgeus art. 49 

dier wet 
Totaal 

1) Hieronder f 3000 van den dienst 1896. 2) Hieronder f 250 restant dividenden over 1895 en 1896, f 29 opbrengst van den 
verkoop van een gebouwtje bij de oude school te Emmen en f 33 van de veranda bij het gemeentehuis. 3) Hieronder twee 
tijdelijke geldleeningen tot versterking der gemeentekas, groot f 10 000 en f 6000. 4) Hieronder liet laatste gedeelte der Rijks
bijdrage , ad f 896, voor stichting van scholen te Barger-Oosterveen en Weerdingerveen. 5) Hieronder f 4700 voor stichting 
van scholen en onderwijzerswoningen aldaar. 6) Hieronder f 8000 en f4500 tijdelijk geleend ter versterking der gemeentekas , f 4249 
geldleening voor het stichten van eene school met onderwijzerswoning te Amsterdamscheveld en aankoop van den benoodigden 
grond aldaar, het bouwen eener nieuwe school met onder wijzers woning te Zuid-Barge, het verbouwen der bestaande school te 
Nieuw-Amsterdam, voor aankoop van grond voor eene algemeene begraafplaats te Weerdingerveen en voor aankoop van grond 
voor het vergrooten der algemeene begraafplaats te Nieuw-Amsterdam; verder f 2423 voor aanbestedingskosten en verkoop 
van bestekken en teekeningen in zake den bouw en verbouw der gemelde scholen en onderwijzerswoningen. 7) Hieronder 
f 6912 voor den bouw van voormelde scholen. 8) Hieronder f 36 500 als voren. 9) Batig slot der rekeningen van de bijzondere 
huishoudingen. 10) Hieronder f 3507 en f 13 000, geldleeningen ter bestrijding der kosten van aanleg van straatwegen onder 
Noord- en Zuidbarge; f 6007 voor opbrengst eener leening, ad f6000, wegens deelneming in het aandeelenkapitaal der Noord-
Ooster-Locaalspoorwegmaatschappij, f 6000 tijdelijke geldleening wegens deelneming in voormelde Maatschappij. f 8534 Rijks
subsidie eu andere bijdragen in de kosten van aanleg van straatwegen onder Noord- en Zuidbarge , f 1093 onkosten ten laste 
van den aannemer van voormelden wegaanleg en f 270 voor verkochte afbraak der oude school te Zuidbarge en 1 27 voor ver
kochte bestekken etc. 11) Hieronder f 17 557, opbrengst eener geldleening, ad f 17 500, ter bestrijding der kosten wegens het 
stichten van schoollokalen en onderwijzerswoningen te Weerdinge en te Maten en tot bestrijding van een bedrag ad f 750, 
hetwelk in 1898, in verband met de ter begrooting voor 1900 geraamde buitengewone uitgaven, te weinig is geleend; voorts 
ter bestrijding der kosten van het bouwen van eene woning met schuurtje voor den politiebediende te Weerdingerveen en van 
een subsidie voor den aanleg van een straatweg Nieuw-Amsterdam—Erica—Zuidbarge—Nieuwekamp. Verder is hieronder 
mede begrepen f 1784, zijnde deopbrengst der van aannemers bedongen procenten wegens kosten van aanbestedingen en f 55 voor ver
kochte bestekken. 12) Hieronder f 1066 restant Rijksbijdrage naar art. 45, sub 2, der Onderwijswet, en f4162 Rijksbijdrage voor school-
bouw te Weerdinge en te Maten. 13) Hieronder f 22666 voor den bouw van voormelde scholen. 14) Hieronder f1770 van den dienst 
1900, waaronder f 1500 der algemeene huishouding. 15) Hieronder f 7147 provinciaal subsidie in de kosten van aanleg van 
straatwegen onder Noord- en Zuidbarge, f 6000 geldleening voor de tweede storting wegens deelneming in de Noord-Ooster-
Locaalspoorwegmaatschappij , t 2501 wegens geldleening tot bestrijding van buitengewone uitgaven , waarvoor in 1899 , in ver
band met de geraamde buitengewone kosten voor 1901, te weiuigis geleend, f 2236, zijnde de opbrengst der bij aanbestedingen 
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van de aannemers bedongen percenten wegens kosten van verbouw der scholen te Einmen, Erica en Emmer-Compascuum, f22 
voor verkochte bestekken en f 2022, zijnde de opbrengst van de publiek verkochte oude scholen te VVeerdinge en te Maten, 
van de onderwijzerswoning te Weerdinge en van den bij die gebouwen behoorenden grond. 16) Hieronder f 4191 Rijksbijdrage 
voor vergrooting der scholen te Emmen , Erica en Emmer-Compascuuni. 17) Hieronder f 15192 voor gemelde vergrooting. 18) 
Hieronder f 8000 van den dienst 1901. 19) Hieronder f' 350 huur van het kantongerecht over 1900. 20) Hieronder f°18 000 
geldleening wegens deelneming in de Noord-Ooster-Locaalspoorwegmaatschappy (by wijziging f6000 minder geraamd), f' 11600 
geldleening voor den aankoop van brandbluschmiddelen en den aanleg en de vergrooting van begraafplaatsen , alsmede voor de 
kosten van aankoop van grond benoodigd voor die begraafplaatsen en den bouw eener veldwacbterswoning (by w^ziging ge
royeerd), f 16 300 geldleening ter bestrijding der kosten van den aanleg van wegen en van ter zake verleende subsidiën, f9000 
geldleening ter bestrijding van buitengewone uitgaven over 1902, in verband met het verschil tusschen de buitengewone ont
vangsten en uitgaven over 1900, f 39 538 Rijks- en provinciaal subsilie en andere bijdragen in de kosten van aanleg van wegen, 
f 437 bijdrage in de kosten van brandspuiten en f 6057 wegens door aannemers van werken te betalen kosten van aanbestedingen. 
(Bij wijziging voor deze kosten f 6020 minder geraamd.) Bij wijziging geraamd f 1300 geldleening voor aankoop van brandblusch
middelen , f 5450 geldleening voor aanleg van begraafplaatsen , bouw van lijkenhuizen enz. en aankoop van grond voor eene be
graafplaats, f 11 500 tijdelijke leening ter voorziening in kasgeld. 21) Hieronder f12 960 voor stichting en verbouw van scholen. 
Bij wijziging verlaagd tot f 1614. 22) Hieronder t 74 016 voor stichting en verbouw van scholen. Bij wijziging verlaagd tot 
f 4533. Wegens subsidie in de gewone kosten van het lager onderwijs, waarvoor oorspronkelijk f 15 000 geraamd werd , f5000 
(hij wijziging) minder uitgetrokken , zijnde voor 1902 f 10 000 toegekend. 23) Hieronder f 8022 wegens batig slot van 1902. 
24) Hieronder t 293 restant Rijkssubsidie in de kosten van aanleg van straatwegen onder Noord- enZuidbarge, f10 753 wegens 
door aannemers van werken te betalen kosten van aanbestedingen, f 12 400 geldleening tot bestrijding van buitengewone kosten 
over 1903 en f 800 particuliere bijdrage in de kosten van aankoop van brandspuiten. 25) Hieronder f 19 773 voor bouw en 
verbouw van scholen in 1903 en f 809 restant over 1901 wegens schoolbouw. 26) Hieronder f 101 507 voor bouw en verbouw 
van scholen in 1903. 

