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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:
archief van het scherm- en scherpschutterscollege "olympia", 1863-1899

Nummer van het archief:
311

Archiefbewaarplaats:
Archief Delft

Samenvatting:
Nader in te vullen.
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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Circulaire uitgaande van enkele officieren, gericht aan alle officieren 
gelegerd binnen Delft om mee te werken aan de oprichting van een scherm- 
en scherpschuttersvereniging,
1863 maart 9. 1 omslag
N.B. Met 2 intekenlijsten.

2 Wet, statuten en reglement van orde, met enige intekenlijsten,
1863, 1868, 1884, 1893. 1 omslag

3 Akten, waarbij de statuten koninklijk worden goedgekeurd,
1884. 1 omslag

4-5 Notulen van de vergaderingen, met enige ledenlijsten,
1864-1896. 2 delen
4 1864-1868
5 1868-1896

6 Ingekomen stukken, met een kopie van een uitgaand stuk van 1863 mei 4,
1863-1899. 1 omslag

7 Circulaires en convocaties van het bestuur aan de leden, voornamelijk 
betrekking hebbend op onderlinge schietwedstrijden,
1863-1896. 1 omslag

8 Register houdende opgave van de door de leden geïntroduceerde personen,
1863-1864. 1 deel

9 Register houdende uitslagen van onderlinge schietwedstrijden en 
schietoefeningen,
ca. 1887-1896. 1 deel

10 Uitnodigingen, programma's, reglementen en andere stukken betreffende 
diverse nationale, provinciale en stedelijke schietwedstrijden,
1872, 1882-1883, 1892-1893, 1896. 1 omslag

11 Model van een diploma van erelidmaatschap,
z.j. 1 stuk

12 Statuten en huishoudelijk reglement van de Nederlandsche Weerbaarheids-
Bond,
1886. 1 omslag

13 Notulen van algemene vergaderingen en de buitengewone algemene 
vergadering van 1887 van de Nederlandsche Weerbaarheids-Bond,
1886-1888. 1 omslag
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14 Register houdende opgave van ontvangsten en uitgaven, met lijst van 
goederen en van betaling contributies door leden tot 1871,
1863-1889. 1 deel

15 Staat houdende opgave van ontvangen contributies en andere gelden,
1890-1891. 1 stuk
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