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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:
archief van de buitensocieteit reineveld, 1874-1887.

Nummer van het archief:
368

Archiefbewaarplaats:
Archief Delft

Samenvatting:
Nader in te vullen.
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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Algemeen

1 ALGEMEEN

1 Stukken betreffende de oprichting en de aankoop van de buitenplaats 
"Reineveld" c.a, gelegen onder Vrijenban aan de Haagweg,
1874. 1 omslag

2 Reglement voor de Buiten-Societeit "Reineveld", vastgesteld in de 
vergadering van 11 mei 1874, gewijzigd in de algemene vergadering van 21 
juli 1876 en in de buiten gewone vergaderingen van 6 augustus 1880 en van 
12 juli 1881, gedrukt,
1874-1881. 1 deel

3 Register van notulen der bestuursvergaderingen,
1874 maart 12 - 1878 juni 7. 1 deel

4 Huishoudelijk reglement voor het bestuur, vastgesteld in de 
bestuursvergadering van
25 september 1874. 1 deel

5 Presentielijst van de vergadering van 4 mei 1874, waarbij alle aanwezigen 
verklaren lid te worden,
1874. 1 stuk

6 Akten waarbij "Reineveld" rechtspersoonlijkheid krijgt en de statuten worden 
goedgekeurd,
1874, 1878, 1881, 1882. 1 omslag

7 Convocaties voor het bijwonen van de vergaderingen,
1876-1886. 1 omslag

8 Getekende presentielijsten voor de vergaderingen,
1875-1886. 1 omslag

9 Ingekomen brieven bij het bestuur betreffende het bedanken voor en het 
aanvaarden van bestuursfuncties,
1875-1802. 1 omslag

10 Staten houdende opgave van stemming over de toelating van nieuwe 
aangemelde leden,
1874-1883. 1 omslag

11 Akte waarbij het gemeentebestuur van Vrijenban toesteming krijgt om haar 
vergaderingen te mogen houden in de lokalen van de societeit "Reineveld",
1874. 1 stuk
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12 Proces-verbaal van de inbraak met diefstal van geld en huisraad in de 
societeit,
1879. 1 stuk

13 Presentielijst der vergadering van inschrijvers in de geldlening,
1874. 1 stuk

14 Staathoudende opgave van de namen der eigenaars van aandelen in de 
door het bestuur uitgeschreven tweede geldlening ten bedrag van _ 5.500,-,
1878. 1 stuk

15 Polissen van brandassurantie,
1874, 1883, 1884. 1 omslag

16 Briefwisseling met de gemeente Vrijenban over de aanleg van een 
gasverlichting voor de terreinen en gebouwen van "Reineveld",
1877-1878. 1 omslag

2 Exploitatie en financiën

2 EXPLOITATIE EN FINANCIËN

17 Akte, waarbij "Reineveld van het gemeentebestuur van Vrijenban vergunning 
krijgt tot de verkoop van sterke drank, met bijlage,
1882. 1 omslag

18 Roosters van weekdiensten in de zomermaanden voor de leden van het 
bestuur,
1878-1883. 1 omslag

19 Staat houdende een vergelijkend overzicht van de ontvangsten en uitgaven 
op de Pinksterdagen van,
1881-1882. 1 stuk

20 Stukken betreffende een contributieverhogingen,
1881, 1882. 1 omslag

21 "Tarief van de Buiten-Societeit "Reineveld", prijslijst van dranken en 
versnaperingen,
1878. 1 deel

22 Akte van verhuur van een stuk land c.a., gelegen ten oosten van "Reineveld" 
aan Pieter en Abraham Overvoorde, tuinders te Rijswijk,
1875. 1 stuk

23 Voorwaarden en bepalingen waarop de tuinman A. van der Graaf zich 
verbindt de tuinen, parken en het bos van "Reineveld" in goede staat te 
onderhouden,
1884. 1 stuk
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3 Verpachting

3 VERPACHTING

24 Voorstel van de commissie van exploitatie om de societeit te gaan 
verpachten,
1874 oktober. 1 stuk

25 Voorwaarden, waarop door het bestuur zal worden overgegaantot het 
aanstellen van een kastelein,
1874. 1 stuk

26 Instructies voor de kasteleinen J. H. Loep, J.C.M. Gaarlandt en G.H. Schmitt,
1875, 1877, 1879. 1 omslag

27 Pachtcontracten met de kasteleins F.H. Hartmann en J.W. Visch, met bijlage,
1883, 1886. 1 omslag

28 Ingekomen sollicitatiestukken voor de functie van kastelein,
1875, 1877, 1878, 1883. 1 omslag

29 Stukken betreffende een financieel geschil met de pachter F.H. Hartmann,
1884-1886. 1 omslag

30 Staten houdende opgave van de overname van drankvoorraden door de 
opvolgende kastelein,
1879, 1883. 1 omslag

31 Processen-verbaal van overgave en overname van de inventaris door de 
aftredende en opkomende kasteleins,
1877, 1879 en 1883. 1 omslag

32 Stukken betreffende de aanstelling en ontslag van kasteleins,
1875, 1877, 1879, 1883, 1886. 1 omslag

33 Voorschriften voor het bedienend personeel, vastgesteld door de kastelein 
J.C.M. Gaarlandt,
1879. 1 stuk

4 Muziekuitvoeringen

4 MUZIEKUITVOERINGEN

34 Brief van het bestuur aan het gemeentebestuur van Vrijenban houdende een 
verzoek om vergunning voor het houden van muziekuitvoeringen,
1874. 1 stuk

35 Ingekomen brieven van muziekkorpsen aangegaande het houden van 
concerten,
1874-1886. 1 omslag
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36 Uitgeknipte advertenties en courantenartikelen betreffende de 
muziekuitvoeringen,
z.d. 1 omslag

37 Akten van overeenkomst met resp. de kapelmeester L.O.G. Krönig, S. Calff, 
Otto Weitzel en L.M. van Waalwijk voor het verzorgen van de 
muziekuitvoeringen gedurende de zomermaanden,
1879-1885. 1 omslag

38 Staat houdende een geldelijke inzameling voor een cadeau aan de 
vertrekkende directeur-kapelmeester der Marburger kapel Otto Weitzel, met 
bijlage,
1881. 1 omslag

5 Verbouwingen en reparaties

5 VERBOUWINGEN EN REPARATIES

39 Stukken betreffende de aanbesteding van een veranda voor het 
hoofdgebouw,
1878. 1 omslag

40 Stukken betreffende de aanbesteding van een ijzeren hek voor de societeit,
1878. 1 omslag

41 Nota van de commissie van fabricage van "Reineveld", waarin opgave wordt 
gedaan van de schade aan de gebouwen veroorzaakt door een storm, met 
situatietekening,
1881. 1 omslag

42 Akte, waarbij L. Koppert, bouwman, verklaart dat hij tot wederopzeggens toe 
toestemming heeft gekregen tot het leggen van een ijzeren buis tot 
wateraanvoer in de greppel en op de scheiding van de eigendommen van de 
buiten-societeit "Reineveld",
1881. 1 stuk

43 Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een muziektempel op het 
voorterrein van "Reineveld" door de aannemer M. Meyers,
1882. 1 omslag


	Inhoudsopgave
	Beschrijving van het archief
	Beschrijving van de archiefbestanddelen
	1 Algemeen
	2 Exploitatie en financiën
	3 Verpachting
	4 Muziekuitvoeringen
	5 Verbouwingen en reparaties


