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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:
archief van de indologische studenten sociËteit "insulinde", 1896-1900

Nummer van het archief:
335

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 Statuten en huishoudelijke reglementen, met reglementen voor het biljart- en 
kaartspel en bibliotheek,
1896-1899. 1 omslag

2 Akten, waarbij de statuten koninklijke goedkeuring krijgen,
1896, 1898; met bijlagen. 1 omslag

3 Reglementen voor het bestuur,
1897-1899. 1 deel

4 Register van notulen der algemene vergaderingen,
1895-1900. 1 deel

5 Register van notulen der bestuursvergaderingen,
1895-1900. 1 deel

6 Register houdende besluiten genomen in de algemene vergadering,
1898-1899. 1 deel

7 Register houdende besluiten genomen in de bestuursvergaderingen,
1898-1899. 1 deel

8 Ingekomen stukken bij de secretaris van het bestuur,
1896-1900. 1 omslag

9 Kopieboek van uitgaande brieven van de secretaris,
1896-1899. 1 deel

10 Ingekomen stukken bij de penningmeester,
1896-1900. 1 omslag

11 Kopieboek van uitgaande stukken van de penningmeester,
1896-1900. 1 deel

12 Ingekomen stukken bij de commissaris van het materieel,
1896-1899. 1 omslag

13 Kopieboek van uitgaande brieven van de commissaris van het materieel,
1896-1899. 1 deel

14 Ingekomen stukken bij de commissaris van het consumabel,
1896-1899. 1 deel
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15 Kopieboek van uitgaande stukken van de commissaris van het consumabel,
1896-1899. 1 deel

16 Ingekomen brieven bij het bestuur betreffende bedanken voor of aanmelden 
als lid,
1896-1899. 1 omslag

17 Ledenlijst,
1895-1900. 1 deel

18 Register houdende opgave der beboete leden, met vermelding der reden en 
bedrag,
1896-1899. 1 deel

19 Register houdende opgave der beboete leden, met vermelding der reden en 
bedrag,
1896-1899. 1 deel

20 Jaarverslag,
1898-1899. 1 stuk

2 Eigendommen en financiën

2 EIGENDOMMEN EN FINANCIËN

21 Huurcontracten met de societeit "De Eensgezindheid", gelegen aan de 
Voorstraat, waarbij de vereniging de beschikking krijgt over de bovenzalen,
1895, 1896, 1897, 1898. 1 omslag

22 Register houdende opgave van de eigendommen en bezittingen,
1897-1899. 1 deel

23 Verslagen van de verificatie-commissie,
1896-1899. 1 omslag

24-25 Registers houdend overzicht van de societeitsrekeningen der leden, 
alfabetisch ingedeeld,
1896-1899. 2 delen
24 1896-1897
25 1897-1899

26-27 Registers houdende opgave van gedane verteringen, het aan de leden 
verleende krediet en de aflossing daarvan, alfabetisch ingericht per kwartaal,
1896, 1897-1898. 2 delen
26 1896
27 1897-1898

28 Voorstel van het lid J. Bakker tot het vormen van een reserve-fonds,
1899. 1 katern
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3 Exploitatie van de sociëteit

3 EXPLOITATIE VAN DE SOCIËTEIT

29 Pachtcontracten met de restaurateur L.Penning,
1895, 1896, 1897. 1 omslag

30 Boetereglement volgens art. 13 van het pachtcontract tussen het bestuur en 
de pachter,
1896,1897. 1 omslag

31 Reglement voor de buffetchefs en het bediend personeel, opgesteld dor de 
pachter, en goedgekeurd door het bestuur,
1898 en z.d.. 1 omslag

32 Staat vermeldende de prijzen van drank en etenswaren,
z.d. 1 stuk

33 Register houdende opgave der klachten van de leden met betrekking tot de 
interne gang van zaken in de sociëteit,
1896-1898. 1 deel

34 Statuten en Huishoudelijke reglementen,
1896. 1 omslag
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