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Ten Geleide

Algemene Katholieke Kunstenaars-Vereniging (1920-1991)
De Algemene Katholieke Kunstenaars-Vereniging (AKKV) was een vereniging met een standsorganisatorisch karakter
van alle katholieke beoefenaars van de kunst in Nederland. De vereniging werd opgericht op 22 december 1920. Onder
het hoofdbestuur van de vereniging ressorteerden in opzet de vakgroepen Bouwkunst (aanvankelijk groep Architectuur
geheten), Beeldende Kunsten, Sierkunst, Toonkunst, Letterkunde en Toneelkunst. De eerste vier bovengenoemde
groepen fungeerden ook werkelijk als zodanig, de laatste twee kwamen niet verder dan hun oprichting. Elke vakgroep
was onderverdeeld in gewestelijke kringen, overeenkomstig de Nederlandse diocesen, met aan het hoofd van iedere
kring een diocesaancommissaris, welke zitting had in het groepsbestuur. Tot de groep Bouwkunst trad in 1946 de
Katholieke Vereniging van Architecten (KVA) toe.
Van 1922-1930 was Mededelingen het orgaan van de vakgroep Bouwkunst. Van 1930-1933 was Van Bouwen en Sieren
het orgaan van de groepen Bouwkunst en Beeldende Kunsten. Vanaf 1933 werd Van Bouwen en Sieren opgenomen in
het RK Bouwblad (1929-1939), waardoor dit het officieel orgaan van de AKKV werd. Van 1940-1942 was de naam Het
Bouwblad, en na een onderbreking werd het in 1946 voortgezet als het Katholiek bouwblad. Dit bestond tot 1959 en werd
voortgezet als Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten. In 1982 werd de naam van de vereniging: Algemeen
Kristelijk Kunstenaars Verbond.
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0.Beeld en geluid.
Bevat 2 stukken
1.Brieven aan en doorslagen van brieven van C. Struijcken, algemeen secretaresse
van het hoofdbestuur. 1958-1959
2.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur. 1934,
1946-1949, 1951-1959
3.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1946,
1952-1957, 1959
4.Verslagen van algemene ledenvergaderingen. 1922-1924, 1937, 1946, 1950-1952,
1959, 1962, 1970
5.Agenda's voor en verslagen van algemene jaarvergaderingen. 1920, 1924-1925,
1946-1969
6.Agenda voor en verslagen van de eerste en tweede bijzondere algemene
vergadering, gehouden te 's-Hertogenbosch op 8 februari. 1953
7.Agenda voor en verslagen van twee bijeenkomsten van de voorzitters van de
verschillende kunstenaarsgroepen, ir. H. Buskens en W. Mengelberg, met de
secretaris van de Katholieke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging, pater J.
Smits van Waesberghe SJ, en de directeur van het Bureau, op 6 en 15 april. 1948
8.Verslag van de bespreking tussen de commissie voor Publicatie van de AKKV en de
redactie van het #Katholiek Bouwblad#, gehouden te Utrecht op 2 november. Met
bijlagen. 1946
9.Samenvatting van de besprekingen van de Programmacommissie, gehouden te
Utrecht op 2 november. Met kanttekeningen. 1946
10.Agenda voor de vergadering van het bestuur van de RK Vereniging van
Toonkunstenaars (groep Toonkunst van de AKKV), gehouden te Amsterdam op 18
mei. 1957
11.Ledenlijst. z.j.
12.Verslagen van bestuursvergaderingen van de groep Beeldende Kunsten. 1947
13.Stukken betreffende het Comité van Actie. 1924-1925
14.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur en het
dagelijks bestuur. Met bijlagen. 1921-1926, 1933-1937, 1947-1954, 1957-1959,
1965-1968
15.Convocatie met agenda voor de ledenvergadering, gehouden te 's-Hertogenbosch
op 10 mei. 1947
16.Stukken betreffende het voorlopig bestuur. 1921
17.Agenda's voor vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen. 1952-1954,
1959, 1966-1970
18.Verslagen en besluiten van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1953-1955,
1957, 1966-1969
19.Verslagen van algemene ledenvergaderingen. 1933, 1935, 1938, 1947, 1950, 1957,
1959
20.Circulaire van het hoofdbestuur, houdende mededelingen aan de leden. 1960
21.Verslagen van algemene jaarvergaderingen. Met bijlagen. 1948, 1955, 1957, 1959,
1964-1967
22.Brieven aan en doorslagen van brieven van pater dr. J. Smits van Waesberghe SJ,
algemeen secretaris. 1952-1958
23.Jaarverslagen over 1950, 1953-1958, 1966, 1968-1969. 1951, 1954-1959, 1962-1963,
1967, 1969-1970
24.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactiecommissie van het eigen
tijdschrift, de zogenaamde Cahiercommissie. Met bijlagen. 1954-1957
25.Stukken betreffende de Embleemcommissie, opgericht door het hoofdbestuur met
als doel de totstandkoming van een sprekend artistiek verenigingsembleem voor
briefpapier en publicaties. 1955
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26.Financieel rapport opgemaakt door accountantskantoor J. van Brederode te Venlo
over 1952. 1954
27.Financieel rapport opgemaakt door accountantskantoor Nieuwenhuis & Bos te
Amsterdam over 1950. 1951
28.Financieel rapport opgemaakt door accountantskantoor E.M.J. Engbers te Nijmegen
over 1965. 1966
29.Brief van P. van Soest, architect BNA te Baarlo. 1950
30.Circulaire inzake de oprichtingsvergadering van de afdeling 's-Hertogenbosch,
houdende een uitvoerige uitleg over de AKKV als standsorganisatie. 1948
31.Brief aan de Katholieke Radio Omroep (KRO), afdeling Katholiek Nieuws, over de
jaarvergadering van de groep Bouwkunst, gerecenseerd in #Katholiek Nieuws#.
1947
32.Artikel over de opvolging van Willem Andriessen als algemeen voorzitter door
Bernard Verhoeven. 1958
33.Artikel "Richtlijnen voor kerkelijke kunstopdrachten. Episcopaat en AKKV
benoemen een commissie". 1957
34.Financiële verslagen van de groep Beeldende Kunsten over 1949-1950 en begroting
voor 1951. 1950
35.Financiële verslagen van de groep Bouwkunst over 1953 en 1964. 1954, 1965
36.Financiële verslagen over 1949-1958. 1950-1959
37.Financiële stukken. 1950-1952, 1956
38.Correspondentie met de secretaris van de RK Vereniging van Toonkunstenaars.
1948, 1951-1961
39.Correspondentie tussen het bestuur en het secretariaat van de groep Beeldende
Kunsten. 1947, 1949, 1951-1960
40.Verslagen van bestuursvergaderingen van de groep Beeldende Kunsten. 1947,
1951-1952
41.Agenda voor en verslag van de jaarvergadering van de groep Beeldende Kunsten,
gehouden te Amsterdam op 24 oktober. Met concept. 1954
42.Verslagen van de ledenvergaderingen van de groep Beeldende Kunsten. 1958,
1969-1970
43.Verslagen van de gecombineerde bestuursvergadering van de AKKV en de groepen
Bouwkunst en Beeldende Kunsten, gehouden op 21 februari. 1970
44.Stuk houdende voorwaarden voor deelname aan de inzending van werken voor de
Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst 1952. 1952
45.Agenda's voor en verslagen van de jaarvergaderingen van de RK Vereniging van
Toonkunstenaars. 1951-1957
46.Agenda's voor en verslagen van bestuursvergaderingen van de RK Vereniging van
Toonkunstenaars. 1952
47.Stukken betreffende de commissie van Voorbereiding voor de Jaarvergadering.
1954
48-51.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de groep Bouwkunst.
1921-1927, 1929-1940, 1946-1968
Bevat 4 stukken
48.1921-1927, 1929-1939
49.1940, 1946-1949
50.1950-1959
51.1960-1968
52.Stukken betreffende de behandeling van de statuten en het huishoudelijk reglement
door het hoofdbestuur. 1952-1953
53.Stukken betreffende het College van Raadslieden. 1953
54.Brieven aan en doorslagen van brieven van de algemeen secretaris van het
hoofdbestuur. 1951-1958
55.Stukken betreffende de ledenadministratie. 1959-1960
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56.Brieven aan en doorslagen van brieven van de leden van de Vrede- en Ereraad.
1956
57.Stukken betreffende programma's voor culturele evenementen. 1949-1959
58.Brieven aan en doorslagen van brieven van de algemeen secretaris. 1921-1928
59.Stukken betreffende de Vereeniging der Hoogere Standen. 1920, 1923
60.Brieven aan en doorslagen van brieven van de algemeen secretaris en het
hoofdbestuur. 1921-1926, 1947, 1951-1959
61.Stukken betreffende excursies, georganiseerd door de AKKV. 1953-1960
62.Stukken betreffende de eventuele aankoop van een woning in de gemeente Didam,
bestemd als buitenverblijf voor beeldende kunstenaars. 1956-1958
63.Stukken betreffende de studiedagen van de groep Bouwkunst op Kasteel Bouvigne
te Breda. 1950-1954
64.Stukken betreffende verdiepingsdagen voor kunstenaarsleden van de AKKV.
1949-1958
65-69.Stukken betreffende het Nederlands Cultureel Contact (NCC). 1950-1953,
1955-1959, 1962, 1964-1966, 1971-1973
Bevat 5 stukken
65.1950-1953
66.1955-1959
67.1962
68.1964-1966
69.1971-1973
70.Stukken betreffende de oprichting van een documentatiearchief. 1924
71.Correspondentie met het episcopaat van de Nederlandse kerkprovincie en de
moderator van de AKKV over het zoeken naar mogelijkheden om meer katholieke
kunstenaars binnen de AKKV georganiseerd te krijgen. Met bijlagen. 1947-1959
72.Jaarverslagen van het Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst over 1922, 1923 en
1925. 1923-1924, 1926
73.Stukken betreffende contacten met de KVP. 1927, 1951, 1954-1959
74.Stukken betreffende het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel
Overleg, de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging en de Sint AdelbertVereniging. 1947-1948, 1950-1954, 1958
75.Correspondentie met directie, redactie en administratie van het #Katholiek
Bouwblad#. 1946-1953
76.Brieven en circulaires van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk. 1966-1967
77.Circulaires van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 1966
78.Circulaires van de Culturele Raad voor Gelderland. Met bijlagen. 1966
79.Brieven en circulaires van en doorslagen van brieven aan het Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Met bijlagen. 1952-1959
80.Stukken betreffende de fusie met de Katholieke Vereniging van Architecten. 1946
81.Brieven aan en doorslagen van brieven van de secretaris en de voorzitter. Met
bijlagen. 1949-1958
82.Circulaires en brieven van de aangesloten groepen aan de leden. 1953-1957
83.Stukken betreffende het Katholiek Instituut voor Filmscholing. 1947
84.Brief van de Militairensectie van Sobriëtas over de werkzaamheden van de sectie.
1953
85.Stukken betreffende de Katholieke Culturele Dienst (KCD). 1949
86.Correspondentie met de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad. 1957
87.Circulaire van en doorslag van brief aan de Kring van Katholieke Studenten. 1951
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Overleg. 1952
88.Circulaire en nota van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel
89.Circulaire van het Thijmgenootschap. 1958
90.Brieven van het secretariaat. 1949, 1951, 1954, 1957-1959
91.Agenda van uitgegane stukken. 1951-1959
92.Uitnodiging tot het bijwonen van de viering van het zevende lustrum van de
Katholieke Universiteit Nijmegen op 17 oktober. Met bijlagen. 1958
93.Uitnodiging tot het bijwonen van de bisschopsconsecratie van mgr.dr. J.A.E. van
Dodewaard in de Sint Bavo Kathedraal te Haarlem op 9 september. 1958
94.Stukken betreffende de donateursactie. 1951-1960, 1965
95.Stukken betreffende de commissie 100 Jaar Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu
(MSC, de missionarissen van het Heilig Hart van Jezus), over een uitgeschreven
prijsvraag voor een ontwerp van een Heilig Hartbeeld. 1954
96.Artikelen over de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (KNTV),
afkomstig van het Krantenknipselbureau Leendert Swaneveld te 's-Gravenhage.
1954
97.Correspondentie over de bevoegdheid tot het geven van nijverheidsonderwijs door
kunstenaars. 1922
98.Stukken betreffende diverse subsidies voor kunstenaars. 1922, 1946, 1949-1952
99.Agenda's voor en notulen van het dagelijks bestuur van de groep Bouwkunst.
1946-1947, 1951-1952
100-101.Notulenboeken van het bestuur van de groep Bouwkunst. 1950-1962
Bevat 2 stukken
100.1950-1954
101.1955-1962
102.Statuten van het Secrétariat International des Artistes Catholiques. 1959
103.Statuten en huishoudelijk reglement van de Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Met kanttekeningen. 1948
104.Nota "Algemeene Nederlandsche Prijsvraagregelen voor Bouw-, Beeldhouw-,
Ambachts- en Nijverheidskunst" (ANP), opgesteld door de Herzieningscommissie
van de BNA, het Genootschap Architectura et Amicitia (A et A), de Vereeniging
Bouwkunst en Vriendschap (B en V), de Nederlandsche Vereeniging voor
Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK) en de Nederlandsche Kring van
Beeldhouwers (NKB). 1935
105.Verslagen van bestuursvergaderingen van de groep Bouwkunst. 1938-1940
106.Statuten en huishoudelijke reglementen van de groep Bouwkunst. Met bijlagen.
1933-1934, 1946, 1956, z.j.
107.Stukken betreffende de totstandkoming van wijzigingen in het huishoudelijk
reglement van de groep Bouwkunst. 1954-1956
108-110.Ledenlijsten. 1923, 1926, 1930, 1933-1937, 1946, 1948, 1952, 1958-1959, 1962, z.j.
Bevat 3 stukken
108.Groep Bouwkunst. 1923, 1926, 1930, 1933-1937, 1952, 1959, 1962, z.j.
109.1946, 1948
110.Groep Beeldende Kunst. 1952, 1958, z.j.
111.Brieven aan en doorslagen van brieven van de ledenadministratie. Met bijlagen.
1911, 1922, 1924, 1930, 1933-1940, 1950-1960, 1964, z.j.
112.Presentielijsten van ledenvergaderingen. 1922-1939, 1946, 1961
113.Jaar- en financiële verslagen van de groep Architectuur over 1922-1925. 1923-1926
114.Jaarverslagen van de commissie van Redactie en Propaganda van de groep
Architectuur over 1922-1924 1924-1925
115.Jaarverslagen van de groep Bouwkunst over 1931-1938, 1953-1954, 1956, 1959 en
1963-1964. 1932-1939, 1954-1955, 1957, 1959-1960, 1964-1966
116.Verslagen en agenda's van ledenvergaderingen van de groep Architectuur.
1920-1938, 1940-1950, 1954-1955, 1957-1958, 1964
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117-118.Notulenboeken van ledenvergaderingen van de groep Bouwkunst. 1932-1940
Bevat 2 stukken
117.1932-1936
118.1937-1940
119.Notulenboek van bestuursvergaderingen van de groep Bouwkunst. 1932-1938
120.Correspondentie met de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Bond van
Nederlandse Architecten (BNA). 1926, 1949, 1952, 1958-1959
121.Conferentie belegd door de aartsbisschop voor de priesters in retraite over de
bijbelse visie op het maaltijd-karakter van Eucharistie en Eucharistie-viering. 1958
122.Stukken betreffende de commissie Acoustiek en Kerkgebouw. 1962-1965, z.j.
