
Algemeene Kennisgevingen. 
Benoeming van gewone leden. 

De gewone leden van het Genootschap worden op voor
dracht van ten m i n s t e e ë n lid, na gehouden ballotage, 
door het Bestuur benoemd. 

Opgave van eandidaat-Ieden gelieve men te richten tot 
den Secre tar i s . 

Contributie. 
De jaarlijksche contribut ie voor de gewone leden 

bedraagt t 10.—, ingaande op I J a n u a r i . 
Men gelieve deze te voldoen door storting vóór 1 

Maart op postrekening n'. '20010 van den „Penning
meester van het Genootschap" of door toezending 
per postwissel aan diens adres (Jhr. H. Trip, Hassau-
Zuylentteinstraal 8, s-Qravtnkage). 

Na 1 Maart zal over de verschuldigde contributie 
met verhooging van tnningskogten worden beschikt. 

Nieuwe leden, die in den loop van het jaar tot het 
Genootschap toetreden, gelieven hunne contributie op de 
hierboven aangegeven wyz« te voldoen vóór het verstrijken 
van de miand, volgende op die van hunne benoeming, bij 
gebreke waarvan als boven zal worden gedisponeerd. 

Dezelfde bepalingen gelden m.m. voor de abonne
men ts (relden. 

Abonnementen op liet Maandblad. 
Voor niet-led en van het Genootschap, alsmede voor 

bibl iotheken en archieven, is het Maandblad ver
krijgbaar tegen eene abonnementsprijs van f 10.—. 

Men gelieve zich hiervoor op te geven bij den Redac
teur van het Maandblad. 

Zie voor de wjjze van betaling hierboven onder: Con
tr ibut ie . 

Overdrukken. 
Indien vau bijdragen voor het Maandblad overdrukken 

worden gewenscht, moet hiervan, onder opgave van het 
benoodigde aantal, reeds bij de toezending der copie 
aan den liedacteur kennis worden gegeven. 

De prijs bedraagt voor 1—15 expl. f 1.—, f 2.—, f 3.—, 
en f 4.— respect, voor L f en 1 heel vel (1»1 blz.), waarbij 
in het oog te houden is, dat 1 blz, der overdrukken onge-
veer overeenkomt met J kolom van liet Maandblad. Voor 
meer dan 15 exempl. treedt eene matige verhooging in. 

Medewerkers, die zich met extra-nummers van het 
Maandblad zouden willen tevreden stellen, kannen deze 
verkrijgen a f0 10 per stuk. Aangezien deze nummers 
echter speciaal voor de aanvragers moeten worden gedrukt, 
is ook in dll geval opgave van het, gewenschte aantal bij 
de toezending der copie noodzakelijk. 

Losse exemplaren en oude jaargangen 
van het Maandblad. 

Losse exemplaren van het Maandblad zijn. voor zoover 
leverbaar, aan het Hareau van het Genootschap 
verkrijgbaar af 1.—. Voor complete oude jaargangen 
is de prys vastgesteld in verhouding 'ot de grootte van 
den aanwezigen voorraad. 

Bibliotheek en Verzamelingen van het Genootschap. 
De Verzamel ingen van het Genootschap, in

clusief de Bibl iotheek, gevestigd Bleyenburg 5 te 
's-Qravenhage, zyn voor de leden toegankelijk ieder en 
Maand au' van 94—12 en van 2—5 uur. 

Inlichtingendienst. 
Ten behoeve van de leden is een in l i cht ingen

dienst ingesteld, die tegen onderstaand tarief uit de 
talrijke verzamelingen, welke het Genootschap ten dienste 
staan, gegeven; op genealogisch en heraldisch gebied 
verstrekt. 

Voor de beantwoording van elke gestelde vraag 
wordt by de iuzending aan het Bureau van het Ge
nootschap een bedrag van 10.50 in postzegels inge
wacht, met dien verstande, dat inlichtingen op verschillende 
vragen, in één brief samengevat, elk afzonderlijk in rekening 
worden gebracht. Wanneer er echter aanleiding bestaat 
om verschillende vragen in verband met haren aard als 
één vraag te beschouwen, kan — ter beoordeeling door 
het Bestuur — dit tarief worden verlaagd. 

Vragen, welke niet van het verschuldigde bedrag /.fjn 
vergezeld, worden onbeantwoord terzijde gelegd. 

Den leden wordt ernstig in overweging gegeven slechts 
dan een beroep op de kolommen van het Maandblad 
te doen, wanneer de inlichtingendienst geen uitkomst 
mocht bieden. 

Maandelijksche Bijeenkomsten. 

Op den eersten Maandag van iedere maaud, 
des n.m. ten 4J ure, hebben ledenbijeenkomsten plaats 
en wel gedurende de maanden October tot en met 
Mei in Café Restaurant „de Kroon', Spui 10, te 'sQraven-
hage en gedurende de maanden J u n i tot en met 
September in Hotel Witte Brug te Scheveningen. 

Bovendien hebben op den eersten Z a t e r d a g der 
maanden October tot en met J u n i , des n.m. ten 
3 ure, in het gebouw Koningstraat 21 te Arnhem bij
eenkomsten plaats van de Groep van in Gelderland wonende 
leden. Deze bijeenkomsten zjjn ook voor de overige leden 
van het Genootschap toegankelijk. 

Wekelijk8che Portefeuille. 

Voor de te 's -Gravenhage woonachtige leden bestaat 
gelegenheid zich te abonneeren op eene wekeljjksohe 
portefeuil le met tijdschriften, waarvoor hunne jaar-
lyksche contributie met f 5.— wordt verhoogd. 

Men gelieve zich hiervoor op te geven aan het Bureau 
van het Genootschap, waarheen ook alle correspon
dentie, de portefeuille betreffende, dient te worden gericht. 


