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Vereniging Dorpsbelang Ballum 

 I Stukken van algemene aard 

 

 1 Verslagen van ledenvergaderingen, 1953-1960. 1 schrift. 

 

 2 Verslagen van bestuurs- en ledenveragderingen, 1959-1976, jaarverslagen, 1953-

1959, en overzicht 1953-1978. 1 omslag 

 

 3 Aantekeningen gemaakt tijdens bestuurs- en ledenvergaderingen, 1960-1969. 2 

schriften. 

 

 4 Register van notulen van ledenvergaderingen, 1969-1990. 1 deel 

 

 5 Lijsten van leden en presentielijsten van vergaderingen, 1953-1976, z.j. 1 omslag 

 

 6 Ingekomen stukken van algemene aard, 1954-1978. 1 omslag 

 

 7 Ingekomen stukken en afschriften en doorslagen van uitgaande stukken van en naar 

de gemeente, 1953-1976 

 

 II Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

  1 Reglementering 

 

 8 Statuten, 1961, 1979 en huishoudelijk reglement, z.j. 1 omslag 

 

  2 Activiteiten 

 

 9 Stukken betreffende het instandhouden van een postkantoor en plaatsing van een 

telefooncel, 1953-1975. 1 omslag 

 

 10 Stukken betreffende de huur en beheer van het kampeerterrein te Ballum, 1958-

1964. 1 omslag. 
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 11 Stukken betreffende de organisatie van feest- en filmavonden, 1963-1968. 1 omslag. 

 

 12 Stukken betreffende drukkosten voor een folder van de VVV Ballum, 1963. 1 omslag 

 

 13 Stukken betreffende de opbrengst van een collecte voor de afbetaling van schulden, 

1965. 1 omslag. 

 

 14 Stukken betreffende de beoordeling en uitslagen van de ‘tuintjeswedstrijden’, 1966-

1975. 1 omslag. 

 

 15 Stukken betreffende de mogelijkheden en stimuleren van woningbouw in 

Ballum,1967-1976. 1 omslag. 

 

 16 Stukken betreffende de veerdienstregeling en boottarieven, 1971-1976. 1 omslag. 

 

 17 Stukken betreffende bezwaren tegen de bouw en financiering van een nieuw 

gemeentehuis te Ballum, 1973-1975. 1 omslag. 

 

 18 Stukken betreffende de aanleg en huur van een speelterrein te Ballum, 1973-1974. 1 

omslag 

 

 19 Stukken betreffende bezwaren tegen bestemmingsplannen en de uitwerking 

daarvan, 1973-1979. 1 omslag. 

 

 20 Lijst en uitslag betreffende de enquete naar de wenselijkheid van het oprichten van 

een begrafenisvereniging, z.j. 1 omslag 

 

  3. Financiën 

 

 21 Kasboek van inkomsten en uitgaven van de VVV Ballum, opgevolgd door de 

Vereniging Dorpsbelang Ballum, 1933-1983. 1 deel. 

 

 22 Rapport betreffende de boekhouding over de boekjaren 1960/61-1962/63, 1964. 1 

omslag 

 

 23 Spaarbankboekjes, 1959-1976. 2 deeltjes. 

 

 24 Polis van brandverzekering voor het sanitairgebouw door kampeerders gebruikt, 

1960. 1 stuk 

 