123.Presentielijsten van bestuursvergaderingen van de groep Bouwkunst. 1950-1951
124.Financiële stukken van de groep Bouwkunst. 1930-1939, 1955, 1957, 1961-1964
125.Brieven van de secretaris van de groep Bouwkunst aan de penningmeester.
1933-1941
126.Stukken betreffende #Mededeelingen#, het orgaan van de groep Bouwkunst.
1923-1939, 1948, 1951-1952
127.Brieven aan en doorslagen van brieven van de voorzitter van de groep Bouwkunst,
ir. H. Buskens. 1946-1951
128.Statuten en huishoudelijk reglement. 1924, 1932, 1948, 1950, 1953, z.j.
129.Stukken betreffende de tentoonstelling "Onze Nieuwe Kerken" georganiseerd door
de groep Bouwkunst in een groot aantal steden. 1947-1948
130.Brieven over de kwestie Harzing-Haarlems Comité, de erkenning van het recht van
de kunstenaars om vergoeding te ontvangen voor ontwerpen als een opdracht niet
tot uitvoering komt. 1951
131-132.Brieven aan en doorslagen van brieven van de groep Bouwkunst. Met bijlagen.
Geordend op stuknummer. 1952-1953
Bevat 2 stukken
131.285-447 1952-1953
132.448-711 1952-1953
133.Brieven aan en doorslagen van brieven van de bestuursleden van de groep
Bouwkunst. 1921-1924, 1932, 1934-1942, 1950
134.Brieven aan en doorslagen van brieven van de secretaris van het hoofdbestuur,
veelal over contacten met de groep Architectuur. 1921-1942, 1950
135.Brieven aan en doorslagen van brieven van de secretaris van de groep Bouwkunst,
gebruikt als vergaderstukken. 1924, 1936, 1940-1941, 1950
136.Circulaires van de groep Bouwkunst. 1931, 1937, 1940
137-148.Brieven aan en doorslagen van brieven van de secretaris van de groep Bouwkunst.
Met bijlagen. Gedeeltelijk geordend op stuknummer. 1955-1959, 1962-1968
Bevat 12 stukken
137.2019-2173 1962
138.2175-2328 1963
139.2329-2410 1964
140.2411-2494 1965
141.18-41 1966
142.1967
143.1968
144.1955
145.1076-1243 1956
146.1223-1412 1957
147.1416-1578 1958
148.1579-1711 1958-1959
Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 7/37

Archief Algemene Katholieke Kunstenaars-Vereniging
149.Brieven aan en doorslagen van brieven van de secretaris van de groep Bouwkunst,
voornamelijk over contacten met het hoofdbestuur. Met bijlagen. 1926, 1929,
1931-1937
150.Stukken betreffende bestuursverkiezingen van de groep Bouwkunst. 1924-1929,
1936-1937
151.Stukken betreffende de prijsvraag met betrekking tot de bouw van de Onze Lieve
Vrouw Koningin des Vredeskerk te Amsterdam. 1921, 1923
152.Stukken betreffende het behoud van het Bredase Begijnhof. 1924
153.Stukken betreffende de bouw van de Katholieke Universiteit Nijmegen. 1923-1926,
1928, 1930
154.Stukken betreffende de stadsontwikkeling van 's-Gravenhage. 1930
155.Brieven en doorslagen van brieven over de besloten prijsvraag met betrekking tot
de bouw van het gemeentehuis van Tubbergen. 1929-1930
156.Brieven aan en doorslagen van brieven van de secretaris van de groep Bouwkunst,
voornamelijk over ontwerpen van diverse bouwwerken. 1929-1938
157.Stukken betreffende het Comité van Voorbereiding voor de Bouw van een
Gedachteniskerk te Rhenen. 1954
158.Stukken betreffende de commissie van Voorlichting. 1924-1940
159.Stukken betreffende de commissie Bouwpastoors en de commissie voor Vakmoraal
en Vaktoestanden. 1930-1932
160.Stukken betreffende de Amsterdamse Schoonheidscommissie. 1930-1939
161.Stukken betreffende de commissie ad hoc Fusie AKKV-KVA. 1940-1942
162.Stukken betreffende de Programmacommissie. 1946-1948
163.Stukken betreffende de opname van artikelen en advertenties over de AKKV in
diverse bladen. 1923-1936
164.Stukken betreffende #Van Bouwen en Sieren#, het verenigingsorgaan. 1929-1934
165.Stukken betreffende het #RK Bouwblad#, 14-daags tijdschrift voor bouw- en
sierkunst. 1934-1937
166.Stukken betreffende de aanwijzing van personen, onder meer uit de AKKV, voor de
arbitrage overeenkomstig de bisschoppelijke bepalingen. 1932
167.Stukken betreffende het rapport inzake het vraagstuk van de vakorganisatie. 1932
168.Stukken betreffende de oprichting van een RK vakorganisatie voor architecten.
1932-1936
169.Stukken betreffende de samenwerking met de KVA. 1939-1940
170.Stukken betreffende het RK Bouwmeestersgilde, Gewestelijke Kring Tilburg van
Architecten en Bouwkundigen. 1935-1936
171.Stukken betreffende de commissie ter Bestudering van het Probleem Bouwschap.
1936-1938
172.Stukken betreffende de oprichting van de Katholieke Vereniging van Bouwmeesters
(KVB). 1938
173.Stukken betreffende de Stichting van de Katholieke Vereniging van Architecten
(KVA), naast de a-confessionele bouwmeestersgilden, getoetst aan de beginselen
van #Quadragesimo Anno#. 1939
174.Brieven en doorslagen van brieven over ledenvergaderingen van de groep
Bouwkunst in het Zuiden van het land. 1934
175.Reglement houdende bepalingen voor bouwwerken, welke moeten worden
onderhouden door besturen, rekenplichtig aan de bisschop van Haarlem. 1920
176.Stukken betreffende de negende Nederlands-Belgische liturgische week, gehouden
te Maastricht van 24 tot en met 28 augustus. 1925
177.Verslag van een vergadering onder leiding van het bestuur van de KSA om tot een
organisatie van RK intellectuelen te komen, gehouden te Utrecht op 19 augustus.
1925
178.Stukken betreffende studieweekends van de groep Bouwkunst, veelal op Kasteel
Bouvigne te Breda. 1960-1964
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179.Brieven en doorslagen van brieven over lezingen verzorgd door de AKKV voor de
KRO-radio. 1935-1937
180.Verhandelingen over bouwkunst. z.j.
181.Stukken betreffende studiebijeenkomsten met betrekking tot de cursus "Kerkelijke
architectuur" gehouden te 's-Hertogenbosch. 1946-1947
182.Lezing "Inleiding tot de geschiedenis der architectuur". 1927
183.Stukken betreffende de commissie voor de Revisie van het Rapport "Plaats en taak
van de katholieke kunstenaar". 1954-1958
184.Brieven en doorslagen van brieven over het dossier "Didam". 1958
185.Stukken betreffende SIAC-congressen (Secrétariat International des Artistes
Catholiques). 1956-1959, 1962-1963, 1966-1967, 1971-1973
186.Reglement van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van
Nederlandse Architecten (BNA). 1932
187.Reglement houdende rechten en beroepsplichten van de bouwmeester, van de
Koninklijke Bond der Bouwmeestersmaatschappijen van België. 1934
188.Stukken betreffende de discussie met het episcopaat over de honorariumbepaling
voor RK architecten ten overstaan van in het bisdom 's-Hertogenbosch
rekenplichtige besturen. 1928-1930
189.Stukken betreffende de instructie voor architecten, benoemd door besturen,
rekenplichtig aan het bisdom 's-Hertogenbosch. 1954-1958
190.Stukken betreffende de bisschoppelijke voorschriften over de honoraria voor
architecten met betrekking tot de Sint Janskring te 's-Hertogenbosch, de Sint
Pieterskring te Haarlem, de AKKV en de interdiocesane commissie van Overleg,
Bouwkundige Afdeling. 1952-1955
191.Stukken betreffende de RK Leergangen te Tilburg. 1921-1923, 1936, 1938-1939
192.Correspondentie met Paul Tournon, architect te Parijs, over de stichting van de
Fédération Internationale des Artistes Catholiques. Met bijlagen. 1926
193.Stukken betreffende De Hanze, Bond van RK Verenigingen van de Handeldrijvende
en Industriële Middenstand in het bisdom Haarlem. 1924-1933
194.Correspondentie met de redactie van de #Limburger Koerier#. 1926
195.Correspondentie met de redactie van #Ons Liturgisch Tijdschrift#. 1928
196.Brief, statuten en huishoudelijk reglement van de Haarlemse Architecten Vereniging
Lieven de Key. 1936
197.Correspondentie met het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en
Stedebouw. 1930
198.Correspondentie met P. Molkenboer, secretaris van het bestuur van de Katholieke
Kunstkring De Violier, over de huldiging van J. Cuypers ter gelegenheid van zijn
70ste verjaardag. 1931
199.Stukken betreffende het vertrouwelijk rondschrijven van de groep Bouwkunst
inzake klachten over de gedragslijn van de dekenale inspecteurs met betrekking tot
het toezicht houden op onderhoudswerken van kerken en gebouwen van
rekenplichtige besturen. 1934-1935
200.Stukken betreffende het Sint Bernulphus-Gilde, vereniging voor kerkelijke kunst.
1930-1935
201.Correspondentie met Pro Austria Catholica over een aantal lezingen van prof. A.
Weissenhofer over de ontwikkeling van de kunst gehouden te Wenen. 1935
202.Stukken betreffende contacten van het hoofdbestuur van de groep Bouwkunst met
de kringen Maastricht van de BNA en de AKKV. 1932-1933
203.Stukken betreffende de Studieclub van RK Architecten van het bisdom Roermond.
1935-1939
204.Correspondentie met het Nederlands Instituut van Architecten (NIVA). 1931, 1940
205.Circulaires en doorslagen van brieven van de Vereeniging van Nijmeegsche
Architecten (VNA). 1933-1938
206.Stukken betreffende de internationale tentoonstelling van moderne christelijke
kunst, gehouden te Padua van juni 1931 tot juli 1932, en de Permanente
Tentoonstellingsraad (Petra) van het AKKV. 1931-1933
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207.Stukken betreffende de rijksbegroting voor 1937 met betrekking tot kunsten en
wetenschappen. 1936-1937
208.Stukken betreffende de wereldtentoonstelling "Kunst en Techniek in het
Hedendaagsche Leven", gehouden te Parijs in 1937. 1936-1937
209.Stukken betreffende de Brabantse en Limburgse streekplannen en de discussie
over de hiervoor in dienst te nemen ontwerpers. 1933-1938
210.Correspondentie met de Nederlandse RK Bond van Bouwpatroons (NRKBB). Met
bijlagen. 1921-1939
211.Correspondentie met de Algemene RK Werkgeversvereniging (ARKWV) en het RK
Verbond van Werkgevers-Vakverenigingen over de stichting van de Vakgroep voor
RK Architecten. Met bijlagen. 1919-1921, 1923, 1925-1940
212.Brief van de International Federation for Housing and Town Planning te Londen,
houdende een uitnodiging aan de groep Bouwkunst om lid te worden. 1927
213.Correspondentie met de Nederlandse RK Bond van Technici Sint Bernulphus-Gilde.
1921-1927, 1953-1954
214.Correspondentie met de Nederlandsche RK Bond van Loodgieters- en
Koperslagerspatroons. 1932, 1935-1936
215.Correspondentie met de RK Smedenpatroons-Vereniging Sint Eligius. 1922, 1936
216.Correspondentie met de RK Bond van Horlogemakers en Handelaren in Uurwerken,
Goud, Zilver en Optiek. 1932
217.Correspondentie met de Nederlandse RK Bond van Werkgevers in de ElectroTechnische Bedrijven 1935
218.Brief aan de redactie van #Het Bouwbedrijf# te 's-Gravenhage. 1930
219.Correspondentie met de Nederlandse RK Bond van Werkgevers in het
Natuursteenbedrijf. 1934
220.Brief aan de Nederlandse RK Bond van Stucadoorspatroons. 1936
221.Brief van de Algemene Nederlandse Bond van Meubelmakers, Behangers en
Aanverwante Vakgenoten. 1924
222.Correspondentie met de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, BNA. 1921,
1929-1940
223.Stukken betreffende de commissie inzake Bisschoppelijke Voorschriften omtrent
Bouwwerken. 1924-1925, 1934-1936
224.Stukken betreffende de afschaffing van borgstelling bij aanneming van werken.
1926-1937
225.Adreswijziging van P. Cuypers, N. van der Laan, C. van der Veken en J. Zwanikken,
archictecten, en ir. J. Margry, ir. J. Tillema en J. Klijn. 1940, 1942
226.Stukken betreffende de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland en
het contact hierover met de Nederlandse RK Bond van Bouwpatroons en de BNA.
1933-1934, 1937
227.Stukken betreffende de bisschoppelijke bouwbepalingen met betrekking tot de RK
Bond van Glazeniers-, Glas in Lood- en Glasbewerkende Bedrijven. 1955-1956
228.Stukken betreffende de Nederlandse Vereniging voor Kleurenstudie en de Bond van
Kleurenadviseurs. 1956-1957
229.Brieven van en doorslagen van brieven aan bedrijven en instellingen, werkzaam op
bouwtechnisch- en installatiegebied. 1927, 1931-1936
230.Stukken betreffende de enquête "Bouwkundig Advies" van de groep Bouwkunst.
1926
231.Stukken betreffende de enquête "Adviserende Ingenieurs" van de groep
Bouwkunst. 1932
232.Stukken betreffende een enquête over de leveringsvoorwaarden van de
Nederlandse Vereniging voor Liftnijverheid. 1932
233.Register van ingekomen en uitgegane brieven van de correspondentie van de groep
Bouwkunst. z.j.
234.Stukken betreffende arbeidsovereenkomsten voor hoofdopzichters, opzichters en
opzichter-tekenaars en technisch bureaupersoneel in dienst van architecten. 1922
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Commissie van de samenwerkende kunstenaarsverenigingen. z.j.
235.Circulaire van de aangesloten groepen inzake de Adviescommissie van de Centrale
236.Informatiestencils #AKKV Varia#, nrs. 1, 2 en 4 van maart en mei 1967 en april 1968,
houdende mededelingen aan de leden. 1967-1968
237.Correspondentie met de groep Bouwkunst over het toelaten van nieuwe leden.
