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I  Stukken van algemene aard 
 

 

1. Notulen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, 14 augustus 1930 –23 

februari 1947.  1 deel 

 

2. Reglement 1919 en statuten 1939, drukwerk.  1 omslag 

 N.B. In tweevoud; voor de statuten van 1919, zie inv.nr. 4. 

 

3. Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken, 1945-1949, met 

retroacta, 1940.  1 omslag 

 

 

 

 

II  Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 
 

 

 Ledenadministratie 
 

4. Ledenregister, aangelegd in 1919; met statuten, 1919 en 1939.  1 deel 

 N.B. Zie ook inv.nr. 2. 

 

5. Fragment van een door de vereniging uitgegeven obligatie van 1000 gulden, z.j. 

(1923).  1 stuk 

 N.B. Waarschijnlijk een op het lidmaatschap rechtgevende obligatie, die wegens 

uittreding van het desbetreffende lid is afgelost. 

 

6. Nieuws- en advertentieblad ‘De Betuwe’ van 16 augustus 1946, met op pagina 3 

een overlijdensadvertentie van het lid w. Hioolen te Wageningen.  1 stuk 

 

 

 

 Financiën 
 

7. Financieel jaarverslag, balansen en verlies- en winstrekeningen, opgemaakt door de 

penningmeester, 1929-1931; met brief over de inzending van de financiële 

jaarstukken over 1932.  1 katern en 1 stuk 

 

8. Financiële jaarverslagen, balansen en verlies- en winstrekeningen, 1930, 1935-

1942, 1946, 1947, 1949, met bijlagen.  1 omslag 

 

9. Kasboek van ontvangsten, januari–september 1944, 23 juni 1945–1 januari 1946.  

1 deel 

 

10. Kasboek van uitgaven, 29 januari 1944–23 september 1944, 23 juni 1945–31 

december 1945.  1 deel 
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11. ‘Veilinglijsten’: register van aan aanvoerders betaalde en van kopers ontvangen 

gelden, 31 januari 1934–23 november 1945, met lijsten van eierveilingen 1934–

1945.  1 deel 

 

12. Journaal van op het veilingkantoor te Wageningen geboekte ontvangsten, 3 oktober 

1940–20 maart 1946.  1 deel 

 

13. Journaal van op het veilingkantoor te Huissen geboekte ontvangsten en uitgaven, 6 

januari 1940–31 december 1941, 

 voortgezet als journaal van ontvangsten en uitgaven van de firma Veiling Huissen, 

10 januari 1942–31 augustus 1944.  1 deel 

 

14. Stukken betreffende verhaal op mevrouw E. Schweisfurt te Wuppertal van een aan 

de vereniging verpand deel van een levensverzekering, te haren gunste afgesloten 

door haar echtgenoot E. Schweisfurt, in leven eierhandelaar te Wuppertal, 1932, 

1947-1950.  1 omslag 

 

15. Stukken betreffende overleg tussen Gelderse veilingverenigingen om te komen tot 

de oprichting van regionale ‘vaste-lasten-commissies’, 1938.  1 omslag 

 

16. Stukken betreffende aanslagen, in- en navorderingen van omzetbelasting en 

vermogensaanwasbelasting ten laste van de vereniging, 1942, (1943), 1948-1953, 

1955; met retroacta, 1936.  1 omslag 

 

17. Stukken betreffende blokkering en deblokkering van tegoeden van tuinders, 1945, 

1946, 1948.  1 omslag 

 

 

 

Personeel 
 

18. Beschikking van de Rijksverzekeringsbank houdende aanwijzing van de vereniging 

als verzekeringsplichtig bedrijf in de zin der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 

1924.  1 stuk 

 

19. Stukken betreffende de verbetering van arbeidsvoorwaarden en opleiding van 

personeelsleden van de veilingen te Wageningen en Huissen, 1938.  1 omslag 

 

 

 

Beheer der veilingen 
 
 

Wageningen 

 

20. Akte van verhuur door de N.V. Wageningsche Lederfabriek v.h. J.B. Roes en Zonen 

te Wageningen van het oostelijk gedeelte van de schorsmalerij aan de Gerdesstraat 

met het daaraan grenzende terrein, 1924.  1 stuk 

 

21. Notariële akte van uitgifte in erfpacht door de gemeente Wageningen van een  

perceel grond aan de Rijnhaven aldaar, 1932.  1 stuk 
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22. Stukken betreffende afsluiting van verzekeringen van de kantoorinventaris, 

voorraden en apparatuur tegen diverse risico’s, 1922, 1926, 1938-1947, en z.j.   

 1 omslag 

 

23. Ingekomen brief van G. Waijboer Pzn. te Wageningen betreffende de vordering van 

het veilinggebouw door de Duitsers, 1944.  1 stuk 

 

 

Huissen 

 

24. Stukken  betreffende een geschil met R. van der Veen, rijkstuinbouwconsulent te 

Nijmegen, betreffende door hem tijdens een lezing gemaakte en in het Gelders 

Dagblad gepubliceerde opmerkingen over de exploitatie van de veiling te Huissen, 

1926.  1 omslag 

 

25. Stukken betreffende de stichting van het veilinggebouw te Huissen door de 

gemeente Huissen en de verhuur daarvan aan de vereniging, 1926, 1928-1931.   

 1 omslag 

 

26. Notulen van de door het bestuur gehouden vergaderingen met het bestuur van de 

Kwekersvereniging Huissen en omstreken te Huissen, over de exploitatie van de 

veiling aldaar, (najaar) 1929–25 maart 1942; 

 voortgezet als Notulen van de Raad van Beheer van de firma Veiling Huissen, 28 

mei 1942–23 april 1946.  1 deel 

 

27. Briefwisseling met de gemeente Huissen over de wenselijkheid van uitbreiding van 

de kantoorruimte van het veilinggebouw aldaar, 1938.  1 omslag 

 

---. Stukken betreffende verzekering van de kantoorinventaris, apparatuur en voorraden 

tegen brand en molest, 1938-1945.  zie inv.nr. 22 

 

28. Akte, waarbij tussen de vereniging en de Kwekersvereniging Huissen en omstreken 

te Huissen per 1 januari 1942 een vennootschap onder firma, genaamd Firma 

Veiling Huissen, wordt aangegaan, 1942. 1 stuk 

 

29. Briefwisseling met G. Knorth, secretaris van de firma Veiling Huissen, betreffende 

de vervulling van bestuurs- en personeelsfuncties van dit bedrijf, 1945, 1946. 

 1 omslag 

 

30. Akte van ontbinding per 1 januari 1947 van de met de Kwekersvereniging Huissen 

en omstreken te Huissen aangegane vennootschap onder firma onder de naam 

Firma Veiling Huissen, 1947, met bijlage.  2 stukken 

 

 

 

 Liquidatie 
 

31. Ingekomen brieven betreffende het voornemen om te komen tot liquidatie der 

vereniging, 1950, 1951, 1955.  5 stukken 