U I T G A V E N  (in guldens). 

AARD DER UITGAVEN. 

V o l g e n s  d e r e k e n i n g  v a n :  
Volgens 

de begrootingen 
voor: AARD DER UITGAVEN. 

1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

Nadeelig slot der laatst vastgestelde 
rekening; * X 5 795 » n * 

Kosten van het huishoudelijk bestuur 
(bezoldiging , schrijfloonen, presen
tiegelden , reis- en verblijfkosten , 
te genieten door de personen in het 
dagelijksch bestuur der gemeente 
werkzaam en andere kosten van het 
dagelijksch bestuur) . . . . . . 6 788 7 118 7 521 7 936 19) 8 319 25) 10 563 12 833 

Kosten voor werken en inrichtingen 
7) 21306 tot den openbaren dienst bestemd. 2 403 2 449 7) 21306 13) 10 435 3 388 26) 81 771 33) 9 948 

Kosten voor eigendommen , welke de 
gemeente naar het burgerlijk recht 
bezit, met de deswege verschuldigde 
lasten 441 691 609 14) 3 765 949 905 34) 4 091 

Kosten van invordering der plaatse
573 398 384 

34) 

lijke belastingen of middelen . . 573 398 384 425 474 135 575 
Kosten der openbare veiligheid en van 

5 820 3) 8) de brandweer 5 820 3) 7317 8) 8 745 15) 8 747 20) 8 932 27) 22 952 35) 15 787 
Kosten van het gewoon lager onderwijs 1) 37 681 4) 82 858 9) 40 379 16) 75 654 21) 67 298 28) 154 348 36) 205 753 
Kosten van het herhalingsonderwijs n n 71 Jl 202 