1938-1939
238.Correspondentie met architect J.J. van Dillen over zijn toelating als lid van de groep
Bouwkunst. 1930-1934
239.Correspondentie tussen de secretaris van de groep Bouwkunst en het bestuurslid
J.J. Dillen. 1934-1937
240.Brieven van en doorslagen van brieven aan leden in verband met lidmaatschaps- en
financiële kwesties. 1922, 1934-1937
241.Correspondentie met J.A. van Dongen, architect te Apeldoorn, bestuurslid van de
groep Bouwkunst. 1924-1937
242.Brieven over de toelating van de architect J. Donders als lid van de groep
Bouwkunst. 1930-1931, 1936-1937
243.Correspondentie met T. Elsborg, architect te Almelo. Met bijlagen. 1923-1937
244.Brief van H.G. van Eyden te Bussum aan de groep Bouwkunst. 1921
245.Brief van de groep Bouwkunst aan A.T. van Elmpt te Groningen. 1930
246.Correspondentie met het Uitvoerend Comité van de eerste Nederlandse
bouwmaterialen-tentoonstelling te Maastricht (Enboutem) in 1931. 1930-1931
247.Correspondentie met M.I. Engelen, architect te Aerdenhout, lid van de groep
Bouwkunst. 1928, 1930
248.Stukken betreffende de bisschoppelijke bouwbepalingen. 1919-1937
249.Brieven en doorslagen van brieven over de toelating van diverse architecten als
leden van de groep Bouwkunst. 1923, 1932-1939
250.Brieven en doorslagen van brieven over de toelating van de architect J. Franssen te
Roermond als lid van de groep Bouwkunst. 1922-1923, 1930-1935
251.Brieven en doorslagen van brieven over de zaak Fermin-Valk en de groep
Bouwkunst. 1925
252.Brief aan J. von Frytag Drabbe te Amsterdam over de vermelding van de AKKV in
het #KSA Jaarboek#. 1926
253.Brief van de Maatschappij de Fijnhouthandel NV te Amsterdam. 1932
254.Stukken betreffende de bisschoppelijke bouwbepalingen. 1929-1932
255-256.Stukken betreffende de toelating van kandidaat-leden tot de groep Bouwkunst.
Alfabetisch op naam. 1921-1939
Bevat 2 stukken
255.Bev-Bok. 1921-1939
256.Bie-Bu. 1921-1939
257.Correspondentie met P.G. Buskens, architect en bestuurslid van de groep
Bouwkunst en het hoofdbestuur. 1920-1939
258.Brieven aan en doorslagen van brieven van de groep Bouwkunst. Alfabetisch op
naam onder de letter C. 1932, 1936, 1938
259.Correspondentie met de architect Joan Collette, voorzitter van de groep
Beeldhouwkunst en Kunstnijverheid en van het hoofdbestuur. 1925-1937
260.Brieven van en doorslagen van brieven aan de architect ir. J.T.J. Cuypers,
bestuurslid van het AKKV. 1922-1934
261.Correspondentie met de architect Pierre Cuypers, bestuurslid. 1920-1937, 1941
262-265.Brieven aan en doorslagen van brieven van de groep Bouwkunst. Alfabetisch op
naam. 1920-1938
Bevat 4 stukken
262.H-L 1920-1938
263.M-P 1920-1938
264.R-T 1920-1938
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265.V-Z 1920-1938
266.Brief van W. Mengelberg, algemeen secretaris, aan H. Kraayvanger, secretaris van
de groep Bouwkunst over de relatie tussen kerk en opdrachtgever. Met bijlage.
1935
267.Brief van ir. J. de Bieheuveling Tjeenk en A.J. van der Steur, voorzitter en secretaris
van de BNA, aan ir. G. Hofstede, inspecteur-generaal van het nijverheidsonderwijs,
over de commissie van Onderzoek ter Verbetering van het Middelbaar Technisch
Onderwijs. 1931
268.Verslag van een bijeenkomst van de commissie voor de Honorering van
Kerkmeubelen, ingesteld door de Sint Pieterskring, kring van kerkebouwers in het
bisdom Haarlem, gehouden op 2 april. 1951
269.Reglement van de groep Bouwkunst. 1956
270.Model-reglement opgesteld door de RK Vereeniging van Werkgevers in de MetaalNijverheid. 1930
271.Stukken betreffende ondervonden moeilijkheden door de architecten in het bisdom
's-Hertogenbosch. z.j.
272.Brief aan pastoor C.W.J. Meijsing te Wassenaar over de heer Starmans,
bouwinspecteur van het aartsbisdom Utrecht. 1935
273.Brief van Koen Reynaert, architect te Leuven. z.j.
274.Briefkaarten van P.G. Buskens over de bisschoppelijke voorschriften. 1927-1928
275.Brief van de heer Lücker uit Nijmegen. 1929
276.Brief aan C.F.L. v.d. Lubbe te 's-Gravenhage. 1930
277.Stukken betreffende het artikel "Kunst in Nood" van het bestuur van de groep
Bouwkunst over mistoestanden in de bouwkunst. z.j.
278.Stukken betreffende de commissie van Redactie en Propaganda van de groep
Bouwkunst. 1923
279.Stukken betreffende de financiële toestand. 1925-1926
280.Stukken betreffende de prijsvraag voor het Heilig Hartmonument te Oudenbosch.
1922
281.Brief van J.T.J. Cuypers aan architecten over de wenselijkheid van de oprichting
van een bond van RK architecten. Met bijlagen. 1920
282.Stukken betreffende contacten tussen het hoofdbestuur en het bestuur van de
groep Bouwkunst. 1953-1954
283.Correspondentie met de administratie van de Nederlandsche RK Bond van
Loodgieters- en Koperslagerspatroons over het doen toekomen van een ledenlijst
van de groep Bouwkunst. 1936
284.Brief aan de Nederlandse RK Bond van Stucadoorspatroons over het doen
toekomen van een ledenlijst van de groep Bouwkunst. 1936
285.Brief van de groep Bouwkunst aan de redactie van het #RK Bouwblad#. 1936
286.Brief van Geurt Brinkgreve, secretaris van het bestuur van de Beeldende
Kunstenaars, kring Amsterdam van het AKKV, aan mgr. G. van den Berg, deken van
Amsterdam. 1954
287.Nota houdende een toevoegsel aan het voorstel van De Jongh inzake de relatie
opdrachtgever-jonge architect. 1922
288.Correspondentie tussen de groep Bouwkunst en het provincialaat van de Orde der
Paters van de Heilige Harten te Ginneken over de oneerlijke concurrentie van pater
Everardus Molengraaf, architect van genoemde orde. 1925
289.Verslag van de eerste werkvergadering van de groep Bouwkunst gehouden te
Nijmegen op 19 oktober. 1946
290.Correspondentie tussen ir. A. Siebers, voorzitter van het hoofdbestuur, en de groep
Bouwkunst. Met bijlagen. 1932-1933
291.Briefkaarten van P.G. Buskens. 1927-1928
292.Brieven van de groep Bouwkunst aan ir. J. Cuypers over eventuele op- of
aanmerkingen op de zojuist opgerichte architectenorganisatie. Met bijlagen.
1920-1921
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rechtsverhouding tussen architect en aan het episcopaat rekenplichtige
opdrachtgevers. 1929
293.Brief van de groep Bouwkunst aan de bisschoppen van Nederland over de
294.Stukken betreffende door de AKKV georganiseerde tentoonstellingen. 1928-1933
295.Rekest van besturen van diverse commissies en verenigingen aan de
Gemeenteraad van 's-Gravenhage ter bepleiting van de bouw van het nieuwe
stadhuis op het Alexandersveld. 1924
296.Schema voor het tweede sociaal-technisch gedeelte van het werkprogram van de
groep Bouwkunst. 1923
297.Stukken betreffende de commissie van Advies in de Bouwbedrijven. 1924
298.Verslag van de bijeenkomst van de commissie van Voorbereiding gehouden te Delft
op 7 november. 1932
299.Stukken betreffende de gecombineerde najaarsvergadering van de groepen
Bouwkunst en Beeldende Kunsten gehouden te Zutphen. 1929
300.Agenda voor en verslag van de jaarvergadering van de groep Bouwkunst gehouden
te Utrecht op 20 april. Met bijlage. 1940
301.Bestuurs- en ledenlijsten. 1938-1941
302.Stukken betreffende de plaatsing van artikelen van de groep Bouwkunst in
#Mededeelingen der AKKV#. 1940-1941
303.Brieven van de algemeen secretaris aan de Centrale Commissie. 1940
304.Brieven van de commissie van Voorlichting aan het bestuur van de groep
Bouwkunst over het toelaten van nieuwe leden. 1940
305.Stukken betreffende de 80ste verjaardag van ir. J.T.J. Cuypers op 10 juni. 1941
306.Brief van de vicaris-generaal van het bisdom Haarlem aan de Oorlogscommissie
van de groep Bouwkunst over de verhouding diocesane inspectie - architect. 1940
307.Brieven van ir. J.T.J. Cuypers aan de groep Bouwkunst en de abt van Oosterhout
over samenwerking van de groep met de bisschoppelijke adviescommissies voor
bouwkundige en liturgische aangelegenheden. 1924, 1929, z.j.
308.Bewijs van lidmaatschap. 1952, z.j.
309.Uitnodigingsformulier voor het studieweekend "Wetmatigheid en Individualiteit in
de Architectuur" van de groep Bouwkunst gehouden te Breda op 28 en 29 april.
1951
310.Stukken betreffende het congres "Kunst en Christendom" georganiseerd door de
AKKV ter herdenking van de 50ste verjaring van de sterfdag van Guido Gezelle,
gehouden te 's-Hertogenbosch van 14 tot en met 16 oktober. 1948-1949
311.Stukken betreffende de Financiële Adviescommissie. 1940-1942
312.Stukken betreffende de commissie van het Orgaan van Beraad en Advies.
1959-1963
313.Stukken betreffende de gecombineerde vergaderingen met de BNA. 1945
314.Brief van de Kerkbouw-studiekring der RK Studenten Delft. 1932
315.Correspondentie met de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van RK
Hoogere Burgerscholen, Gymnasia en Lycea over een gedenksteen voor de oudvoorziter van de groep Bouwkunst, P.G. Buskens. 1940
316.Correspondentie met de Nederlandse Bond van Technici, de Nederlandse RK Bond
van Technici Sint Bernulphus en de Nederlandse Vereniging van Christelijke
Technici. 1939-1940
317.Correspondentie met het Bureau voor Technische Adviezen aan de missie.
1938-1940
318.Brief van P.A. (Schols) aan ir. J. Froger te Maastricht over de löss-gebieden in ZuidLimburg. 1939
319.Brief van de groep Bouwkunst aan het College van Burgemeester en Wethouders
van Zwolle. 1939
320.Stukken betreffende de redactie van het #Tijdschrift voor Architectuur en
Beeldende Kunsten#. 1965-1966
321.Lijst houdende gegevens over organisatie, doel, typering, structuur en
afgevaardigden. z.j.
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322.Correspondentie tussen de groep Bouwkunst en de voorzitter van de Raad van
Arbeid te Apeldoorn. 1940
323.Formulier inzake een enquête ingesteld door de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen ten behoeve van het behoud van de kennis der klassieken en de
eventuele oprichting van de Stichting Het Nederlandsch Toneelmuseum. 1940
324.Stukken betreffende de bouw van een RK vredeskerk en het plaatsen van een
gedenksteen in de Nederlands Hervormde kerk te Heerlen. 1940
325.Stukken betreffende de wederopbouw van Nederland, en de betrokkenheid van
architecten daarbij. 1940-1941
326.Brief van de onder-voorzitter aan de secretaris van de groep Bouwkunst over de
werkzaamheden van de inspecteurs. 1939
327.Correspondentie tussen de groep Bouwkunst en de commissie tot Huldiging van de
Bouwmeester Willem Kromhout. 1940
328.Brieven aan en doorslagen van brieven van de groep Bouwkunst. 1940-1941
329.Brief van de groep Bouwkunst aan de BNA. 1946
330.Ledenlijst van de Delftsche Studiekringen. z.j.
331.Correspondentie met het Genootschap Architectura et Amicitia. 1941-1942, 1950
332.Correspondentie tussen de groep Bouwkunst en het episcopaat over herstel van
oorlogsschade. 1940
333.Briefkaarten van P.G. Buskens, architect te Rotterdam en voorzitter van de groep
Bouwkunst, aan de groep Bouwkunst. 1926-1928, 1933-1935
334.Brieven van de groep Bouwkunst aan de directie van #Het Limburgs Dagblad#.
1940
335.Brieven en doorslagen van brieven over de onderlinge contacten tussen de
verschillende vakgroepen. 1939-1940, 1945, 1950
336.Correspondentie tussen de groep Bouwkunst en de kring Limburg. 1922, 1940
337.Circulaire inzake het studieweekend "Wetmatigheid en Individualiteit in de
Architectuur" van de groep Bouwkunst gehouden in Kasteel Bouvigne te Breda.
[1951]
338.Verslag van een studieweekend van de groep Bouwkunst in Kasteel Bouvigne
gehouden te Breda op 28 en 29 april. [1962]
339.Brieven van de groep Bouwkunst aan het bestuur van de KVA te Tilburg over
samenwerking. 1940
340.Artikelenserie "Hoe handelen de katholieken? Hoe handelen de andersdenkenden?"
uit #Ons Tilburg# van 3, 10, 17, 24, 31 juli en 7 augustus. 1936
341.Jaarverslag van de groep Bouwkunst over 1939. 1940
342.Stukken betreffende de houding ten aanzien van "oud-Zwart-Fronter" B.J.
Koldewey, secretaris van de groep Bouwkunst. 1945-1946
343.Stukken betreffende een samen te stellen nieuw huishoudelijk reglement van de
groep Bouwkunst. 1945-1946
344.Brief van de commissie van Voorlichting over de kandidatuur van de heren Van
Ooyen, Meylink en Tummers als leden van de groep Bouwkunst. 1930
345.Circulaire inzake de Victor de Stuers-herdenking, een congres en tentoonstelling,
gehouden te Maastricht ter herdenking van 75 jaar monumentenzorg in Nederland,
België en Luxemburg. 1950
346.Brief van ir. E. Kraayvanger aan B.J. Koldewey over het eventuele lidmaatschap van
F. Buskens en de houding van de dekenale inspecteurs. 1940
347.Concept-schema van de organisatie. 1946
348.Correspondentie met het Anjer-fonds te Amsterdam. 1959
349.Brief van de Volkshogeschool te Baarn. 1966
350.Correspondentie tussen de groep Bouwkunst en het actiecomité van het Prinses
Beatrix-Poliofonds. 1959
351.Correspondentie met de groep Bouwkunst houdende inlichtingen over M.J.L.
Gadron met betrekking tot zijn architecten-status. 1948
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352.Brieven en afschrift van een brief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen. 1922, 1950
353.Briefkaart van pastoor W.P.H. Jansen, secretaris van het hoofdbestuur, aan het
Centraal Bureau van de Katholieke Sociale Actie. 1921
354.Correspondentie tussen de heer Molenaar, secretaris van de groep Bouwkunst, en
J. Willekens, directeur van het Bureau. 1951
355.Brief van prof.dr. J.J.M. Timmers uit Borgharen. Met kanttekeningen. 1948
356.Statuten van de Stichting Nieuwe Religieuze Kunst. Derde gewijzigde en
aangevulde statuten. z.j.
