VOOH Dié

INWOONSTT�RS
VAN H!'.T

SALVATORS HOFJE,
GESTICHT DOOlt DEN llEltWAAIWllN lllll,:it

PAULUS CLAASE VAN DE VELDE,
genaamd de Goede,
i n d e n j a re l 6 3 6.

---�Wt·-------

REGLEMENT
VOOR DE

VAN !IET

S A L V A T O R S H O F J E.
A l{T.

1.

Als Conventualen of Inwoonsters zullen
opgenomen worden, hetzij weduwen of
ongehnwde vrouwelijke personen va,11 ge
vorderde leeftijd, van goed gedrag en de
R. C. Godsdienst belijdende.
A1tT. 2.

De bewoning van het Hofje wordt aHeen
gègeven, met het genot van vrije huishuur,

4

5

zonder toezegging van eenige toelagen, blij
vende het aan Regenten overgelaten, hierin
naar tijdsomstandigheden te handelen.

A,n. 7.

Al\'l'.

3.

Niemand zal de inwoning van het' Hofje
Yerkrijgen, dan al vorens de daartoe bepaalde
som aan Regenten te hebben voldaan.
AH'J'. 4.

Ieder Inwoonster zal haar huis orden'telijk
bmvonen, en zorgen dat orde en reinheid
daarin heerschen.
AH'l'. 5.

Het is niet geoorloofd iem.and wie het
zij, bij zich te laten inwonen of te huisvesten
zonder verlof of toestemming van Regenten.
AHT. fi.

De Inwoonsters van het Hofje mogen in
den tnin niets poolen of planten zijnde het
onderhoud aan den daartoe aangestelde11
tuinman opgedrage11.

Een Inwoonster langer dan drie maanden
zonder toestemming van Regenten het Hofje
niet be wonende, zal haar racht op verdere
inwoning verliezen.
Bij afwezigheid van een of meerdere dagen,
zullen z(j de sleutel van hun hnis aan de
Portierster te bewaren geven.
Awr. 8.

Des avonds ten tien ure zal de poort van
het Hofje gesloten worden, en na dien tijd
niemand nit noch ingaan, dan om dringende
redenen.
AHT. 9.

Het is de Inwoonsters van het Hofje ten
strengste verboden katten of honden in hunne
huizing te heb ben of houden, ter zake de ze
dieren andere Inwoonsters lastig makan ,
onreinheden begaan en in den tuin nadeel
toebrengen. Alleen in het geval van aan
wezigheid van ratten of mui zen , kan het
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bestuur vergunning verlefmen de daarmede
geplaagde bewoonstel' tijdelijk een kat te
mogen houden. Zoo eene van buiten ko
mende kat. of hond in het Hofje sluipt,
moeten de bewoonsters elkander behulpz,aam
zijn, die ongeHoode insluiper terstond te
verwijdoren.

Awr. ll.

Awr. 10.

De Portierster is verplir,ht tot:
l 0. liet schoonhonden der gemeenschap
pelijke straat.
2 0 • het openen en sluiten der poort op de
bepaalde uren.
3 "' liet ontsteken en uitdoen van het licht
in den lantaarn.
4 ° . het zooveel mogelijk zorg dragen, dat
voorgaande bepalingen worden nage
komen, en bij verzuim of onwilligheid,
hare gegronde klachten ter kennisse
van Heeren Regenten brengen.
Voor deze bemoe1jingen zal als belooning
het bedrag door Regenten worden vastgesteld.

De Inwoonsters zijn gehouden zich aan de
bepalingen van dit fü,glemen t te onderwerpen
en bij onbehoorlijk gedrag moeten Regenten
volgens den wil van den Stichter, hun dadelijk
het Hofje ontzeggen, en hn n hetzelve doen
verlaten, verbeurende alle aanspraak op de
ingebrachte gelden.
A ll'l'.

12.

Regenten behouden zich voor zoodanige
WJJzigrngen of veranderingen, in dit Reg
lement te brengen, als zij zullen geraden
oordeelen; en bij voorkomende gevallen,
waarin niet voorzien is te beslissen.
Namens Regenten van het
Salvators Hofje,
A. G. HESSELS, Voorzitter.

LEIDEN,
Februari 1902.

De ondergeteelcende

verklaart volledir; lcennzs genomen te h(!bben
van dit re,r;leinent, verbindt zich tot get?:ouwe
naleving daarvan, alsmede onz op de eerste
aanzegging van Regenten het 11ofje te verlaten
(art. 11) en de sleutel der woning aan Regenten
terug te geven.
Leiden, den