28) 
1269 

36) 
1 728 

Kosten van ander dan lager onderwijs n n V „ w 70 
Kosten van het armwezen .... 11 791 10 776 11 524 12 094 13 591 13 840 17 899 
Renten van geldleeningen .... 2 733 2 968 10) 2 532 17) 3 629 22) 3 686 29) 4 072 37) 5178 
Aflossing van geldleeningen . . . 2) 22 772 5) 8 27a 11) 10 022 18) 12 272 23) 7 522 30) 12 472 38) 13 322 
Andere uitgaven, niet onder de vorige 

begrepen 507 6) 595 12) 6 723 1908 21) 7172 31) 3 531 39) 4 436 
* »» i» * 32) 1223 868 

Totaal 91 513 123 445 115 554 136 869 121 538 307 083 - 292 488 

1) Hieronder f 94 voor aanleg van een tuin bij de onderwijzerswoningen te Weerdingerveen en te Zuid-Barge, f 113 
voor inrichten van een bovenkamertje met alkoof, in de onderwijzerswoning te Barger-Oosterveen en het laatste gedeelte, 
ad f 5451, der kosten van stichting van scholen en onderwijzerswoningen te Barger-Oosterveen en Weerdingerveen. 2) Hier
onder het restant, fadf3000, der tijdelijke leening van 1896 , adf7000, f10000 en f 6000 voor aflossing der leeningen, bedoeld 
onder i>oot 3) der inkomsten. 3) Hieronder f 1221 voor aanleg en vergrooting van begraafplaatsen. 4) Hieronder f 47 436 
voor stichting en verbouw van scholen en onderwijzerswoningen en f 171 voor aanleg van een tuin bij de onderwijzerswoning 
te Weerdingerveen. 5) Hieronder f 4500 voor aflossing der tijdelijke leening, bedoeld bij noot 6) der inkomsten. 6) Hier
onder f 201 voor feestvieringen. 7) Hieronder f 19 496 voor aanleg van straatwegen onder Noord- en Zuid-Barge. 8) Hier
onder 1848 voor aanleg en vergrooting van begraafplaatsen. 9) Hieronder f 513 voor aangekochteu grond ten behoeve van 
den bouw van scholen en onderwijzerswoningen. 10) Hieronder f 235 rente van tijdelijke leeningen voor buitengewone werken. 
11) Hieronder f 6000 voor aflossing der tijdelijke leening, bedoeld onder noot 10) der inkomsten. 12) Hieronder f 6000 wegens 
deelneming in de Noord-Ooster-Locaalspoorwegmaatschappij, en f 12 kosten van verkoop der afbraak van de school te Zuid-
Barge 13) Hieronder f 8000 subsidie voor den aanleg van een straatweg Nieuw-Amsterdam—Erica—Zuidbarge—Nieuwekamp. 
14) Hieronder f 2363 voor den bouw eener woning voor den politiebediende te Weerdingerveen met aanleg van tuin. 15) Hier
onder f 1086 voor aanleg en vergrooting van begraafplaatsen. 16) Hieronder f 29 017 voor stichting van scholen en onder
wijzerswoningen te Weerdinge en te Maten en f 648 restant schuld wegens schoolbouw. 17) Hieronder f 48 restant over 1899, 
wegens rente eener tijdelijke leening voor buitengewone werken. 18) Hieronder f 8000 voor aflossing eener tijdelijke leening 
(noot 6 der inkomsten). 19) Hieronder f 78 voor inrichting van stemlokalen. 20) Hieronder f 556 voor aanleg van begraaf
plaatsen. 21) Hieronder f 19 172 voor vergrooting der scholen te Emmen, Erica en Emmer-Compascuum, f265 voor verbouw der onder
wijzerswoning te Emmer-Compascuum, f 66 kosten vallende op den aankoop van grond voor schoolbouw te Maten, Barger-Oosterveen 
en Emmer-Compascuum, f205 voor aanleg van een tuin bij de onderwijzerswoningen te Weerdinge, Maten en Nieuw-Amsterdam, f852 
kosten van dagelijksch opzicht, zegels, adeertentiën en drukloon, ter zake verbouw van de scholen te Emmen, Erica en Emmer-Compas
cuum en f64 aandeel van het Rijk in verkochte afbraak eener school in 1899. 22) Hieronder f 499 rente van de tijdelijke geldleening, 
ad f 13 000, voor buitengewone uitgaven (noot 10 der inkomsten). 23) Hieronder f 3000 van voormelde tijdelijke leening, ad f 13000. 24) 
Hieronder f 6000 voor storting wegens deelneming in de Noord-Ooster-Locaalspoorwegmaatschappij en f 20 voor het sluiten van 
geldleeningen. 25) Hieronder f 600 voor het bouwen van een brandvrije kluis voor de registers van den burgeilijken stand en 
f 157 restant schuld voor den aankoop van eene brandkast, ten behoeve van den gemeente-ontvanger. 26) Hieronder f55 799 