357.Brief van de secretaris van de Provinciale Planologische Dienst van Noord-Brabant
aan de groep Bouwkunst. 1952
358.Circulaire van de penningmeester aan de leden van de groep Bouwkunst. 1960
359.Brief van H. van den Eerenbeemt namens Van Munster's Uitgevers-Mij te
Amsterdam aan N. Molenaar, secretaris van de groep Bouwkunst. 1949
360.Brief van W. Mengelberg, vice-voorzitter van het hoofdbestuur, aan N. Molenaar,
hoofdbestuurslid. 1951
361.Notariële akte inzake de uitgifte van #Van Bouwen en Sieren#, het
verenigingsorgaan. Met bijlagen. 1929
362.Stukken betreffende het Steunfonds van het verenigingsorgaan #Van Bouwen en
Sieren#. 1929-1930
363.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie van #Van Bouwen en
Sieren#, orgaan van de groepen Bouwkunst en Beeldende Kunsten. 1929-1932
364.Brieven aan en doorslagen van brieven van de administratie van #Mededeelingen#,
orgaan van de groep Bouwkunst. 1929
365.Circulaire van de groep Bouwkunst inzake de aanvaarding van J.H. Hendricks,
architect te Voorburg, als lid. 1930
366.Correspondentie tussen de administratie van #Van Bouwen en Sieren# en C.
Vermeulen, inspecteur-opzichter van de kerkelijke gebouwen in het dekenaat
Amsterdam. 1931
367.Ledenlijsten. (Fotokopie in inv.nr. 923). 1928-1929
368.Lijst van adressen van leden aan wie #Van Bouwen en Sieren# niet meer wordt
toegezonden. z.j.
369.Brief van het hoofdbestuur aan de commissie tot Herziening van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement. 1931
370.Circulaire van de redactie van #Van Bouwen en Sieren# aan de groepen Bouwkunst
en Beeldende Kunsten. 1929
371.Brieven van pater J. Moonen SSR te Nijmegen aan de redactie van #Van Bouwen en
Sieren#. 1931
372.Agenda's voor en verslagen van redactievergaderingen van #Van Bouwen en
Sieren#. 1930-1932
373.Financiële stukken van de redactie van #Van Bouwen en Sieren#. 1929-1930
374.Ontwerp-statuten en statuten. 1932, 1953, 1961, z.j.
375.Verslag van de algemene vergadering, gehouden te Utrecht op 7 november. 1931
376.Recensies van #Van Bouwen en Sieren#, afkomstig van Vaz Dias, Centraal Bureau
voor Persinlichtingen en Courantenknipsels te Amsterdam. 1930-1931
377.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie van #Van Bouwen en
Sieren#. 1929-1932
378.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie van #Van Bouwen en
Sieren# over ruilabonnementen van buitenlandse periodieken. 1929-1931
379.Correspondentie met de redactie van #Van Bouwen en Sieren# over haar aanbod
aan kunstenaars om cliché's van hun gepubliceerde werken tegen gereduceerde
prijs te leveren. 1931
380.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie van #Van Bouwen en
Sieren# over geleende cliché's. 1930-1931
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Sieren#. 1929-1931
381.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie van #Van Bouwen en
382.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie van #Van Bouwen en
Sieren# over ruilabonnementen met binnenlandse periodieken. 1922, 1929-1931
383.Stukken betreffende adreswijzigingen van abonnees van #Van Bouwen en Sieren#.
1930-1931
384.Stukken betreffende te publiceren artikelen in #Van Bouwen en Sieren#. 1929-1931
385.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie van #Van Bouwen en
Sieren# over abonnementen op andere tijdschriften en dagbladen. 1929-1931
386.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie van #Van Bouwen en
Sieren# over te plaatsen advertenties. 1930-1931
387.Ontwerpen voor de lay-out van de omslag van #Van Bouwen en Sieren#. 1930
388.Recensies van #Van Bouwen en Sieren#, afkomstig van Vaz Dias, Centraal Bureau
voor Persinlichtingen en Courantenknipsels te Amsterdam. 1929-1931
389.Artikelen over bouwkundige zaken in #Van Bouwen en Sieren#. 1929-1931
390.Brieven aan de redactie van #Van Bouwen en Sieren# houdende verzoeken om
proefnummers of abonnementen. 1930-1931
391.Foto's ten behoeve van #Van Bouwen en Sieren#. z.j.
Bevat 2 stukken
392.Correspondentie met Jan van Dongen over de toelatingsprocedure voor zijn
lidmaatschap. 1925-1926
393.Stukken betreffende de bisschoppelijke bouwbepalingen. 1935-1937
394.Stukken betreffende het hoofdbestuur over moeilijkheden rond de oprichting van
het RK Bouwmeestersgilde. 1935-1937
395.Brieven over radiolezingen voor de KRO radio. 1935, 1939
396.Stukken betreffende de Katholieke Vereniging van Architecten (KVA). 1934-1939
397.Stukken betreffende het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over
het in dienst nemen van een lid van de AKKV in plaats van een ambtenaar voor de
streekplannen in Noord-Brabant. 1935
398.Correspondentie met cineasten en filmbureaux over de oprichting van een groep
Film binnen de AKKV. 1948-1949
399.Agenda's voor en verslagen van algemene vergaderingen. 1935-1936
400.Brieven van A. van Duinkerken, A. Kuyle en G. Smit over adviezen tot de oprichting
van een groep Letterkundigen binnen de AKKV. 1949-1950, 1955
401.Programma van de derde lustrumviering van de groep Bouwkunst, gehouden te
Nijmegen op 13 juni. 1936
402.Agenda voor en verslag van de hoofdbestuursvergadering, gehouden te Utrecht op
19 september. 1939
403.Circulaires van de groepsbesturen aan de leden. 1952-1953, 1959, 1966
404.Namenlijst van deelnemers aan de vergadering van de groepen Toonkunst en
Beeldende Kunsten van 8 februari. 1953
405.Stukken betreffende instructies voor de directeur van het Bureau. 1949, 1951, z.j.
406.Circulaires van en aan bestuursleden van de groep Bouwkunst inzake
bestuursvergaderingen samen met de kring Limburg. 1936
407.Circulaire aan de leden, onder meer houdende het financieel overzicht over 1938.
1939
408.Stukken betreffende maatregelen tot bescherming van de architectentitel. 1939
409.Brieven van de groep Bouwkunst aan bestuursleden van de groep over vaststelling
van bestuursvergaderingen. 1934-1939
410.Rapport inzake het onderzoek van de klacht van A. Molkenboer over het optreden
van de AKKV-juryleden tijdens de tentoonstelling van religieuze kunst gehouden in
het Stedelijk Museum te Amsterdam in maart 1935. 1936
411.Brieven van bestuursleden van de groep Bouwkunst aan medebestuursleden over
bestuursaangelegenheden. 1934-1939
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412.Stukken betreffende een op te richten Schoonheidscommissie van de gemeente
Tilburg. 1936
413.Circulaires inzake een op te richten Steunfonds van de AKKV. 1936
414-417.Stukken betreffende de Stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars. 1935,
1953-1972, 1974-1975
Bevat 4 stukken
414.1935
415.1953-1964
416.1965-1969
417.1970-1972, 1974-1975
418.Stukken betreffende het #RK Bouwblad#. 1939
419.Stukken betreffende de commissie ter Bestudering van het Probleem Bouwschap.
1937
420.Brief van B.J. Koldeweg aan het hoofdbestuur over artikelen in #De Tijd#. 1954
421.Stukken betreffende de samenwerking met de KVA. 1940
422.Stukken betreffende de arbeidsovereenkomsten voor middelbaar-technisch
bureaupersoneel in dienst van architecten en voor hoofdopzichters, opzichters en
opzichter-tekenaars in dienst van architecten. 1940
423.Brief van de centrale commissie der Samenwerkende Kunstenaarsverenigingen
over de relatie opdrachtgever - architect tijdens de bouw van een nieuw raadhuis te
Medemblik. 1940
424.Stukken betreffende het rapport inzake de samenwerking tussen NBBG, NIVA, KVA
en BNA. 1939-1940
425.Stukken betreffende oriëntatie- en ontmoetingsdagen voor jonge kunstenaars in de
volkshogescholen te Baarn en Oud-Valkenburg. 1964-1966
426.Convocatie en agenda voor de jaarvergadering van de groep Bouwkunst, gehouden
te Utrecht op 20 april. Met bijlage. 1940
427.Stukken betreffende de tewerkstelling van bureaupersoneel van architecten. 1940
428.Stukken betreffende herstelwerkzaamheden aan door de oorlog beschadigde
gebouwen. 1940
429.Brief van de groep Bouwkunst aan de vice-voorzitter van de kring Limburg. 1940
430.Brief van Jan van Dongen, vice-voorzitter van de groep Bouwkunst, aan Bernard
Koldewey, secretaris van de groep Bouwkunst. 1940
431.Brief van de groep Bouwkunst aan ir. J. Cuypers houdende felicitaties met diens
80ste verjaardag. 1941
432.Stukken betreffende subsidies voor bejaarde beeldenden kunstenaars. 1961-1964,
1968, z.j.
433.Stukken betreffende de samenwerking met de KVA. 1941
434.Correspondentie tussen bestuursleden van de groep Bouwkunst en het
hoofdbestuur. 1941
435.Stukken betreffende de samenwerking met de KVA. 1942
436.Circulaires van het hoofdbestuur inzake aansluiting bij de Nederlandsche
Cultuurkamer. 1942
437.Circulaire van het hoofdbestuur aan de leden inzake de gijzeling van Joan Collette,
voorzitter. 1942
438.Brieven van het hoofdbestuur aan de commissaris voor Niet-Commerciële
Verenigingen en Stichtingen. 1942
439.Stukken betreffende de opheffing. 1942
440.Correspondentie tussen bestuursleden van de groep Bouwkunst en tussen
hoofdbestuursleden. 1942
441.Circulaires van het hoofdbestuur aan de leden inzake de herleving na de oorlog.
1942
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1945
442.Stukken betreffende het studieweekend gehouden te Utrecht op 4 en 5 augustus.
443.Correspondentie tussen bestuursleden van de groep Bouwkunst over een
bijeenkomst van het dagelijks bestuur ad hoc van de BNA. 1945
444.Verslag van de bespreking tussen de commissie voor Publicatie van de AKKV en de
redactie van het #Katholiek Bouwblad#, gehouden te Utrecht op 2 november. 1946
445.Resumé van de besprekingen van de Programmacommissie, gehouden te Utrecht
op 2 november. 1946
446.Agenda voor de eerste werkvergadering van de groep Bouwkunst na de fusie,
gehouden te Nijmegen op 19 oktober. 1946
447.Agenda voor de eerste ledenvergadering na de oorlog, gehouden te 'sHertogenbosch op 10 augustus. 1946
448.Brief van de secretaris aan het bestuur van de RK Leergangen te 's-Hertogenbosch.
1946
449.Correspondentie tussen hoofdbestuursleden van de AKKV en bestuursleden van de
groep Bouwkunst. 1946
450.Correspondentie van het bestuur van de groep Bouwkunst met Jan van Dongen
over het voorzitterschap van de studiecommissie voor het Prefabricated Bouwen.
1947
451.Circulaire van het bestuur aan de leden inzake ledenwerving voor zijn orgaan #Het
Katholiek Bouwblad#. 1947
452.Convocatie en agenda van de gecombineerde vergadering van het hoofdbestuur
met de Programmacommissie, gehouden te Utrecht op 16 januari. Met bijlagen.
1947
453.Verslag van de eerste werkvergadering van de groep Bouwkunst, gehouden te
Nijmegen op 19 oktober. 1946
454.Agenda van de vergadering van hoofdbestuursleden, diocesane commissarissen
en leden, wonende te Utrecht en omstreken, gehouden te Utrecht op 13 december.
1948
455.Betalingsstaat van achterstallige contributie van het lidmaatschap van Jan van
Dongen. 1948
456.Circulaire van het bestuur van de groep Bouwkunst aan Jan van Dongen over de
tentoonstelling "Nederlands' nieuwe kerken" onder auspiciën van de AKKV. 1948
457.Stukken betreffende studiedagen voor kerkebouw. 1948, 1961
458.Stukken betreffende het overlijden van H. Frankfort, architect en lid van de AKKV.
1949
459.Verhandeling "Waarom een katholieke kunstenaarsvereniging" van A. Wijffels,
algemeen voorzitter. 1949
460.Verslag van de bijeenkomst over cultuurpolitiek en overheidsbemoeïing, gehouden
op Drakenburgh op 25 en 26 maart, [georganiseerd door het Centrum voor
Staatkundige Vorming en de Federatie van Beroepsverenigingen]. 1949
461.Stukken betreffende hoofdbestuursvergaderingen. 1922, 1933-1940, 1946-1949
462.Stukken betreffende de kunstschilder C. van Os te Mijdrecht. 1973
463.Stukken betreffende de ledenadministratie van de groep Bouwkunst. 1949
464.Brieven over de benoeming van leden in de subcommissie voor Kerkelijke Kunst
Anno Sancto 1950. 1949
465.Brieven over het congres "Kunst en Christendom", onder auspiciën van de AKKV
en gehouden te 's-Hertogenbosch van 14 tot en met 16 oktober. 1949
466.Brief van het werkcomité van de Technische Hogeschool Delft ter Huldiging van
haar Jubilaris prof.ir. H.J. Granpré Molière aan Jan van Dongen, voorzitter van de
groep Bouwkunst. 1949
467.Circulaire van het hoofdbestuur aan de besturen van de vakgroepen inzake
adreswijziging van het secretariaat van het hoofdbestuur. 1949
468.Correspondentie tussen de leden van het bestuur van de groep Bouwkunst over
bestuursaangelegenheden. 1949
469.Stukken betreffende het studieweekend "Bouwkunst op het platteland en de
architect", gehouden op Kasteel Bouvigne te Breda op 6 en 7 mei. 1950
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470.Stukken betreffende het ontwerp van Jan van Dongen van het laboratorium van het
Sint Liduïna-ziekenhuis te Apeldoorn. 1955
471.Appendix-decima houdende bepalingen en richtlijnen voor de sociale organisaties.
1950
472.Brief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over een
nauwere samenwerking tussen afgevaardigden van vijf landen op het gebied van
cultuur, kunst en wetenschap. Met bijlagen. 1950
473.Stukken betreffende het Centrum voor Staatkundige Vorming inzake de instelling
van een Raad voor de Kunst. 1948-1958, 1966
474.Lidmaatschapskaart van de groep Bouwkunst. 1950
475.Programma van de jaarvergadering, gehouden te Amsterdam op 22 juni. 1950
476.Stukken betreffende de opvang van het gezin Asperslagh na het overlijden van Lou
Asperslagh, kunstenaar. 1950
477.Stukken betreffende hoofdbestuursvergaderingen. 1949-1950
478.Stukken betreffende de prijsvraag van de torenbekroning van de Sint Martinuskerk
te Weert. 1950
479.Financieel verslag over de periode januari tot en met augustus en begroting. 1950
480.Correspondentie tussen J. Hendriks en Jan van Dongen over de
ledenvergaderingen van de groep Bouwkunst. 1950
481.Stukken betreffende de jaarvergadering van 11 maart. 1950
482.Stukken betreffende de Griekse beeldhouwer E. Kototsos. 1973-1974, z.j.
483.Stukken betreffende de totstandkoming van een federatie, een organisatie van de
Nederlandse kunstenaars, samengesteld uit de BNA, de KNTV, de Nederlandse
Federatie van Beeldende Kunstenaarsverenigingen en de AKKV. 1946-1954
484.Correspondentie tussen A. Wijffels, algemeen voorzitter, en N. Molenaar, algemeen
secretaris, over hoofdbestuurszaken. 1950
485.Stukken betreffende de interdiocesane commissie van Overleg inzake de
Wederopbouw van RK Kerken en Kerkelijke Gebouwen. 1950
486.Stukken betreffende de tentoonstelling van de katholieke kunstenaars te 'sHertogenbosch gehouden in het Museum Provinciaal Genootschap van 5 augustus
tot en met 3 september. 1950
487.Stukken betreffende de ledenadministratie. 1950
488.Stukken betreffende de contributieregeling voor de leden. 1950
489.Brief van ir. C. Pouderoyen, architect te Nijmegen aan A. Wijffels te 's Gravenhage.
