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COLLEGIE ZEEMANSTROOST 
 
Op Ameland, over het jaar 1884 
 
Wij hebben het genoegen U, namens het Bestuur van het Collegie Zeemanstroost, bij dezen, weder eenig verslag 
te doen toekomen van de Zevende Algemeene Vergadering, die gehouden werd op den 28 Jan. 1885, ten huize 
van J. G. Brouwer te Hollum. 
Na de lotgevallen van het Collegie, in het afgeloopen jaar, vermeld en op de steeds minder gunstig wordende 
verhouding tusschen de maandelijksche uitkeeringen en contributiën gewezen te hebben, geeft de Directeur 
overeenkomstig art. 7 van het reglement, meer in het bijzonder de volgende mededeelingen: 
Op 1 Jan. 1884 bestond het Collegie uit 132 Leden en 148 Kinderen. Sedert zijn er bijgekomen 3 Leden en 14 
Kinderen en afgegaan 6 Leden en 15 Kinderen, zoodat het tegenwoordige jaar begonnen is met 129 Leden en 
147 Kinderen en gevolgelijk het getal der Leden met 3 en dat der Contribueerdende Kinderen met 1 verminderd 
is. 
Van de 6 Leden, die in het vorige jaar zijn afgegaan, zijn 4 overleden, heeft 1 met de zeevaart ook zijn 
lidmaatschap opgegeven en 1 is wegens het niet betalen van zijne contributie, geschrapt. De overledenen waren 
T.L. Borsch, D.D. Bakker, J. IJnsen en L.A. Neij. Zij hebben voor ons achtergelaten 3 Weduwen en 10 
Kinderen. Van de 15 afgegane Kinderen zijn alzoo 10, door den dood van hunner vader, trekkende geworden, 
had 1 den 16 jarigen leeftijd bereikt en zijn er 4 overleden. Verder is door het aangaan van een tweede huwelijk, 
de Wed. D.J. de Vries uitgevallen en van de trekkende Kinderen 1 overleden, zoodat het getal der Weduwen met 
2 en dat der trekkende Kinderen met 9 vermeerderd is en het Fonds, voor het tegenwoordige, aan 11 Weduwen 
en 27 Kinderen maandelijksche uitkeeringen te doen heeft. 
Terwijl alzoo het getal van trekkkende Weduwen en Kinderen van jaar tot jaar toeneemt en de som der 
uitkeeringen daardoor steeds grooter wordt, kan elke bijdrage, die tot vermeerdering onzer inkomsten strekt, niet 
anders dan gewenscht zijn. Wij stellen dan ook op hoogen prijs, dat de hier en elders gevestigde Begunstigers 
zich in het afgelopen jaar weder niet onbetuigd gelaten hebben, en brengen bij dezen onzen welgemeenden dank 
voor hunne steeds voortdurende belangstelling. 
De bezittingen van het Collegie op 31 December 1884 bedroegen de som van  ƒ7360.36. 
Aan hypotheken  ƒ 6100.- 
Aan spaarkas-belegging  ƒ  125.- 
Aan tijdelijk geplaatst tegen 4½ pCt ƒ  700.- 
Aan verschenen renten  ƒ  292.65 
Aan achterstallige contributië  ƒ   23.64 
Aan saldo in kas  ƒ  119.07 
Totaal     ƒ 7360.36. 
 
Deze som vergeleken met het totaal der bezittingen op 31 December 1883, n.l. ƒ 6563.39, geeft over het 
afgelopen boekjaar eene vermeerdering aan van ƒ 796.97. 
 
Rekening en verantwoording. 
Ontvangsten. 
Aan saldo der vorige rekening   ƒ   284.93 
Aan achterstallig contributiën  1883  ƒ     20.64 
Aan inleggelden over 1884   ƒ       1.50 
Aan contributiën over 1884   ƒ 1189.19 
Aan bijdragen van begunstigers  ƒ   164.75 
Aan renten over 1884    ƒ   236.50 
Uit de spaarkas terug ontvangen  ƒ  675.- 
Aan aflossing van hypotheek   ƒ  220.- 
Totaal   ƒ 2792.57 
  
Uitgaven 
Aan porto’s     ƒ     3.25 
Aan drukwerk   ƒ   6.25 
Aan bodenloon voor ’t ophalen der contrb.  ƒ   14.- 
Aan kosten van vergaderingen   ƒ     8.- 
Aan uitkeeringen aan Weduw. En Kinderen ƒ  942.- 
Aan op winst belegd   ƒ 1700.- 



Aan saldo in kas   ƒ  119.07 
Totaal    ƒ 2792.57 
 
Voor extract conform, 
De Directeur, 
K.S. Gorter 
 
Bovenstaande rekening gezien en goedgekeurd door ons Commissarissen, den 28 Januari 1885 
J.H. Mosterman 
F.G. Scheltema 
R.J. Spleet 
P.S. de Jong 
 
Nadat nog, op voorstel van het Bestuur, met algemene stemmen was goedgevonden, om voor de aankomende 
Leden beneden den 20-jarigen leeftijd, de Contributie voortaan te stellen op ƒ 0.60 per maand, werd de 
Vergadering met een woord van opwekking en bemoediging gesloten. 
 
Hollum, den 1 Februari 1885 
 
De Secretaris 
K.W. de Boer. 
 