aanleg van en subsidiën voor wegen met toebehooren , f 90 subsidie voor aanleg van bezande voetpaden te Nieuw-Dordrecht en 
te Oranjedorp, f 18 000 wegens deelneming in de Noord-Ooster-Locaalspoorwegmaatschappij (bij wijziging f 6000 minder ge
raamd) en f 5000 restant subsidie voor aanleg van den straatweg Nieuw-Amsterdam—Erica—Zuid-Barge—Nieuwekamp. Laatst
genoemd subsidie is echter in 1902 niet uitgegeven, het wordt opnieuw geraamd ter begrooting voor 1903. 27) Hieronder f7150 
voor aankoop van brandbluschmiddelen (by wijziging verlaagd tot f 1771), f 4500 voor aanleg en vergrooting der begraafplaatsen 
(bij wijziging verlaagd met f 1136,P55) en f 1895 wegens aankoop van grond voor den aanleg van eene algemeene begraafplaats te 
Emmer-Compascuum en voor de stichting eener veldwachterswoning aldaar. 28) Hieronder f 84 746 voor den bouw van scholen 
en onderwijzerswoningen te Barger-Oosterveen, Emmer-Compascuum en Barger-Erfscheidenveen en den verbouw der school te 
Barger-Oosterveen b\; de Dordsche brug (bij wijziging geroyeerd), f 5642 voor den bouw van scholen en onderwijzerswoningen 
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te Weerdinge en te Maten en de levering van schoolmeubelen, f 1785 voor levering van schoolmeubelen en leermiddelen, ten 
behoeve der hulpschool te Klazinaveen , f 2125 voor aankoop van grond tin 1901 voor den bouw van scholen en onderwijzers
woningen te Barger-Üosterveen . Emmer-Oompa'cuum en Barger-Erfscheidenveen (bij wijziging geroyeerd), ahmede f3238 restant 
schuld wegens den laatsten termijn der aannemingssom ter zake den verbouw der scholen te Emmen , Erica en Eminer-Compas-
cuum en f 06 te veel genoten Rijksbijdrage voor schoolbouw over 1900. Bij wijziging verhoogd met f' 208,36 voor het maken 
van welputten bij de scholen te Emmer-Oompascuum, Nieuw-Weerdinge en Weerdingermarke en f 730,40 wegens aankoop van 
grond voor schoolbouw te Maten. 29) Hieronder f 375 wegens rente van het restant eener tijdelijke leening voor aanleg van 
straatwegen. Bij wijziging verhoogd met f' 75. 30) Hieronder f 7700 voor aflossing van een gedeelte van dat restant. 31) Hier
onder f 150 voor het sluiten van geldleeningen. Bij wijziging verhoogd met f 128. 32) Bij wijziging verhoogd met f8188, ten 
gevolge de raming van buitengewone inkomsten, waar geene uitgaven tegenover staan. Ten gevolge verschillende af- en over
schrijvingen is op den post voor onvoorziene uitgaven echter slechts f 3991 beschikbaar gebleven. 33) Hieronder f 900 voor 
aanleg van straten en pleinen , f 150 subsidiën voor de kosten van aanleg van bezande voetpaden , f 393 wegens aankoop van 
grond voor strooizand op den straatweg Noord-Baige—Zuid-Barge en f 5056 restant subsidie voor aanleg van een straatweg 
(zie noot 26 der uitgaven). 34) Hieronder f 1700 voor den bouw eener veldwachterswoning en f 1200 voor stichting van vier 
brandspuithuisjes. 33) Hieronder f 3600 voor aankoop van brandbluschmiddelen , f 516 voor aanleg en vergrooting van begraaf
plaatsen en f 160 restanten schuld over 1902 wegens aankoop van grond voor vergrooting der algemeene behraafplaats te Nieuw-
Dordrecht. 36) Hieronder f 1276 te veel ontvangen Rijksbijdrage voor schoolbouw in 1901, f 134853 voor stichting en verbouw 
van scholen ep onderwijzerswoningen , f 2144 restant schuld dienst 1901, wegens aankoop van grond voor den bouw van scholen 
en onderwijzerswoningen te Barger Oosterveen , Emmer-Oompascuum en Barger-Frfscheidenveen. 37) Hierondei f 103 rente van 
het restant eener tijdelijke leeninsr voor aanleg van straatwegen. 38) Hieronder f 2300 voor aflossing van dat restant en f6500 
voor aflossing van een deel der tijdelijke leening, ad f 11 500, van 1902, bedoeld onder noot 20) der ontvangsten (f 5000 wordt 
afgelost in 1904). 39) Hieronder f 90 voor het sluiten van geldleeningen. 

