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1 Organisae
1.1 Aard van de instelling
1.2 Bestuur
2 Taak
2.1 Beheer van het vermogen
2.1.1 Onroerend goed
2.1.1.1 Binnen de stad
1

Akte van verhuring aan Theodorus Timmers van een huis en moeshof op het SintJacobskerkhof voor 6 jaar. 1806 augustus 20 authenek afschri
1806
2.1.2 Renten uit kapitaal
2.1.2.1 Buiten de stad
2.1.2.1.1 Eersel

2

Akte van overdracht door Leendert Willem van Beusekom, uit naam van de rentmeester
van de Episkopale en andere geestelijke goederen, van een rente van 12-10 ten laste van
een korenmolen. Met bijlage. 1783 maart 1
1783
1 charter
2.1.2.1.2 Erp/Rosmalen

3

Akte van overdracht door Abraham Verster, uit naam van de rentmeester van de
Episkopale en andere geestelijke goederen, van een erfcijns van 30 ten laste van de
molens te Erp. 1764 november 12
1764
1 charter
2.1.2.1.3 Waalwijk

4

Akte van overdracht door Abraham Verster, drossaard, van de heerlijkheid SintMichielsgestel van een erfcijns van ? 30 ten laste van de enden van de heer van
Waalwijk. Met bijlagen. 1764 juli 30
1764
1 charter en 3 stukken
2.1.2.2 Missende rubriek
2.1.2.2.1 Ten laste van de stad

5

Akte van verkoop door het stadsbestuur van een obligae van 600-. á 3%. 1751 november
12
1751

6

Akte van verkoop door het stadsbestuur van een obligae van 400.- á 3%. 1757 oktober 1
1757

2.2 Verantwoording van het beheer
7

Register, houdende manuaal van inkomsten van de kleermakerij van het gasthuis, 1663
- 1666; rekening van uitgaven ten behoeve van de huishouding, 1663 - 1666 (achterin);
aantekeningen betreﬀende leveranes, 1662 - 1664; aantekeningen betreﬀende
ontvangst van gemalen graan, 1662 - 1665; manuaal van ontvangsten uit pachten, 1664 1669. 1 deel
1662-1669
N.B.: inventaris van Rooij (1918), no. 395.A.

8

Rekening van inkomsten en uitgaven. 1808 -1810
1808-1810

N.B.: Inventaris van Rooij (1918), no. 395 Afgehoord door de Commission des Hospices, 10-5-1811

9

Bijlage bij de rekening. 1670 oktober 29
1670

