Archief van de Assurantie
Vennootschap tegen Zeeschade

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 642
Periode: 1843 - 1889

Archiefvormer
Assurantie Vennootschap tegen Zeeschade

Inventaris
1 ALGEMEEN
1 Onderhandse acte door deelhebbers tot het aangaan van de vennootschap onder
het bestuur van Jhr. J. van Iddekinge en J.Lugt als commissarissen en met de
directeuren W.F.C. Momma en G.T. Davijt, met handtekeningen der deelhebbers.
1843 oct. 20. 1 omslag
Met koninklijke bewilliging van 27 dec.
2 Proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering van aandeelhouders, waarin
de benoeming van J. Wijtman tot mede-directeur naast W.F.C. Momma en regling
der honoraria van directeuren, met presentielijst. 1851 apr. 28. 1 omslag
3 Processen-verbaal van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders,
waarin de besluiten om naast de overgebleven directeur J. Wijtman nog geen mededirecteur te benoemen. 1853, 1855 en 1857. 1 omslag
Met presentielijsten, tevens alleen de presentielijst der vergadering van 1858 apr.
14.
4 Copie der onderhandse acte tot regeling der honoraria van directeuren. Z.d. 1
omslag
Afgeschreven door J. Wijtman van het origineel, hetwelk echter bij de boedel van
mede-directeur W.F.C. Momma is zoekgeraakt.
5 Acte van prolongatie voor 20 jaren, van 1864-1883, met de wijzigingen in de statuten
en de koninklijke bewilliging daarvan. 1863 sept. En dec. 1 omslag
6 Proces-verbaal der aandeelhoudersvergadering waarin het besluit tot prolongatie
voor 5 jaren, van 1884-1888, en de actevan prolongatie voor 5 jaren. 1883 juni en
aug. 1 omslag
Met Nederlandse Staatscourant en Algemeen Handelsblad.
7 Proces-verbaal der aandeelhoudersvergadering waarin het besluit tot liquidatie wegens fraude door overleden directeur. 1884 mei 23. 1 omslag
Met Nederlandse Staatscourant en Algemeen Handelsblad.
8 Rapport van B. Wijsman terzake controle der rekening der Vennootschap, in opdracht van de enige commissaris H.H. Momma.
9 Acte van rectificatie door H.H. Momma van hetgeen hij medegedeeld had in de
vergadering van 23 mei 1884 omtrent de controle der boeken. 1884 juni 7. 1
omslag
10 Benoemingsbrieven op de voordracht van het bestuur, met benoeming van H.H.
Momma en G. Lugt tot commissarissen. 1872 mrt. 1 omslag
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11 Rekening en verantwoording liquidatie. 1889 dec. 1 omslag
12 Aandeelbewijs nr. 10 op naam van De Lanoy en Zonen en lijstvan deelhebbers in
de Vennootschap.
niet leverbaar
13 Bewijzen van overschrijving van aandelen. 1866 - 1882 1 omslag
14 Prolongatieacten en acten van ruiling van de in onderpand aan de directie gegeven
effecten. 1854 - 1877 1 omslag
2 FINANCIEN
15 Stukken tot de rekening. 1884 1 omslag
16 Balansen met bijlagen. 1844 - 1882 1 omslag
17 Schadeboek. 1844 - 1865 1 deel
18 Register der beleningen. 1844 - 1877 1 deel
19 Memoriaal. 1869 - 1884 1 deel
20-21 Journalen. 1844 - 1876 2 delen
20 1844 - 1861
21 1862 - 1876
22 Grootboek 1844-1883. 1 deel
Met losse alfabetische klapper.
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