1952
490.Brief van A.P.J.M. van Buul, architect te Eersel over een opdracht voor een nieuwe
lagere school te Steensel. 1955
491.Circulaire van N. Molenaar, algemeen secretaris, aan Jan van Dongen, voorzitter
van de groep Bouwkunst, en W. Mengelberg, voorzitter van de groep Beeldende
Kunsten, inzake een concept voor een gestandariseerd antwoord op vragen om
inlichtingen over de AKKV. 1950
492.Stukken betreffende de pauselijke onderscheiding, het Sint Gregoriuskruis, voor
prof.ir. H.J. Granpré Molière. 1950
493.Correspondentie over uitnodigingen voor het bijwonen van de onthulling van een
gedenksteen voor de heer Buskens, voorzitter van de groep Bouwkunst. 1950
494.Brief van W.J. Adema, architect te Franeker, aan Jan van Dongen. 1949
495.Circulaire van de Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap inzake de
herdenking van de Franse tekenaar Adolphe Willette. 1950
496.Brieven van N. Molenaar, secretaris van het hoofdbestuur, over de reiskassen voor
de groepen Bouwkunst en Beeldende Kunsten. 1950
497.Circulaire van de algemeen voorzitter aan de hoofdbestuursleden inzake deelname
van de AKKV aan de Victor de Stuers-herdenking. 1950
498.Brief van Willem Mengelberg, hoofdbestuurslid, aan Jan van Dongen. 1950
499.Stukken betreffende de ledenadministratie. 1951
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500.Stukken betreffende de Sint Adelbert Vereniging. 1951
501.Brief van Jan van Dongen aan het hoofdbestuur, houdende een protest tegen het
buiten haar bevoegdheden treden van de Propagandacommissie van de groep
Beeldende Kunsten. 1951
502.Stukken betreffende de instructies voor de directeur van het Bureau. 1951
503.Stukken betreffende de prijsvraag met betrekking tot de toren van de Sint
Martinuskerk te Weert. 1951
504.Huishoudelijk reglement van de groep Bouwkunst. 1951
505.Brief van J. Turlings te Roermond, voorzitter van de groep Bouwkunst, over de
oprichting van een documentatie- en expositiecentrum voor hedendaagse kerkelijke
kunst en architectuur in Limburg en de vertegenwoordiging van de kring Limburg
daarin. Met bijlagen. 1951
506.Correspondentie tussen het bestuur van de groep Bouwkunst en de Maatschappij
tot Bevordering van de Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten. Met
bijlagen. 1951
507.Stukken betreffende de loonadministratie van Jan van Dongen. 1932-1941,
1952-1955
508.Brief van Jan van Dongen, voorzitter van de groep Bouwkunst, aan A. Boosten,
houdende condoleances met het overlijden van haar man. 1951
509.Bewijs van lidmaatschap van de groep Bouwkunst van Jan van Dongen voor het
verenigingsjaar 1951. 1951
510.Stukken betreffende het financieel jaarverslag van de groep Bouwkunst over 1951.
1951
511.Brief van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (ANWB) aan Jan van Dongen
over aanvraagformulieren ter verkrijging van grensdocumenten voor diens auto.
1951
512.Circulaire van de algemeen secretaris aan de leden inzake bezoek aan de
tentoonstelling van moderne Franse religieuze kunst. 1951
513.Brieven aan en doorslagen van brieven van het bestuur van de groep Bouwkunst
over de eeuwviering van het herstel van de kerkelijke hiërarchie. 1951
514.Stukken betreffende het studieweekend "Wetmatigheid en individualiteit in de
architectuur" van de groep Bouwkunst, gehouden op Kasteel Bouvigne te Breda op
29 en 30 april. 1951
515.Programma voor de jaarvergadering van de RK Vereniging voor Toonkunstenaars
gehouden te Maastricht op 2 en 3 juni. 1951
516.Brief van het Bouwcentrum, internationaal voorlichtingscentrum voor het
bouwwezen met permanente en tijdelijke tentoonstellingen, te Rotterdam. Met
bijlage. 1951
517.Circulaire aan Jan van Dongen houdende propaganda voor het totstandkomen van
een contact tussen het katholieke volksdeel en zijn kunstenaars. 1951
518.Geboortekaartje van M.H. Sarlemijn, dochter van G. Sarlemijn, bestuurslid van de
Groep Bouwkunst. 1951
519.Correspondentie tussen F. Hülsbeck te Wierden en Jan van Dongen over een
samenkomst van Nederlandse en Duitse kerkbouwarchitecten te Oldenzaal. 1951
520.Correspondentie tussen F. Buskens en Jan van Dongen over het concert ter
herdenking van de heer V.d. Eerenbeemt, gegeven in het Concertgebouw te
Amsterdam op 2 november. 1951
521.Stukken betreffende de tentoonstelling "Wandkleden" van G. Blankenheym. 1973
522.Correspondentie met de RK Organisten- en Directeurenvereniging over eventuele
toetreding tot de AKKV. 1955-1959, 1967
523.Verslag van de ledenvergadering van de groep Bouwkunst, gehouden te Arnhem op
24 oktober. 1951
524.Convocaties voor de jaarvergadering van de groep Bouwkunst, gehouden te
Arnhem op 24 oktober. Met bijlagen. 1951
525.Circulaire aan de leden van het hoofdbestuur inzake de algemene jaarvergadering
te Oirschot op 23 juni. 1951
526.Agenda's voor en verslagen van hoofdbestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1951
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527.Correspondentie tussen Jan van Dongen, voorzitter van de groep Bouwkunst, en N.
Pontzen, secretaris van de groep Bouwkunst, over ontheffing van laatstgenoemde
uit diens functie. 1951
528.Brief van J. Turlings, diocesaan commissaris van de groep Bouwkunst, aan Jan van
Dongen, voorzitter van de groep Bouwkunst. 1951
529.Brief van J. Meijsing te Eindhoven aan Jan van Dongen. 1950
530.Stukken betreffende de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.
1952
531.Brieven aan en doorslagen van brieven van Jan van Dongen over
bestuursaangelegenheden. 1951
532.Brieven en telegrammen aan Jan van Dongen houdende felicitaties met diens 56ste
verjaardag. 1952
533.Financiële stukken van de groep Bouwkunst. 1951-1952
534.Brief van Jan van Dongen aan de RK School voor Lager Onderwijs te Dalfsen over
een offerte voor een centrale verwarmingsinstallatie. 1955
535.Stukken betreffende het Centrum voor Staatkundige Vorming inzake de
subsidiëring van kunstgezelschappen, behandeld in het rapport van de commissie
Van Velthoven. 1952
536.Circulaire van het Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting te Utrecht inzake de
opzet van een permanent katholiek orgaan voor de volkshuisvesting. 1952
537.Stukken betreffende het studieweekend "Schoonheid en doelmatigheid in de
architectuur" van de groep Bouwkunst, gehouden op Kasteel Bouvigne te Breda
van 25 tot en met 27 april. 1952
538.Circulaire van N. Molenaar, hoofdbestuurslid, aan de leden van het hoofdbestuur,
de groepsbesturen en de commissies inzake het eventueel op zich nemen van de
taak van penningmeester. 1952
539.Stukken betreffende het Donateursfonds. 1952
540.Agenda's voor en verslagen van hoofdbestuursvergaderingen. 1952
541.Stukken betreffende het Nationaal Comité Nederland van Beeldende Kunstenaars
aangesloten bij de Association Internationale des Arts Plastiques (AIAP).
1962-1963, 1967-1971, z.j.
542.Circulaire van de Algemene RK Werkgeversvereniging RK Verbond van WerkgeversVakverenigingen aan de besturen van de diocescane organisaties en de bij het
Verbond aangesloten organisaties inzake monetaire politiek. 1935
543.Verslag van de vergadering van de groep Toonkunst van 20 januari. 1952
544.Correspondentie tussen de groep Bouwkunst en de BNA. Met bijlagen. 1952
545.Stukken betreffende de brief van het hoofdbestuur aan het Nederlands episcopaat
houdende het verzoek om erkenning als katholieke standsorganisatie. 1952
546.Stukken betreffende de ledenadministratie van de groep Bouwkunst. 1950, 1952
547.Stukken betreffende ledenwerving onder prominente katholieke architecten, leden
van de BNA. 1952
548.Stukken betreffende de commissie voor Honorering van Kerkmeubelen, ingesteld
door de Sint Pieterskring, kring van kerkebouwers in het bisdom Haarlem, op 2 april
1951. 1952
549.Circulaire en nota van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel
Overleg. 1952
550.Circulaire van de voorzitter aan de hoofdbestuursleden, onder meer inzake het
uitschrijven van een prijsvraag voor te ontwerpen glas-in-loodramen voor de Sint
Jan te 's-Hertogenbosch. 1952
551.Correspondentie tussen de groep Bouwkunst en de Vereniging van Katholieke
Ziekenhuizen te 's-Gravenhage. 1952
552.Stukken betreffende de tentoonstelling "De versiering des levens" van werken van
de leden, gehouden te Heerlen van 26 juli tot medio september. 1952
553.Correspondentie tussen Jan van Dongen en ir. H. Witte, minister van Wederopbouw
en Volkshuisvesting, houdende felicitaties met diens benoeming tot minister. 1952
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over een te houden lezing van de heer Cudworth uit Cambridge voor de AKKV.
1952
554.Correspondentie tussen Jan van Dongen en prof.dr. A. Smijers te Huis ter Heide
555.Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur gehouden te 's-Gravenhage op 29
december. 1951
556.Brief van F. Buskens, voorzitter van het hoofdbestuur, aan Jan van Dongen over
een gezamenlijke vergadering van de besturen van de groepen Bouwkunst,
Toonkunst en Beeldende Kunsten over de gang van zaken in de AKKV. 1952
557.Correspondentie tussen Jan van Dongen en B. Ooms, architect, over vragen om
inlichtingen omtrent de Architectenraad. 1952
558.Stukken betreffende van het bestuur aan de leden inzake de H. Mis voor de in 1926
overleden Franse kunstenaar Willette. 1951-1952
559.Correspondentie tussen bestuursleden van de groep Bouwkunst en
hoofdbestuursleden over bestuursaangelegenheden. 1952
560.Brieven van P. Lerou, penningmeester van het hoofdbestuur, aan Jan van Dongen
en F. Buskens over de schulden van de groep Bouwkunst. 1952, 1954, 1958
561.Brief van F. Buskens, directeur van het hoofdbestuur, aan Jan van Dongen over
achterstallige contributie van een aantal leden van de groep Bouwkunst. 1952
562.Correspondentie tussen Jan van Dongen en B. Wiercx, secretaris van de groep
Bouwkunst, over bestuurszaken. 1952
563.Lijst van de ingekomen en uitgegane stukken uit de jaren 1951 tot en met 1954.
Genummerd 1-765. 1951-1954
564.Adressenlijsten van prominente en niet-prominente architecten met betrekking tot
de actie "Ledenwerving". 1953
565.Aanvraag- en aanmeldingsformulieren voor het lidmaatschap. 1953
566.Telegrammen van Jan van Dongen, namens het bestuur van de groep Bouwkunst,
aan prof. Granpré Molière te Doorwerth houdende felicitaties met diens 70ste
verjaardag. 1953
567.Visitekaartje van mr. J.M.L.T. Cals, minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, aan het bestuur van de groep Bouwkunst houdende een
nieuwjaarswens. 1953
568.Circulaire van de algemeen secretaris aan de leden inzake de mogelijkheid van een
abonnement op het #Katholiek Bouwblad#. 1953
569.Verhandeling "De achtergronden van woning, buurt en wijk". 1953
570.Gedicht houdende een lofzang op Fra Angelico van (anoniem). 1953
571.Stukken betreffende de Österreichische Gesellschaft für Christliche Kunst te
Wenen. 1953
572.Brief van G. Brinkgreve, lid van het hoofdbestuur, aan Jan van Dongen over de
commissie ter Inventarisering van de Kerkelijke Kunst in het bisdom Haarlem. Met
rapport. 1953
573.Stukken betreffende het congres over de sociale positie van de kunstenaar
georganiseerd door de AKKV en gehouden in 1954. 1953
574.Stukken betreffende de Sint Pieterskring, kring van kerkenbouwers in het bisdom
Haarlem. 1953
575.Stukken betreffende de voorbereidingen van het studieweekend "De grenzen van de
techniek" van de groep Bouwkunst, gehouden op Kasteel Bouvigne te Breda. 1953
576.Stukken betreffende de door de AKKV georganiseerde culturele dag gehouden te
Venray op 19 december. 1953
577.Stukken betreffende hoofdbestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1953
578.Correspondentie tussen bestuursleden van de groep Bouwkunst over
bestuurszaken. 1953
579.Correspondentie tussen Jan van Dongen en Imexporter, transportbedrijf te Leiden.
1953
580.Stukken betreffende de Sint Bonifacius Vereniging te Utrecht. 1953
581.Brief van J. van Hest te Venlo aan Jan van Dongen over foto's van een Italiaanse
reis, waaraan Van Dongen heeft deelgenomen. 1953
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episcopaat aan het bestuur over een standsorganisatie van katholieke kunstenaars.
1953
582.Brief van de aartsbisschop-coadjutor van Utrecht namens het hoogwaardig
583.Programma van de eeuwfeest-herdenking van het herstel der bisschoppelijke
hiërarchie, georganiseerd door de AKKV en gehouden te Amsterdam op 30 mei. Met
bijlage. 1953
584.Brief en afschrift van een brief van Bernard Verhoeven aan Jan van Dongen. 1953
585.Brief van de heer Turlings aan A. Piscaet, secretaresse van de RK Vereniging voor
Toonkunstenaars. 1953
586.Brief van Jan van Dongen aan prof.ir. M.J. Granpré Molière te Wassenaar. 1953
587.Brief van Jan van Dongen aan pater dr. S.J. Smits van Waesberghe te Amsterdam.
1953
588.Brief van B. Wiercx aan Jan van Dongen. 1953
589.Brief van Jan van Dongen aan J. Dillen te 's-Hertogenbosch. 1953
590.Brief van Jan (onbekend) aan Jan van Dongen over contributieregeling. 1953
591.Correspondentie tussen bestuursleden van de groep Bouwkunst onderling en
tussen deze bestuursleden en hoofdbestuursleden. 1955
592.Brieven en doorslagen van brieven over de studiedagen van de groep Bouwkunst
op Kasteel Bouvigne te Breda. 1955
593.Aanmeldingsformulier voor de verdiepingsdagen voor kunstenaars in de Abdij van
Berne op 25 en 26 maart onder auspiciën van de AKKV. 1955
594.Rapport inzake plaats en taak van de katholieke kunstenaars bij de bouw van
kerken in het bijzonder en bij werken voor rekenplichtige besturen in het algemeen,
alsmede de taak te dien aanzien van de kerkelijke overheid, uitgebracht door een
commissie van de AKKV. 1955
595.Stukken betreffende de tentoonstelling "Kerkbouw 1945-1955", georganiseerd door
de AKKV en de studiekring Kerkbouw en Eredienst van de Prof.Dr. G. van der
Leeuw-stichting. 1955
596.Financieel verslag van de groep Bouwkunst over 1954. 1955
597.Financieel verslag over 1954. 1955
598.Stukken betreffende de instelling van de Dagelijkse Raad voor de Kunst en de
samenstelling van de afdelingen van de Raad en de regeling voor plaatsvervanging.
