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~il_i(6e[mina,
~t;1'i'- ,1/- '"' W&Ü'11'~'f,il ,kt @/j'UhUtZJlrkJl, @/~tiIOIff<j ""an
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Beschikkende op tic verzoekl;ehriftell ter bekoming Vll.nerkenning

van de daru'iit genoemde, voor minder dan dertig jaren lmngegane,

vereenigingen dool' goedkeuring van hare dlJ.ll.l'bijovergelegde lltatuten;

Gelet op de voorschriften del' wet. van 2:1 April 1855 (Staatsblad

N°•. 32) in het algemeen cn Ojl nrt. li, tweede lid, dier wet in .tlct
bijzonder:

Op de voorch'acht "lU· QlIlmn lIinistel' vun Justitie vnn den

.f >4.LL-c-<- •.•...•..•~ "7tHf', l' Afdeelilig B. N°• .J.1'~~'

HEBBEN GOEJ)(l)r.VmWj<]N 15N VgRSTAAN:

de 'overgelegde Statuten der navolgende vCl'eeniginl,'Cngoed te keuren

en deze vereenigingen mitsdien te erkennen; te weten:
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Rabobank in Schin op Geul en Sibbe.

De Rabobankorganisatie bestaat dit jaar honderd jaar. Het eeuwfeest heeft als
motto "Toekomst door Samenspel". Gedurende die periode heeft de Rabobank
zich een niet weg te denken plaats verworven binnen de gemeenschap. In het
kader van heemkunde achten wij het goed globaal stil te staan bij de ontwikkelin
gen van de Rabobank in die 100 jaar.

Einde van de vorige eeuw waren er al coöperatieve aankoopverenigingen en
zuivelfabrieken. Doch de aankoopverenigingen eisten contant geld, dat bij de
kleinste boeren niet was. Voor een zuivelfabriek was eveneens een startkapitaal
nodig.
Het kredietwezen was een zwakke schakel in de ontwikkelingen van de land
bouw. Voor het merendeel was men aangewezen op stedelijke bankiers, die niet
over informatie beschikten om de kredietwaardige landbouwers te selecteren en
niet konden beschikken over middelen om aflossing en rentebetaling door land
bouwers af te dwingen. De informatie over de kwaliteit van het ondernemer
schap van de landbouwers en over hun kredietverleden was echter in het dorp
zelf wel beschikbaar door de sociale controle.

In Duitsland was door Raiffeisen een onderlinge kredietvereniging opgericht, welke
vereniging beschouwd kan worden als de eerste "boerenleenbank". Deze bank
verzamelde de spaargelden van de inwoners van het plattAland om daaruit aan
de behoefte aan krediet te voorzien. Raiffeisen zag de opri ::hting en het beheer
ervan als een daad van christelijke naastenliefde. Mede door de initiatieven van
Raiffeisen ontstonden in Duitsland in de jaren zestig van de negentiende eeuw
de eerste boerenleenbanken. In Nederland is Pater Gerlacus van den Eisen

vanaf 1896 begonnen plaatselijke boerenleenbanken op te richten.Andere gees
telijken hebben dit mede ondersteund. Daarbij heeft men plaatselijke sleutelfigu
ren zoals de dorpspastoor, notaris, schoolmeester en vooraanstaande landbou
wers bewerkt om zich achter een dergelijk initiatief te plaatsen.
De "onbeperkte aansprakelijkheid" van de coöperatieve bank betekende vervol
gens dat deze "voortrekkers" met hun gehele vermogen instonden voor de solidi
teit van de bank. Door de handen ineen te slaan en samen een kredietcoöperatie
op te bouwen, konden ondernemende landbouwers tegen een redelijke prijs kre
dieten verkrijgen.
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STATUT'EN
VAN DE

BOERENLEENBANK

TE .7!f~~--/
HOOfDSTUK I.

NAAIl. ZI!11!L. DCII!L DER VeRBENlOINQ.

AarIKEl. 2-

Hur doel Is •••. y.rlIaorill~ V&l1 h'l landbOuwbedrijf;
10. aan tettrvu'tlbon: leden b.r noodig. geld VOOrre

s.hleren ol voor kn 2l!iem.id te "rellen rcn beboeve van
denicD;

2!'. p,elegenh.il Ic pbl om zeld vellig te beleggen;
:IJ. . ctn lonoIs le _no

HOOfDSTUK 11.

nET L1DMAATSCI1AV.

AvrlKEL 3.

I. Voor bel IldlllOáKllap wordt .eI1:1.ebt:

ID. dal lMlI ~~ hillezin en eixeadom.re.bl
In ehrislelijk~ JÎII aJs, ft I1"ndslag.n der .amenJ •• in~
erkenDe en aIjI1 &aI"'C domiur rr.gele;

'lP. dal men bekw-m zij Dm ycrbintellinC'n aan te gun t

.YI. dM men pen lid zij van een andere l!<>erenJ.en
bank. die onbeportte uo.,.uelljklleld van hare leden .ortlerl;

4". dat men :&ljno.oonplu ••• bebb. binnen den kring
lier Vereen;giag, •• ~ In Art. I;

FP. dal me. Jicl .ij ••0 cito lloerenbond.
2. Het BemtUt van d.e ~.,.cnlecnb.'\nk krill om bijzon·

dcrc redenen· 'Van het bepaalde onder r sub 50. vrljMelllng
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3. Reehl5persoonlljkbeld. ~ellllonde ver:ein!&lngen,.len
bale .an den landbouw 0Pllerlchl, kuDDelI als 'c••••.on. leden
lol de BoerenleeDbank worden toegelaten.