De gemeente bezit de volgende eigendommen , waarvan het 
bedrag der opbrengst afwisselend is: 

a. lokalen in het gemeentehuis, aan het Rijk verhuurd ten 
behoeve van het kantongerecht en zittingen van eene belasting-
commissie ; 

b. het postkantoor met directeurswoning te Emmen , verhuurd 
aan het Rijk: 

c. de marechausseekazerne te Roswinkel, verhuurd aan het 
R\jk; 

d.  eene kamer bij het postkantoor, verhuurd voor f 40 per 
jaar; 

e. enkele stukjes grond te Emmen, Nieuw-Amsterdam , Ros
winkel en Emmer-Oompascuum , voor geringe sommen verhuurd; 

/. het grasgewas op de bermen van een weg, waarvan de 
opbrengst op f 20 is geraamd : 

q. 10 oude aandeelen, a f 1000, en 10 nieuwe, a f 500, in 
de Drentsche Kanaalmaatschappij ; 

/(. 7 aandeelen, af500, in de Oostermoersche en Zuiden-
veldsche Straatwegmaatschappij ; 

i. 1 aandeel, a f 500, in de Maatschappij voor Gemeente-
crediet; 

j. 100 aandeelen, a f 50, in de Nieuvv-Amsterdamsche 
Straatwegmaatschappij ; 

k. 24 aandeelen van f 1000 in de Noord-Ooster-Locaal-
spoorwegmaatschappij ; 

l. het oude schoolgebouw te Emmen , waarvan het oostelijk 
en westelijk lokaal ter beschikking van het Rijk is gesteld, ten 
dienste van het locaal militair onderricht, voor f 50 (van 15 
November 1902 tot 28 Februari 1003). 

(Voor dividend van bovenbedoelde aandeelen is ter begrooting 
voor 1903 f 295 geraamd) 

Volgens de begrooting over 1903 is nog ten laste van de ge
meente : 

f 6 500 

1181 ,  

8 000 

5 000 

1 300 

7 000 

792 

7 500 

3 000 

1 100 

442 

2 000 

2 400 

4 250 

95 

van de geldleening van 1859, ad f36 000, voor den 
kunstweg door de gemeente ; 
van de geldleening van 1884, ad f 1181,25, voor 
grond voor eene nieuwe school: 
van de geldleening van 1884 , ad f 21 000, voor 
de straatwegen Emmen—Sleen—Zweeloo ; 
van de geldleening van 1885, ad f5000, voor deel
name in de Nieuw-Amsterdamsche Straatweg-
niaatschappij ; 
van de geldleening van 1878, ad f 1300, voor 
aankoop van grond; 
van de geldleening van 1890, ad f 9000, voor 
aankoop van grond voor post- en telegraafkantoor; 
van de geldleening van 1891, ad f 792, voor 
grond voor de marechausseekazerne te Roswinkel; 
van de geldleening van 1891, ad f 11 500, voor 
den bouw dier kazerne ; 
van do geldleening van 1892, ad f 7000, voor 
stichting van scholen en onderwijzerswoningen ; 
van de geldleening van 1891, ad f 1100, voor 
grond voor de school en onderwijzerswoning 
te Wpci-dingerveen ; 
van do geldleening van 1896, ad f 442, voor 
aankoop van het pootrecht op het marktplein te 
Emmen en van grond voor eene tweede algemeene 
begraafplaats; 
van de geldleening van 1896, ad f 2000, voor 
stichting van scholen en onderwijzerswoningen, 
aandeel in de kosten van aanleg van de tele-
phoonlijn Dalen—Nieuw-Amsterdam en eerste 
inrichting en meubileering van het telephoonkan-
toor te Nieuw-Amsterdam ; 
van de geldleening van 1896, ad f 2400, voor 
stichting van scholen en onderwijzerswoningen; 
van de geldleening van 1898, ad f 4250. voor 
stichting eener school en onderwijzerswoning te 
Amsterdamscheveld en aankoop van den benoo-
digden grond aldaar, het bouwen eener nieuwe 
school met onderwijzerswoning te Zuid-Barge, 
het verbouwen der bestaande school te Nieuw-
Amsterdam , aankoop van grond voor eene alge
meene begraafplaats te Weerdingerveen en voor 
aankoop van grond voor het vergrooten der al
gemeene begraafplaats te Nieuw-Amsterdam; 