1955
599.Aanmeldingsformulier, tevens programma voor de door het AKKV georganiseerde
excursie naar Maastricht en omstreken op 24 september. 1955
600.Circulaire van ir. J. Boot van de Technische Hogeschool Delft, afdeling Bouwkunde.
1955
601.Programma van het tweede internationale congres van de katholieke kunstenaars
van Pax Romana, gehouden te Luzern van 5 tot en met 8 oktober. 1955
602.Programma van de reis naar Frankrijk en Zwitserland, gehouden van 30 september
tot en met 6 oktober. 1955
603.Brief van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan het
secretariaat over een monument voor Hendrik de Zeevaarder. 1954
604.Brieven van de algemeen-secretaris en de voorzitter van de kring Utrecht over
samenwerking met de KVP. 1955
605.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur, gehouden te Amsterdam op
26 oktober. 1955
606.Agenda's en convocaties voor en verslag van hoofdbestuursvergaderingen. 1955
607.Agenda's voor en verslag van de algemene jaarvergadering, tevens jaarvergadering
van de groepen Bouwkunst, Beeldende Kunsten en Toonkunst, gehouden te
Utrecht op 5 maart. 1955
608.Brief van C. Ruivenkamp, directeur Haagse Leken Opera te Leidschendam aan het
bestuur. 1958
609.Verslag van de vergadering van de gemengde groep voor Literatuur, Toneel, Film,
Radio en Televisie van 3 mei. 1961
610.Agenda's voor en verslagen van bestuursvergaderingen van de groep Bouwkunst.
1955
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611.Verslag van een bijeenkomst van gedelegeerden van het bisdom 's-Hertogenbosch
en het bestuur van de groep Bouwkunst ter bespreking van de concept-nota
"Instructies voor Architecten", gehouden te Utrecht op 9 maart. 1954
612.Stukken betreffende het jaarboekje over 1955. 1956
613.Stukken betreffende het studieweekend "Beeld en huis" van de groep Bouwkunst,
gehouden op Kasteel Bouvigne te Breda van 26 tot en met 28 april. 1956
614.Brief van Willem Andriessen, algemeen voorzitter, aan A. van Roosmalen,
penningmeester, over besluiten, genomen op de hoofdbestuursvergadering. 1956
615.Brieven van Jan van Dongen aan P. Lerou, penningmeester van de groep
Bouwkunst, over verschotten over de jaren 1955 en 1956. 1956
616.Correspondentie tussen Jan van Dongen en medebestuursleden van de groep
Bouwkunst over de tentoonstelling over kerkebouw in Nederland, gehouden te
Salzburg (Oostenrijk) in [augustus]. 1956
617.Correspondentie tussen bestuursleden van de groep Bouwkunst onderling en met
hoofdbestuursleden over bestuursaangelegenheden. 1956
618.Correspondentie met Jan van Dongen over de reis van de groep Bouwkunst naar
het Rijnland van 4 tot en met 9 juni. 1956
619.Brief van dr. J. Smits van Waesberghe aan Jan van Dongen over de
voorjaarsexcursie van de groep Bouwkunst naar Deventer. 1956
620.Programma van de excursie naar Amersfoort, gehouden op 12 mei. Met bijlage.
1956
621.Rapport "Plaats en Taak van de Katholieke Kunst" van K. Sarneel. Met
kanttekeningen en bijlagen. 1956
622.Brief van J. Kuitems, bisschoppelijk inspecteur voor bouwzaken, aan J. Turlings
over een lijst van namen en adressen van officiële instanties in het bisdom
Roermond. 1956
623.Stukken betreffende de architecten-regeling. 1956
624.Correspondentie met Jan van Dongen over pensioenvoorziening van architecten en
hun personeel. 1956
625.Brief van Michel Martens namens het Universitair Kunstcentrum Leuven aan Jan
van Dongen over de tentoonstelling van hedendaagse kerkelijke kunst te Leuven in
april 1957. 1956
626.Stukken betreffende de excursie naar Rotterdam, gehouden op 13 oktober. 1956
627.Verslag van een telefoongesprek tussen Jan van Dongen en de heer Vosman te
Deventer over een door de AKKV te organiseren excursie aldaar. 1956
628.Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Bond van Glazeniers-, Glas in
Lood- en Glasbewerkingsbedrijven. 1956
629.Redevoering van de voorzitter van de Bond van Kleurenadviseurs (BKA),
uitgesproken op de vergadering van 15 december. Met bijlage. 1956
630.Correspondentie tussen Jan van Dongen en J. van Esch te Oisterwijk over
decoratieve aankleding van openbare gebouwen en scholen. 1956
631.Brieven van Jan van Dongen over de aankoop van een huis in Didam voor de groep
Bouwkunst. 1956
632.Stukken betreffende de bepalingen voor bouwkundige werken van rekenplichtige
besturen in het aartsbisdom Utrecht. 1956
633.Bepalingen voor het bewaren en vereren van de Allerheiligste Eucharistie uit de
#Codex Juris Canonici#, titel 15. z.j.
634.Jaarverslag van de Mgr. van Heukelum-stichting (cursus kerkelijke architectuur) te
's-Hertogenbosch over 1953/1954. 1955
635.Donateurskaart van Jan van Dongen, geldig van 1 juli 1955 tot 1 juli 1956. 1955
636.Agenda's voor en verslagen van hoofdbestuursvergaderingen. 1955-1956
637.Besluiten genomen op vergaderingen van het dagelijks bestuur, gehouden te
Amsterdam op 6 januari en 12 maart. 1956
638.Jaarverslagen en verslagen van de Katholieke Dirigenten en Organistenvereniging
over 1958-1960. 1960-1961
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639.Stukken betreffende de algemene jaarvergadering van de AKKV en de groepen
Bouwkunst, Beeldende Kunsten en Toonkunst, gehouden te Utrecht op 4 maart.
1956
640.Reglement van de groep Bouwkunst. Met bijlage. 1956
641.Brief van de werkgemeenschap Sint Janskring te 's-Hertogenbosch aan de groep
Bouwkunst over de bisschoppelijke regeling van honorering van de kerken en haar
inventaris. 1957
642.Stukken betreffende het studieweekend "De Moderne Architectuur" van de groep
Bouwkunst gehouden op Kasteel Bouvigne te Breda van 3 tot en met 5 mei. 1957
643.Brieven van B. Wiercx, secretaris van de groep Bouwkunst, aan de bisschoppen
van Groningen en Rotterdam en aan de heer Deltrap te Deurne over de benoeming
van nieuwe diocesane commissarissen van de groep Bouwkunst. 1957
644.Circulaire van Jan van Dongen aan de bestuursleden van de groep Bouwkunst
inzake het aftreden van de heer Wijffels als voorzitter. 1953
645.Brieven van de groep Bouwkunst aan vier personen, waarvan de echtgenoten zijn
overleden en waarvoor H. Missen zullen worden opgedragen. 1957
646.Brief van dr. J. Smits van Waesberghe aan zijn medebestuursleden over zijn
gedwongen aftreden uit alle bestuursfuncties per 1 januari 1958. 1957
647.Brief van Jan van Dongen aan dr. J. Smits van Waesberghe over de
bezinningsdagen, gehouden in de Abdij van Berne te Heeswijk op 12 en 13 april.
Met bijlage. 1957
648.Stukken betreffende de huldiging van Willem Andriessen ter gelegenheid van zijn
70ste verjaardag. 1957
649.Stukken betreffende het Donateursfonds. 1957
650.Stukken betreffende de ledenadministratie. 1957
651.Brieven van Jan van Dongen aan de penningmeester van de groep Bouwkunst over
financiële zaken. 1957
652.Correspondentie tussen bestuursleden van de groep Bouwkunst onderling en met
hoofdbestuursleden over bestuursaangelegenheden. 1957
653.Brief van Herman van Eijnden te Beneden-Leeuwen aan Jan van Dongen. 1957
654.Stukken betreffende een brief aan het hoofdbestuur van de KVP over de enorme
achteruitgang voor kunstenaars door de bij de begroting van het Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor het jaar 1958 ingestelde bouwstop en
bestedingsbeperking. 1957
655.Verslag van de conferentie over tehuizen voor het VO-werk
(volksontwikkelingswerk), gehouden te Utrecht op 21 november. 1956
656.Correspondentie tussen Jan van Oerle, architect te Leeuwarden en Jan van Dongen
over het ontvangen van een aantal bestuursleden van de groep Bouwkunst in
Friesland. 1957
657.Stukken betreffende het rapport "Instructie voor architecten, benoemd door
besturen, rekenplichtig aan het bisdom 's-Hertogenbosch". 1957
658.Brief van dr. J. Smits van Waesberghe aan Jan van Dongen over een
tentoonstelling in Luzern. 1957
659.Brief van J. Seelen aan Jan van Dongen over de tentoonstelling te Salzburg. 1957
660.Brief aan, doorslag van een brief en circulaire van de groep Bouwkunst inzake een
op te richten buitenverblijf voor kunstenaars te Didam. 1957
661.Brieven van Jan van Dongen aan de algemeen-secretaris en aan A. Vosman te
Diepenveen over de excursie naar Deventer. 1957
662.Correspondentie tussen bestuursleden van de groep Bouwkunst over de
tentoonstelling "Kerkelijke kunst", georganiseerd door het Leuvens Universitair
Kunstcentrum, waarvan de afdeling Architectuur werd verzorgd door de groep
Bouwkunst gehouden te Leuven in april. 1957
663.Stukken betreffende de tentoonstelling "Kerkelijke kunst", georganiseerd door het
Leuvens Universitair Kunstcentrum, waarvan de afdeling Architectuur werd
verzorgd door de afdeling Bouwkunde, gehouden te Leuven in april. 1957
664.Stukken betreffende de "Algemene wereldtentoonstelling 1958" te Brussel. 1957
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van Dongen. 1957
665.Brief van M.L.M. Terwindt, directeur van het groot-seminarie te Haaren (NB) aan Jan
666.Brieven aan H. Muskens, student van het groot-seminarie te Haaren (NB) over een
spreekbeurt van de AKKV voor het seminarie. 1957
667.Stukken betreffende de Beroepscentrale Katholieke Intellectuelen (BKI). 1956-1960,
1962-1963, 1965
668.Brief van de algemeen-secretaris aan de voorzitters van de groepen Bouwkunst en
Beeldende Kunsten over een convocatie voor de internationale kleurenstudiedagen
van het JACC te Hilversum van 20 tot en met 27 juli. 1957
669.Brief van de Raad van Toezicht van het Nationaal Katholiek Thuisfront aan het
bestuur. 1957
670.Stukken betreffende Azymuth. Centrum voor Internationale Culturele Betrekkingen.
1982-1983
671.Brief van de interdiocesane commissie van Overleg over de Wederopbouw van RK
Kerken en Kerkelijke Gebouwen aan de groep Bouwkunst. Met kanttekeningen.
1957
672.Stukken betreffende de algemene jaarvergadering van de AKKV en van de groepen
Bouwkunst, Beeldende Kunsten en Toonkunst, gehouden te Utrecht op 2 maart.
1957
673.Rapport van de commissie voor Kunstzinninge Vorming van de Jeugd, ingesteld
door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1961
674.Convocaties en agenda's voor en verslagen van hoofdbestuursvergaderingen.
1957
675.Circulaire van de algemeen-penningmeester aan de leden van de groep Bouwkunst
inzake contributieverhoging. 1957
676.Circulaire van dr. J. Smits van Waesberghe, algemeen-secretaris, houdende een
overzicht van diens secretariaatswerkzaamheden over 1956. 1957
677.Correspondentie tussen bestuursleden van de groep Bouwkunst onderling en met
hoofdbestuursleden over het verlenen van erelidmaatschappen aan verschillende
bestuursleden en hoofdbestuursleden. 1958, 1960
678.Stukken betreffende het Donateursfonds. 1953, 1958, 1960-1961
679.Stukken betreffende het studieweekend "Mens en Ruimte" van de groep Bouwkunst
gehouden op Kasteel Bouvigne te Breda van 9 tot en met 11 mei. 1958
680.Stukken betreffende het studieweekend "Architectuur en muziek" van de groep
Bouwkunst, gehouden van 29 tot en met 31 mei op Kasteel Bouvigne te Breda.
1959
681.Stukken betreffende de bezinningsdagen, gehouden te Heeswijk op 12 en 13
december. 1958
682.Circulaire van het bestuur van de groep Bouwkunst aan haar leden inzake het
treffen van maatregelen tegen het verlenen van opdrachten aan niet-katholieke
architecten door katholieke instellingen, stichtingen e.a. 1960
683.Stukken betreffende de toepassing van de "A.R. 1956", Algemene Regelen voor de
Honorering van de Architect en de verdere rechtsverhouding tussen opdrachtgever
en architect. 1958
684.Adressenlijst van leden van de groep Bouwkunst. 1959
685.Stukken betreffende de ontmoeting van Vlaamse en Nederlandse kunstenaars
georganiseerd door de AKKV, het Vlaams Christen Kunstenaarsverbond en de KRO
gehouden te Brugge van 23 april tot en met 8 mei. 1960
686.Uitnodiging voor de excursie naar Enschede op 10 oktober, georganiseerd door de
AKKV. 1960
687.Circulaire en een doorslag van een brief van de algemeen-voorzitter aan de leden
inzake het aftreden van dr. J. Smits van Waesberghe als secretaris en de
benoeming in die functie van drs. C. Struycken. 1958
688.Stukken betreffende de studiereis naar West-Duitsland, georganiseerd door de
groep Bouwkunst. 1958
689.Correspondentie tussen pastoor L. Bijnen van de H. Hart-parochie te Tilburg en Jan
van Dongen over een uitnodiging tot het bijwonen van het 40-jarig priesterfeest van
genoemde pastoor. 1958
Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 26/37

Archief Algemene Katholieke Kunstenaars-Vereniging
op 26 november. 1983
690.Stukken betreffende de herdenking van de 500ste geboortedag van Maarten Luther
691.Aanmeldingsformulier voor de excursie naar Eindhoven, georganiseerd door de
AKKV. 1958
692.Aanmeldingsformulier voor de excursie naar Haarlem, georganiseerd door de
AKKV. 1958
693.Stukken betreffende het 40-jarig bestaan, herdacht te Maastricht van 3 tot en met 5
januari. 1960-1961
694.Correspondentie tussen bestuursleden van de groep Bouwkunst onderling en met
hoofdbestuursleden over bestuursaangelegenheden. 1957-1960
695.Correspondentie tussen Jan van Dongen, Jac Seelen en Bas Wiercx over een door
de groep Bouwkunst te organiseren excursie naar Leuven. 1958
696.Stukken betreffende contact met prof.dr.ir. F. Tellegen te Aalst inzake een
bespreking over de groep Bouwkunst. 1959
697.Brieven van Jan van Dongen aan P. Lerou, penningmeester van het hoofdbestuur,
over de verschottennota's. 1958-1960
698.Correspondentie tussen Bas Wiercx, Jan van Dongen en Carla Struycken e.a.,
algemeen-secretaresse, over de ledenadministratie. 1958-1959
699.Agenda's en verslagen van de hoofdbestuursvergaderingen. 1958-1959, 1962-1966,
1968-1971
700.Stukken betreffende de algemene ledenvergaderingen gehouden te 'sHertogenbosch. Met bijlage. 1959-1960
701.Stukken betreffende algemene jaarvergaderingen. 1956-1961
702.Nota "Rechten en beroepsplichten van den bouwmeester. Minimum-Barema voor
eereloon" van de Koninklijke Bond der Bouwmeestersmaatschappijen van België.