ARTIKEL 4.

'. De toetreding lOt d. Boencn1eeDba"k ••.••nltl." ua·

zien .an d. leden en van derde!! ~~we&eiz door de led'g
leeke"de ondeneekenlng .a. hel In. ·Ar1. a lled.e14e.ragiater
der Bocreoleenbank of door eon notarieel. at;l.; In afac:hrll\

aan clal regioler gehecbt.

3. Wanneer iemand in Ive.noeDld. ~r geleekolld
h •• ft, kan IllJ oleh Ier onlkenDlng .van oijn:U~baP:.lel
beroepen op her onlbreken van .en ftr verelseblen, ~Doemd
In Arr. J.

ARTIKEL 5.

J. Leden, wier woonplaat8 nIet Is binnen de lemeente~
\l'lIar de Boerenleenbank Is gevestigd, wonle. leaobl domicIlic
I. hebbe. lek •• en ten raalIhulJederpmeenle h~;,e.liglng.

2. De naam en 'Woonp1a&J:s der leden Inoeten In eeD

led.nrcgialer der Boerenle.nbank opgClChll'ven 'zljn, met.de
gedagleekende verklaring ,,'D "'etredlDI, onderfeekend door
ber betrokken lid, den Directeur en een Bestuurslid.

AHTrKE~ 6.

I. Aneen hel Besluilf heelt de macht om leden aan te
nemen af te ontzetten.

:z. De belanghebbende 1<anzieh echll:r bino.n veenI ••
dagen v.n dl.ns b •• luil beroepen op den Raad ,an ToezJcht,
die hel Beotuur de aanneming 1<aDbe.ele. Df de on••• lling
kan .ernlerlgen.

3. Een lid van het Bestuur of·van de.n'Raad yan Tocz:tcht

en de KassIer kunnen alleen door de Algemeene VC'iaderlDguil be, lidmaalschap d.r Boerenl.enban~ ontzel·worden

AHT'Kfl.7.

I. Hel lidm•• tschap i. pet800nllJk, zooda, ali. rechten
daaruit voortvloeiende? onvatba.r zijn voor OytI'lJ",,e 9t
overdrac.ht

:J. Het lidmAatoeb.p en durdoor alle recht op d. k••
en de eigi!ndommen der Boerealtenbank pat verloren:

I". door v~llwUllge uillredinl;
20. door de" dooxl or, vOOrveroenl&fnlen, doonla' dl

ophouljcn Ic butaan;
30. door ontzcttJng.
3. 1leh."den. de a.nspl'llkelijkbeld, bedoeld In Art. 12,



.. .~ ••••••• ""'" I<d<, d" _ ••••••~~ ..... ~~j. ;,.verklaren .licht/oor zoodatl1ae ",zt:latftN J •••• _. .••. .~.~._...••. -11' ..••~"6 ••••r ~••••atetl van genoemde ~ en1t

tG, luiden, zooals hiermen is aangegeven. rIlank. at dele ko~l.en.

:f.~
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Dankzij de lokale inbedding zagen de boerenleenbanken kans de spaargelden
op het platteland te mobiliseren en wisten daarmee een stevige basis voor de
kredietactiviteiten te leggen.

In de tweede helft van deze eeuw kwam een proces op gang dat de boerenleen
banken ingrijpend zou veranderen. Hoewel in de agrarische sector de kapitaal
behoefte toenam werd men geconfronteerd met een snelle afname van het rela
tieve belang van de agrarische sector binnen de Nederlandse economie. De
boerenleenbanken richtten zich daarom ook op het midden- en kleinbedrijf en de
particuliere markt. De rol van de banken in het betalingsverkeer werd steeds
groter: het loonzakje maakte plaats voor de salarisrekening. De boerenleen
banken begonnen geleidelijk hun scala van financiële diensten te verbreden met
onder andere het aanbieden van woninghypotheken, persoonlijke leningen, ver
zekeringen en reizen.

Om de lokale banken te ondersteunen, richtten zij in 1898 twee centrale banken
op, de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en de Coöperatieve Centrale
Boerenleenbank. In 1972 fuseerden deze twee tot één centrale bank: Rabobank

Nederland. Voorbeelden van ondersteunende werkzaamheden zijn voorlichting
en vooral controle van de boeken.

Was de doelstelling van de bank in eerste instantie "louter spaarbank en leen
bank" nu is er sprake van een breed scala van financiële produkten en diensten.
Zij werden algemene banken voor een publiek van particulieren en bedrijven
met een steeds uitgebreider financieel dienstenpakket, maar ze bleven coöpera
tief en lokaal geworteld. Voorop staat dat de Rabobank in de gemeenschap wenst
te staan. De Rabobank wenst voeling te houden met wat er in de (plaatselijke)
gemeenschap leeft. Uit de lokale initiatieven is een modern bankbedrijf gegroeid,
dat nog altijd gebaseerd is op een coöperatieve grondslag. Leden en klanten
weer op een moderne manier betrekken bij de koers van de bank is een taak die
de honderdjarige bank zich voor de toekomst heeft gesteld. Voor de historie
hebben wij in het archief van de voormalige Rabobanken Schin op Geul en Sibbe
gezocht naar enkele historische stukken.

Rabobank Het Geuldal
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