f 6 000 van de geldleening van 1S99, ad f 6000, 
wegens deelneming in de Noord-Ooster-Locaal-
spoorwegmaatschappij (eene geldleening, ad 
f 60 000 voor deze deelneming is goedgekeurd); 

3 500 van de geldleening van 1899, ad f 3500 , voor 
aanleg van straatwegen onder Noord- en Zuid-
barge; 

17 500 van de geldleening van 1901, ad f 17 500, voor 
het stichten van schoollokalen en onderwijzers
woningen te Weerdinge en te Maten en tot be
strijding van een bedrag, ad f 750, hetwelk in 
1898, in verband met de ter begrooting voor 1900 
geraamde buitengewone uitgaven, te weinig is 
geleend , voorts tot bestrijding der kosten van het 
bouwen eener woning met schuurtje voor den 
politiebediende te Weerdingerveen en van een 
subsidie voor den aanleg van een straatweg Nieuw-
Amsterdam— Erica—Zuid barge—Nieuwekamp; 

6 000 van de geldleening van 1901, ad f 6000, wegens 
deelneming in het aandeelenkapitaal Jder Noord-
Ooster-Locaalspoorwegmaatschappij ; 

2 500 van de geldleening van 1901, ad f 2500, ter 
bestrijding van buitengewone kosten voor 1901 , 
in verband met het verschil tusschen de buiten
gewone ontvangsten en uitgaven over 1899; 

2 300 van de tijdelijke geldleening van 1899, ad f 13000, 
voor aanleg van straatwegen ; 

12 000 van de geldleening van 1902, ad f 12 000, voor 
deelneming in het aandeelexikapitaal der Noord-
Ooster-Locaal spoorwegmaatschappij ; 

1 300 van de geldleening van 1902, ad f 1300, voor 
aankoop van twee brandspuiten (een te Nieuw-
Weerdinge en een te Emmer-Oompascuum); 

9 000 van de geldleening van 1902, ad f9000, wegens 
meerdere buitengewone uitgaven dan inkomsten 
over 1900 en 1902 ; 

5 450 van de geldleening van 1902 , ad f 5450, wegens 
aanleg van algemeene begraafplaatsen te Ernmer-
Compascuum en Emmen, alsmede tot bestrijding 
der kosten van eene poort, een lijkenhuisje en 
plantsoen op deze begraafplaatsen en van den 
aankoop van grond voor de algemeene begraaf
plaats te Emmer-Oompascuum; 

11 500 van de tijdelijke geldleeuing van 1902, adfll500 
tot versterking der gemeentekas. 

~7~ 127 515,25 

Voorts zijn nog ten laste der gemeente twee geldleeningen 
met de Maatschappij voor Gemeente-crediet in 1879 en 1S80 
aangegaan, ad f 21200, waarvan jaarlijks f 1272 voor rente en 
aflossing waordt betaald. 

In het advies op eene aanvraag van den raad der gemeente 
Emmen , om een subsidie naar art. 49 der wet op het lager 
onderwijs, in de gewone kosten van dat onderwijs over 1902 , 
overgelegd bij onze missive van 31 October 1902 n". 71, gaven 
wij in overweging het voor dat jaar aangevraagd subsidie, ad 
f 15 000, te verleenen en, zooals uit dat advies blijkt, zou bij 
toekenning van dit subsidie — naar de ramingscijfers der goed
gekeurde begrooting voor 1902 — bij een omslag, adfl8 000< 
nog moeten worden beschikt over eene buitengewone ontvangst, 
ad f 2155,09® voor gewone uitgaven, om te voorkomen dat de 
dienst 1902 een nadeelig slot zou opleveren. 