1934
703.Verhandeling van (anoniem) over gemeenschap en eigendom van (anoniem). z.j.
704.Nieuwjaarswensen van de BNA. 1953, 1958
705-722.Stukken betreffende de redactie en de medewerkers van het #Bouwblad, 14
daagsch tijdschrift voor bouw- en sierkunst#. 1942, 1944-1954, 1959-1964
Bevat 18 stukken
705.1942
706.1944
707.1945
708.1946
709.1947
710.1948
711.1949
712.1950
713.1951
714.1952
715.1953
716.1954
717.1959
718.1960
719.1961
720.1962
721.1963
722.1964
723.Stukken betreffende de bouw van een gedachteniskerk te Rhenen. 1954
724.Stukken betreffende de tentoonstelling ter herdenking van het 100-jarig bestaan van
de Broeders van Huybergen. 1954
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725.Uitnodigingsformulier voor deelname aan de najaarsexcursie naar Amsterdam.
1954
726.Correspondentie tussen de bestuursleden van de groep Bouwkunst onderling en
met hoofdbestuursleden. 1954-1955
727.Stukken betreffende de verschotten van de groep Bouwkunst. 1954
728.Lidmaatschapskaart van de groep Bouwkunst van Jan van Dongen. 1955
729.Stukken betreffende de kwestie Bernard Verhoeven in verband met Fra Angelico, de
patroon van de katholieke kunstenaars, in het #Bouwblad#. 1953-1954
730.Stukken betreffende het congres "De sociale positie van de kunstenaar in deze tijd"
gehouden te Utrecht op 13 maart. 1953-1954
731.Rapport inzake de plaats en taak van de katholieke kunstenaars bij de bouw zowel
van kerken als van werken voor rekenplichtige besturen, alsmede de taak te dien
aanzien van de kerkelijke overheid. [1954]
732.Stukken betreffende de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.
1953-1954
733.Brief van J. Jansen houdende een dankbetuiging voor de felicitaties ter
gelegenheid van zijn benoeming tot pastoor van de Sint Trudo-parochie te
Eindhoven. 1954
734.Correspondentie tussen Jan van Dongen en J. Schoenaker te Oldenzaal over het
ontwerp voor en de druk van de nieuwjaarswensen. 1954
735.Stukken betreffende het studieweekend "Mens en huis", gehouden op Kasteel
Bouvigne te Breda van 23 tot en met 25 september. 1954
736.Brief van Jan van Dongen aan N. Molenaar te 's-Gravenhage over een bijgevoegde
brief van Molenaar aan J. Smits van Waesberghe over het comité van het Congrès
Internationale des Architectes. 1955
737.Correspondentie met de BNA. 1954
738.Stukken betreffende de te betalen contributie aan Pax Romana, Mouvement
International des Intellectuels Catholiques (MIIC). 1953-1955
739.Brief van J.T. Molenaar namens de redactie van het #Katholiek Bouwblad# aan de
administratie van het #Katholiek# #Bouwblad#. 1954
740.Brief van de voorzitter van de contactcommissie Nieuw Raadhuis over de prijsvraag
te Amsterdam aan J. van Dongen, bestuurslid van de groep Bouwkunst. 1937
741.Besluiten genomen op vergaderingen van het dagelijks bestuur van de groep
Bouwkunst. 1954
742.Convocaties en agenda's voor en verslagen van hoofdbestuursvergaderingen.
1954-1955
743.Brief van P. Lerou aan dr. J. Smits van Waesberghe over de begroting voor de
algemene ledenvergadering. 1954
744.Stukken betreffende de algemene jaarvergadering, gehouden te Nijmegen op 12
juni. 1954
745.Verslag van de jaarvergadering van de groep Bouwkunst, gehouden te Breda op 5
juni. 1953
746.Convocatie met agenda voor de jaarvergadering van de groep Bouwkunst,
gehouden te Breda op 23 september. 1954
747.Stukken betreffende het ontwerp van Jan van Dongen van een woning te Emmen
voor de huisvesting van drie of vier fraters van de Sint Gregorius-stichting te
Utrecht. 1955
748.Stukken betreffende het #Katholiek Bouwblad#. 1965-1966
749.Artikel "Aan de leden der AKKV" van onbekend. [1936]
750.Lezing "De sociale positie van de kunstenaar in deze tijd" van ir. H.J.W. Thunnissen
uitgesproken tijdens een congres voor katholieke kunstenaars te Utrecht. 1954
751.Notulen van de vijftiende bijeenkomst van het bestuur van de Beroepscentrale
Katholieken Intellectuelen (BKI) te Utrecht. 1958
752.Lijst houdende punten voor doelstelling en activiteiten. 1947
753.Stukken betreffende De Limburgse Katholieke Kunstenaarskring. 1921-1923
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754.Notulen van het hoofdbestuur. 1965-1970
755.Ledenlijst van de groep Toonkunst 1952, 1958
756.Formulier voor aanmelding van het lidmaatschap. 1951-1958
757.Huishoudelijk reglement van de groep Architectuur. 1921, z.j.
758.Huishoudelijk reglement van de groep Beeldende Kunsten. 1935, z.j.
759.Huishoudelijk reglement. 760.Stukken betreffende de Gelderse Katholiekendagen. 1923-1925
761.Stukken betreffende Vormingsdagen te Maastricht gehouden op 24, 25 en 26 juli.
1953
762.Stukken betreffende verschillende congressen en andere activiteiten. 1949-1958
763.Stukken betreffende de Katholiek Culturele Federatie (KCF). 1958-1962
764.Brieven van Phemia Molkenboer, secretaresse van de Katholieke Kunstkring De
Violier te Amsterdam. 1921-1922
765.Brieven en doorslagen van brieven met verschillende personen in verband met de
nieuwe statuten. 1952-1953
766.Beginselverklaring en werkprogramma. 1947
767.Brieven van het Centraal Bureau voor de Katholieke Sociale Actie in Nederland aan
Frank Luns, secretaris. 768.Correspondentie met mr. F.M.J. van de Loo, advocaat en procureur te Amsterdam,
over de statuten. 1959-1960
769.Correspondentie met A.H.J. Molkenboer secretaris van de AKKV. 1923-1924
770.Brief met bijlage van A.H.J. Molkenboer te 's-Gravenhage aan het bestuur van de
AKKV over het "Toorop Fonds". 1924
771.Brieven van verschillende personen. Alfabetisch op naam. 1921-1925
772.Correspondentie tussen N.F.A. Molenaar, architect BNA te 's-Gravenhage en het
hoofdbestuur. 1951-1958
773.Brieven aan en doorslagen van brieven van F. Buskens, directeur. 1951-1952
774.Brieven van de groep Architectuur. 1923-1926
775.Artikel "In memoriam Willem Mengelberg" van T. v.d. Bijl uit #AKKV
Mededelingenblad#. 1951
776.Aantekeningen van de docentenbijeenkomst van de RK Cursus Kerkelijke
Architectuur. 1947
777.Brief van V.F. Marres en W.J. Sandhövel, architecten BNA te Maastricht, aan de
voorzitter van de RK Limburgse Kunstenaarskring te Geulle. Met bijlagen. 1923
778.Besluitenlijst van de ballotage-commissie van de AKKV en de Federatie. z.j.
779.Correspondentie met J.B.L. Simon, rector van de Sint Johannesscholen te
Amsterdam, over de uitnodiging om als lid toe te treden. 1956
780.Rapport aan de Centrale Commissie der Plannen Scheveningen 1922 inzake een
tentoonstelling over de christelijke kunst. 1922
781.Lidmaatschapskaarten van leden en oud-leden van het Voorzieningsfonds voor
Kunstenaars. 1952-1956, 1959-1970, 1972, 1974, z.j.
782.Kaartsysteem houdende oud-ledenbestand RKVT. z.j.
783-808.Brieven aan en doorslagen van brieven van H. Reuser, algemeen secretaris. Met
bijlagen. 1960-1985
Bevat 26 stukken
783.1960
784.1961
785.1962
786.1963
787.1964
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788.1965
789.1966
790.1967
791.1968
792.1969
793.1970
794.1971
795.1972
796.1973
797.1974
798.1975
799.1976
800.1977
801.1978
802.1979
803.1980
804.1981
805.1982
806.1983
807.1984
808.1985
809.Stukken betreffende de One Man Show "Un Soleil en plein nuit", door Michel
Orphelin. Gebaseerd op het leven van St. Franciscus van Assisi. 1981-1983
810.Correspondentie met verschillende personen over fotomateriaal voor een expositie
ter gelegenheid van de Grenzlandtagung te Kevelaer, op 20 oktober. 1986-1987
811.Brieven aan Adrianus Kardinaal Simonis over de traditionele Aschermittwoch der
Künstler in Keulen. 1985
812.Stukken betreffende de herdenking dat 500 jaar geleden Maarten Luther werd
geboren in Eisleben. 1983
813-824.Correspondentie met verschillende personen en instellingen. Met bijlagen. 1983,
1986-1991
Bevat 12 stukken
813.1983
814.1986
815.1987
816.1988 (eerste gedeelte). 1988
817.1988 (tweede gedeelte). 1988
818.1988 (derde gedeelte) 1988
819.1989 (eerste gedeelte). 1989
820.1989 (tweede gedeelte). 1989
821.1989 (derde gedeelte). 1989
822.1990 (eerste gedeelte). 1990
823.1990 (tweede gedeelte). 1990
824.1991
825.Stukken betreffende de groepsexpositie "Niet Kijken maar Zien" van het AKKV in
het Streekmuseum te Gennep, van 19 maart t/m 1 mei 1988. 1987-1988
826.Stukken betreffende de groepsexpositie "Meer dan je ziet" van het AKKV in de
Clemenskerk aan de Bosdrift te Hilversum, van 11 september t/m 16 oktober. Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 30/37
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827.Kaartsysteem houdende naam, adres, woonplaats. Met aantekeningen. z.j.
828.Correspondentie over het contributie en beeindiging lidmaatschap. 1990-1994
829.Stukken betreffende giften en donaties aan het Herman Reuser Fonds. 1990-1991
830.Agenda's voor en verslagen van bestuursvergaderingen. 1992
831.Correspondentie van Ad Molendijk, de peningmeester, met diverse personen en
instellingen. Incidenteel met bijlagen. 1989-1990, 1992
832.Stukken betreffende concept-statuten 'Kunstfederatie CNV'. 1992
833.Financieel overzicht over 1990. 1991
834.Statuten van de Federatie van kunstenaarsverenigingen. 1989
835.Finaciële overzicht 1993. 1993
836.Werkplan Structuur. 1993
837.Stukken betreffende de mededelingen van het AKKV. 1980-1989
838-839.Agenda's voor, verslagen van en bijlagen bij de bestuursvergaderingen. Met
correspondentie. 1989-1997
840.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Incidenteel met bijlagen.
1990-1993
841.Ingekomen stukken e.d. Secretariaat. [1992-1994]
842.Stukken betreffende postkosten. 1990-1993
843.Correspondentie met de leden. Met ledenlijsten. 1989-1991, 1993-1996
844.Stukken betreffende het jubileum 'AKKV 75 jaar'. 1994-1995
845.Ledenpresentaties. 1994
846.Correspondentie met het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Met bijlagen.
1994-1996
847.Stukken betrefende de statuten. 1988-1989, 1992
848.Correspondentie met de Herman Reuser Fonds. Met bijlagen. 1990-1993
849.Stukken betreffende de Stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars (VvK).
1989-1993
850.Correspondentie met de Société Internationale des Artistes Crétiens (SIAC).
1989-1990
851.Correspondentie met de Raad voor de Kunst. Met de bijlagen. 1990-1993
852-853.Stukken betreffende het verenigingsblad "Vuur en Water". 1981-1983, 1990-1994
854.Stukken betreffende 'Atrium'. 1991-1994
855.Stukken betreffende het Ontmoetingsweekeinde 21-22 juni in Huize Bergen te
Vught. 1991
856.Correspondentie betreffende tentoonstellingen. Incidenteel met bijlagen. 1989-1993
857.Stukken betreffende het Documentatiecentrum. 1989-1991, 1993
858.Stukken betreffende de werkgroep 'Structuur'. 1991-1992
859.Agenda's voor, verslagen van en bijlage bij de vergaderingen van het
Kunstenplatform CNV. Met correspondentie. 1988-1993
860.Correspondentie met de Kunstcommissie de Stichting 1991. Met bijlagen.
1990-1991
861.Correspondentie met de werkgroep Katholieken. 1991-1992
862.Agenda's voor en verslagen van de algemene ledenvergaderingen. Met bijlagen.
1989-1994
863.Stukken betreffende de ledenadministratie. 1990-1993
864.Financiele stukken. 1994-1995
865.Correspondentie van het bestuur met diverse personen en instellingen. 1994-1995
866.Correspondentie van Herman Reuser, algemeen secretaris, met diverse personen
en instellingen. 1994-1995
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867.Verslag van de vergadering Raad van Advies op 10 oktober. 1994
868.Stukken betreffende de opzegging lidmaatschap bij het CNV. 1994-1996
869.Correspondentie met het CNV. Met bijlagen. 1993
870.Stukken betreffende kunstuitleen. 1991-1993
871.Stukken betreffende de commissie ter bestudering van het Probleem Bouwschap.
1935-1939
872.Ledenlisten. 1945, [1960]
873.Ledenlist RKVT. 1981
874.Stukken betreffende de ledenadministratie. 1990-1994
875.Correspondentie van Ad Molendijk, de penningmeester, met diverse personen en
instellingen. Incidenteel met bijlagen. 1989-1993
876.Verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1991-1993
877.Notulen van de CNV - AKKV - ACA bijeenkomst op 15 juli te Utrecht. 1992
878.Evaluatie van de enquêteavonden op 4-6 oktober te Utrecht. 1993
879.Financiële verslagen. 1988-1993
880.Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Met diverse bijlagen. 2000
881.Organisatie en financiële verantwoording van de manifestatie Doesburg 1997. Met
bijlagen. 1997
882.Stukken betreffende de aktiviteiten van de AKKV. 1989-1994
883.Ledenlijsten. 1991, 1994
884.Overzicht van de stand van zaken qua ledenaantal en disciplines. 1992
885.Stukken betreffende de tentoonstelling "Sprekende Bloemen" te Gennep in 1990.
1989
886.Documentatie van het werk van Mies van Oppenraay. 1992
887.Documentatie van het werk van Rietje de Bijl. z.j.
