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A1n. 1.

Als Inwoners van het Hofje zullen opge
nomen worden , hetzij gdrnwde paren,
weduwnaars, weduwen of ongehuwde per
soorwn, mits van gevorderde leeftijd, van
goed gedrag en de R. C. Godsdienst belijdende.
A1,T. 2.

De bewoning van het Hofje wordt alleen
gegeven , met het genot van vrije huishuur,
zonder toezegging van eenige toelagen of
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uitdeelingen, blijvende het aan Regenten
overg·elaten, hierin naar omstandigheden te
handelen.
A11T. 3.

Niemand zal de inwoning van hèt Hofje
verkrijgen, dan al vorens de daat'toe bepaalde
som aan Regenten te hebben voldaan.
Awr. 4.

Ieder Inwoner zal zijn huis orde�telijk
bewonen , en zorgen dat orde en reinheid
daarin heerschen.
Awr 5.

Het is niet geoorloofd iemand wie het zij,
bij zkh te laten inwonen of te huisvesten
zonder verlof of toestemming van Regenten.
AuT. f:i.

De Inwoners van het Hofje mogen in den
tuin niets pooten of planten zijnde het
onderhoud aan den daartoe aangestelden
tuinman opgedragen.
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7.

Een Inwoner lanl[er dan drie maanden
z onder toestemming van Regenten het Hofje
niet bewonende, zal zijn recht op verdere
inwoning verliezen.
Bij afwezigheid van een of meerdere dagen,
znllen zij de sleutel van hun huis aan den
Portier of de Portierster in bewaring geven.
A1n. 8.

Des avonds ten tien ure zal de poort van
het Hof]e gesloten worden, en na dien tijd
niemand uit noch ingaan, da.nom dl'ingende
redenen.
ART 9.

De Portier of Portierstet· is ,·el'plicht tot:
L het schoon houden der gemeenscha p
pelijke straat, de secreten en het
opruimen der sneeuw.
2 ° het openen en sluiten der poort op
dP. bepaalde uren.
3° het ontsteken en uitdoen van het licht
in de lantaarns.
O
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4° het zoo,·eel moge.lijk zorg dragen, dat
voorgaande bepalingen worden nage
komen, en bij verzuim of onwilligheid,
zijne gegronde klachten ter kennisse
van Heeren Regenten brenger,1.
Voor deze bemoeiingen zal als belooning
het bedrag door Regenten worden vélstgesteld.

ART. 12.

Bij overlijden van één der gehuwden kan
de overblijvende, hetzij man of vrouw, met
goedvinden der Regenten het Hofje blijven
bewonen.
Namens Regenten van het
St. Jacobs Hofje,

Atn. 10.

De Inwoners z1,{n gelinuden zich a,an de
bepalingen van dit Reglement te onderwerpen
en bij onbehool'lijk gedrag moeten Regenten
volo-ens
den wil van den Stichter, hun
,:,
dadelijk het Hofje ontzeggen, en hun hetzelve
doen verlaten, verbeurende alle aanspraak
op de ingebrachte gelden.
ABT. 11.

Regenten behouden zich voor zoodanige
wijzigingen of veranderingen, in dit Regle
ment te brengen, als zij zullen geraden
oordeelen; en bij voorkomende gevallen,
waarin niet vomzien is te beslissen.

A. G. HESSELS ,
LEIDEN,
Februari 1902.

Voorzitter.

, 15.

verklaart volledig lcennis genomen te hebben
van dit re_r;lement, verbindt zz·ch tot getrouwe
naleving daarvan, alsmede oni op de eerste
aanzegging van Regenten het Hofje te verlaten
(art. 10) en de sleutel der woning aan Regenten
terug te geven.
Leiden, den ,;�- ::,, r VhJt-
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