Bij Koninklijk besluit van 15 December 1902 n°. 31 is aan de 
gemeente Emmen een Rijkssubsidie als bedoeld van f 10 000 
toegekend. Wijl ter begrooting voor 1902 op f 15 000 .subsidie 
was gerekend, zou alzoo — naar de ramingscijfers dezer begroo-
ting — op de gewone inkomsten een tekort ontstaan, ad f 5000. 

De gemeenteraad besloot om, tot dekking van dit tekort, 
eene geldleening aan te gaan tot gemeld bedrag. Het desbe
treffend besluit werd echter niet door ons goedgekeurd, uit 
overweging, dat, met het oog op een goed financieel beheer, 
hetwelk eischt, dat gewone uitgaven niet ten laste van bet 
nageslacht worden gebracht, voor gewone uitgaven niet kan 
worden geleend, hetgeen by het aangaan der bedoelde leening 
het geval zou worden. 

Bij de behandeling der begrooting van de algemeene huis-
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houding der gemeente Emmen voor 1903 bleek , dat verschillende 
buitengewone uitgaven, waarvoor ter begrootiug vau 1902 posten 
waren geraamd , iu dat jaar niet zijn gedaan en ook verschil
lende daarop geraamde buitengewone ontvangsten over 1902 niet 
kunnen worden verantwoord. Die inkomsten en uitgaven waren 
opnieuw ter begrooting voor 1903 geraamd of moesten daarop 
alsnog geraamd worden. Ook was ter begrooting voor 1902 niet 
gerekend op enkele buitengewone ontvangsten, waarvoor de 
noodige posten daarop alsnog moesten worden gebracht. Een en 
ander gaf ons aanleiding het gemeentebestuur te verzoeken om 
de begrooting voor 1902 te wijzigen, aan welk verzoek het 
noodige gevolg is gegeven. Dientengevolge is thans ter be
grooting voor 1902 geraamd aan buitengewone ontvangsten 
f 115 006,57 en aan buitengewone uitgaven , buiten inbegrip van 
een geraamd doeh niet betaald subsidie voor een straatweg 
f95öll,695. (Men zie het bijgevoegd overzicht dier ontvangsten 
en uitgaven.) 

De geraamde buitengewone ontvangsten overtreffen alzoo de 
geraamde buitengewone uitgaven met f 19194,87'. 

Na de bovenbedoelde beschikking over eene buitengewone 
ontvangst, ad f 2155,09', voor gewone uitgaven, zal de dienst 
1902 alzoo, wegens meerder geraamde buitengewone ontvangsten 
dan buitengewone uitgaven , een batig slot moeten opleveren van 
f 19194,875 — f 2155,09s = f 17 039,78 en over dit batig slot 
zou , ten behoeve van den dienst 1903, kunnen worden beschikt 
tot gedeeltelijke bestrijding van uitgaven voor buitengewone 
aflossing van reeds vroeger aangegane leeningen. 

Ten gevolge de toekenning vau f 5000 minder Rijkssubsidie 
voor 1902 dan waarop was gerekend en mede ten gevolge van 
andere omstandigheden is echter, ten behoeve van den dienst 
1903 voor buitengewone uitgaven over geen hooger bedrag be
schikt dan f 802.!, 10. 

Wij merken hierbij op, dat aan het gemeentebestuur is te 
kennen gegeven , dat slechts voorloopig genoegen wordt genomen 
met de beschikking over eene buitengewone ontvangst tot dek
king vau gewone uitgaven , welke, ten gevolge de toekenning 
van minder subsidie voor 1902 dan waarop was gerekend , niet 
door gewone inkomsten kunuen worden bestreden. Dit tekort 
zal op den dienst 1904 door verhooging vau gewone inkomsten 
moeten worden gevonden. Waaruit die gewone inkomsten zullen 
kunnen bestaan zal de tyd moeten leeren. 

Naar de ramingscijfers ter begrooting der algemeene gemeen
tehuishouding voor I90Ï3 zal voor dit jaar een Rijkssubsidie in 
de gewone kosten van het lager onderwijs , ad f 35 250 — niet
tegenstaande aanmerkelijke verhooging der belastingheffing — 
niet kunnen worden ontbeerd , zullen de gewone uitgaven der ge
meente , welke elk jaar belangrijk toenemen, door inkomsten 
van gewonen aard kunnen wordeu gedekt. Op die begrooting 
is, voor hoofdelijken omslag f 22 416 geaaamd , alzoo f 4416 meer 
dan voor 1902, terwijl het aantal te heffen opcenteu op de per-
songele belasting van 25 tot 40 is gestegen. 

