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INLEIDING
De hierna beschreven archiefstukken zijn in 2007 aan het Gemeentearchief
Wageningen geschonken door de heer J. Mesdag, oud-penningmeester van de
Wageningse Schoolvereniging. Het archief van de vereniging beslaat de periode van
zijn bestuurslidmaatschap. De vereniging omvatte de basisscholen H.J. Piekschool en
G.J. van den Brinkschool.
De meeste stukken hebben echter betrekking op de voormalige Nutskleuterschool
"Bruintje Beer". Deze school werd in 1976 door het Wageningse departement van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen overgedragen aan de Schoolvereniging, en
daarmee kwam het archief vanaf 1956 bij die vereniging terecht.
Stukken van "Bruintje Beer" zijn tevens te vinden in het archief van het Wageningse
departement van het Nut, dat ook bij het Gemeentearchief Wageningen aanwezig is.

P.M. Kernkamp
Wageningen, 21 januari 2008

Citeertitel:
Citaten uit deze bronnen kunnen worden aangegeven met:
Gemeentearchief Wageningen (GAW), Archief Wageningse Schoolevreniging, inv. nr.
.....

N.B. Inventarisnummers die met een * zijn gemerkt, zijn pas na
75 jaar openbaar, of worden in verband met hun slechte materiële
staat niet ter inzage gegeven.
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INVENTARIS

A.

Wageningse Schoolvereniging

1.

Authentiek afschrift van de akte waarbij het departement Wageningen van
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de eigendom van de kleuterschool
"Bruintje Beer" overdraagt aan de Wageningse Schoolvereniging, 1 okt.
1976.
1 stuk

2.

Stukken betreffende de hierboven genoemde overdracht, 1973-1976.
1 omslag

3.

Statuten en huishoudelijk reglement van de Wageningse Schoolvereniging,
1967.
1 stuk

4.*

Stukken betreffende de Wageningse Schoolvereniging, waaronder:
- vergaderstukken van de algemene ledenvergadering
- vergaderstukken van de bestuursvergadering
- circulaires
- correspondentie
- accountantsrapporten
1974-1977.
1 pak
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B.

Nutskleuterschool "Bruintje Beer"

5.*

Stukken betreffende personeel, salarissen en loonbelasting, 1956-1971.
1 pak

6.*

Stukken betreffende personeel, salarissen, pensioenen en subsidies, 19561973.
1 pak

7.*

Financiële stukken, 1970.
1 pak

8.*

Financiële stukken, 1971.
1 pak

9.*

Giro-afschriften betreffende "busgeld", 1964-1967.
1 omslag

10-17.*

Ingevulde formulieren waarop ouders aangeven tot welke inkomensgroep
zij behoren, hoe zij het schoolgeld zullen betalen, etc., alsmede bewijzen
van betaling van het schoolgeld, 1967-1976.
8 omslagen
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18-19.*

4

1967/1968
1968/1969
1968/1969
1969/1970
1970/1971
1971/1972
1973/1974
1975/1976

(formulieren)
(betaalbewijzen)

en 1972/1973
en 1974/1975
(formulieren)

Losbladige registers (alfabetisch kaartsysteem) van leerlingen,
met opgave van betaalde schoolgelden, z.d. [ca. 1970]
2 omslagen