Dat de draagkracht der ingezetenen van de gemeente Emmen 
gering is blijkt uit het kohier van den hoofdelijken omslag der 
algemeene huishouding dier gemeente voor 1903, door ons 
goedgekeurd tot een bedrag van f 22 415,495. Op dat kohier 
zijn slechts 1702 personen aangeslagen, waarvan: 

956 naar een geschat inkomen beneden f 500; 

546 , „ » , van f 500 tot beneden f 1000 : 

103 , „ * n * 1000 , 71 1500; 

43 , „ n 1500 „ n 2000, 

22 „ , ». n n 2000 , n 2500; 

29 , , n » * 2500 „ n 5000; 
™ 3 , , 9 a boven 5000. 

De hoogst aangeslagene moet betalen f 437,36 of 6,16 pet. 
van zijn geschat inkomen, ad f 7100. 

Yoor een deel der ingezetenen is de druk wegens omslag 
nog hooger, ten gevolge het bestaan van een drietal bijzondere 
huishoudingen der gemeente. 
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Niettegenstaande vermeerdering der belastingheffing is de post 
voor Rijkssubsidie nog f 20 250 hooger moeten worden geraamd 
dan voor 1902. Dit is vooral toe te schrijven aan de stijging 
der uitgaven voor onderwijs en armwezen. 

De gewone kosten van het lager onderwijs zijn voor 1903, 
met inbegrip der te veel genoten Rijksbijdrage naar art. 45 der 
wet op het lager onderwijs, voor zooveel deze de onderwijzers-
jaarwedden betreft, ad f 2658,34", geraamd op . f 69 207,73® 

(de rente en aflossing van geldleeningen voor 
onderwijsgebouwen niet inbegrepen); 

hierin ontvangt de gemeente, als bijdrage naar 
artt. 45 en 45bis der bovengenoemde wet, naar 
raming 23 309,— 

en wegens bijdrage, vervangende de vroegere 
Rijksjaar wedden van onderwijzers 20,— 

zoodat ten laste der gemeente blijft f 45 878,73s 

of ruim f 9000 meer dan in 1902. 

De kosten van hulp aan behoeftigen en aan behoeftige krank • 
zinnigen, voor 1902 geraamd op f 12 000 en f 1840, zijn ter 
begrooting voor 1903 geraamd op f 15 099 en f 2800 en alzoo 
f 4039 toegenomen. 

Echter blijkt uit vorenstaand financieel overzicht, dat ook in 
andere groepen van uitgaven over 1903 eene stijging is waar te 
nemen. Er is ter begrooting voor 1903 voor gewone uitgaven: 

van het huishoudelijk bestuur f 3 027 

van werken etc 567 

van eigendommen 286 

van invordering van belastingen .... 440 

van de openbare veiligheid en brandweer. 2104 
van rente van geldleeningen 1378 

Totaal f 7 802 meer 
geraamd dan het jaar te voren. 

Verder moet niet uit het oog worden verloren, dat, wegens 
batig slot vau 1901 aan de begrooting voor 1903 slechts een 
gering bedrag (f 210,595) ten goede komt; op de begrooting 
voor 1902 kon f 6080,59 vau het batig slot over 1900 worden 
geraamd. 

Het totaal batig slot der rekening van de algemeene huis
houding over 1901 bedraagt slechts f 8210,594, hoewel de bui
tengewone inkomsten iu dat jaar, volgens bijgevoegd overzicht, 
de buitengewone uitgaven met f 14 493,845 overtreffen. Over 
f 8000 van het batig slot is, [ten [behoeve van den dienst 1902, 
beschikt. 

Neemt men hierbij 110g in aanmerking, dat de schuldenlast 
der gemeente Emmen, sedert het uitbrengen vau ons vorig 
advies, dd. 31 October 1902 , met ruim f 28 000 is toegenomen, 
dan komt het ons voor, dat de financieele toestand dier ge
meente van dien aard is, dat het gevraagd Rijkssubsidie voor 
1903 niet kan worden ontbeerd. 

Wij hebben alzoo de eer de gemeente Emmen voor te dragen 
ter bekoming van een subsidie als gevraagd van f 35 250. Al
leen daardoor kan worden voorkomen, dat de reeds zeer slechte 
financieele toestand der gemeente niet nog meer verergert. 

Assen , 7 Augustus 1903, 

De Gedeputeerde Stalen der provincie Drenthe, 

VAN SWINDEREN , Voorzitter. 

v, REEDE v. OCDTSHOORN, L°.Griffier. 
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