888.Documentatie van het werk van Jos Bijnen. 1990
889.Documentatie van het werk van Pieter de Boer. 1990-1994
890.Documentatie van het werk van Ed van den Bogaerdt. 1994
891.Documentatie van het werk van zuster Delian de Brouwer. 1993
892.Documentatie van het werk van Henk Carlier, met bewijs van lidmaatschap 1950 en
1956. 1950, 1956, 1989
893.Brochure met foto's van het werk van Darabuch. 1995
894.Artikel "Cultuur en markt, harmonie of conflict?" door drs. W.F. Derkse. Met bijlage.
1998
895.Documentatie van het werk van Willem C. Dieleman. z.j.
896.Documentatie van het werk van Marius van Dokkum. z.j.
897.Documentatie van het werk van Wiert Douglas. 1994
898.Documentatie van het werk van Ton van Eeuwijk. 1994, 1995
899.Vier delen #Heiligen op aarde#, door Gène Eggen (illustraties) en André Lemmens
(tekst). Met bijlage. 1988
900.Documentatie van het werk van Liesbeth Engelen. 1989
902.Documentatie van het werk van Klaas Fernhout. 1994
903.Documentatie van het werk van Mariette van Geffen-van Dort. 1990
904.Documentatie van het werk van Henk C. Gerversman. 1992
905.Documentatie van het werk van Gerlinde Habbekotté. 1988-1990
906.Documentatie van het werk van John H.C. Karel. 1990-1991
907.Documentatie van het werk van Albert de Klerk. 1990
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908.Documentatie van het werk van zuster Ingeborg Klinkhardt. 1986
909.Documentatie van het werk van Marc de Klijn. 1991
910.Documentatie van het werk van Frida Kole. 1990
911.Visitekaartje van Anneke van de Kooi. 1991
912.Documentatie van het werk van Liesbeth Lehr. z.j.
913.Documentatie van het werk van Bert Leguyt. 1990
914.Documentatie van het werk van Carolina Alida Los. 1990
915.Foto's van het werk van Ingrid Meijer. 2001
916.Documentatie van het werk van Milton Mindel. 1989
917-921.Documentatie over het AKKV door Elisabeth Cooijmans toegezonden aan Jan
Beens. 1996
Bevat 5 stukken
917.Artikel "Leven zonder demarcatielijnen: Een benedictijnse blik op sociale
verantwoordelijkheid, kunst en spiritualiteit", door [Wil Auhn]. 918.Presentatie van de resultaten van het Christelijk-sociaal Congres uitgesproken door
mevrouw M.H.M.F Gardeniers-Berendsen op 16 november 1991 tijdens de
slotbijeenkomst in de Jacobikerk te Utrecht. 1996
919.Circulaires van het bestuur en verslagen van vergaderingen. 1996
920.(Ontwerp)statuten van het "Algemeen Kristelijk Kunstenaars Verbond" (AKKV).
1996
921.Jaarverslagen 1991-1992. 1992-1993
922.Stukken betreffende het 75-jarig jubileum en de bijbehorende expositie "ARS
DOMINI, gebed zonder end". Met bijlagen. 1997-1998
923.Ledenlijst van de Algemeene R.K. Kunstenaarsvereeniging (fotokopie van inv.nr.
367). 1928
924.Stukken betreffende de tentoonstelling in de Catharinakapel te Harderwijk in 1998.
1997-1998
925.Nieuwsbrieven van de AKKV. 1996-1999, 2007
926.Archiefstukken, voornamelijk vergaderstukken. 1989-1990
927.Stukken betreffende de opzet van de AKKV documentatie. 1990
928.Mutatie- en aanmeldingsformulieren voor aansluiting bij het Voorzieningsfonds
voor Kunstenaars (formulier VvK). 1986-1990
929.Stukken betreffende de aanvraag en toekenning van subsidie voor de viering van
het 75-jarig jubileum. 1995-1996
930.Catalogus van de tentoonstelling "Sprekende Bloemen". 1990
931.Diverse uitnodigingen voor tentoonstellingen en atria. 1989-1990, 1993, 1998-1999
932.Kopiën van de statutenwijziging van 1989. 1989
933.Correspondentie tussen [voormalig] voorzitter Elisabeth Cooijmans en voorzitter
Jan Beens. 1997
934.Documentatie van het werk van Cecile Op de Macks. 1994
935.Documentatie van het werk van Ank van Opstal. 1997
936.Documentatie van het werk van Jelle Otter. 1992
937.Documentatie van het werk van Madelon van Oijen-de la Rive Box. [1994]
938.Documentatie van het werk van Guusje Hamelijck-Lambooij. 1985
939.Documentatie van het werk van Mia Heering-Gallis. 1990
940.Documentatie van het werk van Rob M.A. van Herpt. 1990
941.Documentatie van het werk van Elisabeth Heuff-Kuijlaers. 1993
942.Documentatie van het werk van Paul Houdijk. z.j.
943.Documentatie van het werk van Dens P.A. Husman-van de Bilt. 1989, 1992
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945.Documentatie van het werk van Wim Johannesma. 1995
946.Documentatie van het werk van Ben K.A. Kahman. z.j.
947.Documentatie van het werk van Jean Kamps. 1986
948.Documentatie van het werk van Bert Pulles. 1992
949.Documentatie van het werk van Margriet Pullens-Ziegler. z.j.
950.Documentatie van het werk van Rob Rekers. z.j.
951.Documentatie van het werk van Herman T.M. Reuser. 1986, 1990
952.Documentatie van het werk van Gerard Sars. 1997
953.Documentatie van het werk van Herma van Schaijk-Lambermont. 1994
954.Documentatie van het werk van Oscar Laurens Schrover. 1991-1992
955.Documentatie van het werk van Anne Servester. 1991
956.Documentatie van het werk van Theo Sloot. 1994
957.Documentatie van het werk van Piet van der Sluijs. 1994
958.Documentatie van het werk van Richard Smeets. z.j.
960.Documentatie van het werk van Hilde de Stigter. 1988
961.Documentatie van het werk van Tinie Theunissen. 1990
962.Documentatie van het werk van Octavia Molea. z.j.
963.Documentatie van het werk van Rudolf Georges Nieuwenhuizen. z.j.
964.Documentatie van het werk van Willem Noyons. 1985
965.Documentatie van het werk van Monique Polak. 1990
966.Documentatie van het werk van Henk Tichelaar. 1990
967.Documentatie van het werk van Francisca Elisabeth Tollenaar-Molhuysen. z.j.
968.Documentatie van het werk van Greta Trijntje Tromp. z.j.
969.Documentatie van het werk van Agnes Truijen-Taen. 1996
970.Documentatie van het werk van Ina Vader. z.j.
971.Documentatie van het werk van René Verwer. 1994
972.Documentatie van het werk van Eric Visser (pseudoniem Le Jardinier). 1991
973.Documentatie van het werk van Jacobijn Wallis. 1997
974.Documentatie van het werk van Christiaan Winter. z.j.
975.Documentatie van het werk van Monique de Wit. 1994
976.Documentatie van het werk van Jos van Wunnik. z.j.
977.Documentatie van het werk van Tootje van Pesch-Met. 1989
978.Documentatie van het werk van Clara van de Water. 1983
979.Documentatie van het werk van Elganan Jelsma. 2001
980.Documentatie van het werk van Andries van der Beek. 1997
981.VWO 4 scriptie nederlands "Christenen en Kunst" door Judith Rook. 1992
982.Stukken ter voorbereiding van het nooit uitgegeven "Jaarboek 2001". 2002
983.Vergaderstukken van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 1997-2002
984.Vergaderstukken van de algemene ledenvergadering. 1997-2002
985.Stukken betreffende de wijziging van de statuten. 1989, 1999, 2001
986.Statuten van de "Stichting Herman Reuser Fonds". 1990
987.Stukken uit de archiefmap van voorzitter Jan Beens, onder andere betreffende een
gezamenlijke oproep aan de Tweede kamer van de Federatie van
Kunstenaarsverenigingen en Ontwerpsverenigingen. 1999, 2000
988.Artikel "Kloosterling en kunstenaar Math van Kempen: Ik doe gewoon wat ik het
beste kan: beeldhouwen" van Olga Steen voor #De Trompetter#. Met bijlage. 2000
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989.Brief van de paus aan artiesten. 1999
990.Nieuwsbrief. Jaargang 14, nummer 3, augustus-september. 2008
991.Bundel "Jubileumviering van het 75-jarig bestaan van het AKKV 1920-1995". 1995
992.Exploitatitie 2000 / Begroting 2001. Met bijlage. 2001
993-995.Archiefmap van voorzitter Jan Beens. 1998-2003
Bevat 3 stukken
993.Uitnodigingen / aankondigingen Atrium. 1998-2003
994.Ledenlijsten. 1998-2003
995.Nieuwsbrieven. Met bijlage. 1998-2003
996.Documentatie van het werk van Roeli Willekes. z.j.
997.Documentatie van het werk van Tom Waterreus. 1989
999.Documentatie van het werk en visitekaartje van Kees Verhoeve. z.j.
1000.Documentatie van het werk van Jack de Valk. 1989
1001.Documentatie van het werk van Mario Veldpape. z.j.
1002.Documentatie van het werk van Helga Troll-Kaschul. 1990
1003.Documentatie van het werk van Margreet Scholten-van Berkel. z.j.
1004.Documentatie van het werk van Machteld Teekens. 1999
1005.Documentatie van het werk van Thomas Rodr. z.j.
1006.Documentatie van het werk van Magdaleen de Rooy-Taen. 1990
1007.Documentatie van het werk van Barbara de Reus-Kamma. z.j.
1008.Documentatie van het werk van Hennie J. van Renselaar. z.j.
1009.Documentatie van het werk van Math J. van Kampen. z.j.
1010.Documentatie van het werk van Geert de Koning. 1983
1011.Documentatie van het werk van Annemie Konings-Donders. z.j.
1012.Documentatie van het werk van J.G. von Kreft. z.j.
1013.Documentatie van het werk van Wil van Leijsen. 1997
1014.Documentatie van het werk van Janny Lobbezoo. z.j.
1015.Documentatie van het werk van Ger van Meer. 1980
1016.Documentatie van het werk van Kathinka Minzinga. 1997
1017.Documentatie van het werk van Maurice Pirenne. z.j.
1018.Documentatie van het werk van Willy Rams. z.j.
1019.Documentatie van het werk van Marleen B. Berg. 1996
1020.Documentatie van het werk van Rob de Boer. 1994
1021.Documentatie van het werk van Hubert Bour. 1994
1022.Documentatie van het werk van E.M.J. Cooijmans. 1994
1023.Documentatie van het werk van Elisabeth Cooymans-de Groot. 1990
1024.Documentatie van het werk van N.A. van Diepen. 1990
1025.Documentatie van het werk van Tine van Diepen-Alderliefste. z.j.
1026.Documentatie van het werk van Jacques van den Dool. z.j.
1027.Documentatie van het werk van Joop Falke. z.j.
1028.Documentatie van het werk van Jan Haen. z.j.
1029.Brochure over het werk van Noud Heerkens. Met bijlage. 1998
1030.Documentatie van het werk van Els Hollestelle. 1990
1031.Drie gedichten van Rita Hulsman. 2001
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1032.Documentatie van het werk van Elganan Jelsma. z.j.
1033.Documentatie van het werk van Anneke A. Kaai-van Wijngaarden. z.j.
1034.Documentatie van het werk van Sjaak Kaashoek. 1990
1035.Bewijs van lidmaatschap van 1996. Met ontwerp. 1996
1036.Diverse (kopieën van) artikelen over christelijke kunst. Met bijlagen. 1986,
1991-1993
1037.Folder van het Atrium waarin nieuwe AKKV leden worden gepresenteerd. 1994
1038.Foto's van de opening van een AKKV-tentoonstelling. z.j.
1039.Stukken betreffende de AKKV Kerstkaartprijsvraag. 1994
1040.Stukken betreffende een ontmoeting met de Société Internationale des Artistes
Chrétiens (SIAC). 1996
1041.SIAC-bulletins. Met bijlagen. 1986, 1998-2001
1042.Diverse publicaties en stukken met betrekking tot het 75-jarig jubileum. 1994-1995
1043.Verzameling van "AKKV Nieuwsbrief". 1995-2004
1044.Correspondentie met de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en met het
Voorzieningsfonds voor Kunstenaars. 1998-2001
1045.Lijst met aanmeldingen voor het SIAC-congres. Met bijlagen. 1996
1046.Correspondentie tussen Elisabeth Cooymans, voorzitter, en diverse personene en
instellingen, vaak betreffende het SIAC-congres. Met bijlagen. 1996
1047.Stukken betreffende het Atrium op 21 september in Uden en de gedachtenwisseling
aldaar over het jongerenbeleid. 1996
1048.Stukken betreffende een SIAC-bijeenkomst in Keulen. 1996
1049.Programma van de SIAC bijeenkomst op 10 december in Uden. 1996
1050.SIAC-stukken. 1995-1996
1051.Ledenpresentatie 1994. 1994
1052.Documentatie van het werk van Bert Pulles. 1990
1053.Administratie. 1997-1999
1054.Fotoalbum met het werk van Anne Hoftes. z.j.
1055.Verslagen van bestuursvergaderingen met emails en nieuwsbrieven. 2002-2003
1056.Eindrapport van de kascontrolecommissie boekjaren 2000-2002. Met bijlage. 2003
1057.Map met dia's van het werk van verschillende leden, ingeleverd ten behoeve van
een presentatie. z.j.
1058.Map met dia's van het werk van verschillende leden, ingeleverd ten behoeve van
een presentatie. z.j.
1059.Brief van John Vredeveldt aan Kathinka Minzinga, penningmeesteres, betreffende
declaraties. 2003
1060.Financiëel jaaroverzicht 2004. Met bijlagen. 2003
1061.Ledenlijsten. Met bijlage. 1992, 2000
1062.Inschrijfformulier en informatieblad. z.j.
1063.Samenvatting van vier lezingen over kunst en spiritualiteit, georganiseerd door het
AKKV en het Amsterdamse Centrum voor Leren en Vieren. 1988
1064.Statutenwijziging. 1989
1065.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur. 1999-2000
1066.Uitnodigingen en programma's voor Atrium-bijeenkomsten. Met bijlage. 1999
1067.Verslagen van algemene ledenvergaderingen. Met bijlagen. 1998-2000
1068.Ledenlijsten en correspondentie tussen de ledenadministratie en de leden.
1997-1999
1069.Correspondentie met verschillende personen en instellingen. 1999-2001
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1070.Rapportageverslag van de rekeningcontrole-commissie over het boekjaar 2003.
1071.Concept begroting 2000-2001 2000-2001
1072.Ledenlijst 1998-1999. Overzicht van 1998. 1998-1999
1073.[Ledenlijst 1965]. [1965]
1074.Grootboek en KasBankGiroboek 2001. 2002
1075.Exploitatieoverzicht 1997 en begroting 1998. 1998
1076.Verslag van de Algemene Bestuursvergadering gehouden op 1 april te 'sHertogenbosch. Met bijlage. 1999
1077.Overzicht van de deelnemers, kunstwerken en kosten van de expositie in Doesburg
1997. Met bijlage. 1997
1078.Verslag van de 29e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
Voorzieningsfonds voor Kunstenaars (VvK) op 19 mei 2000 te Amsterdam. Met
bijlagen. 2000
1079.Email van Machteld Teekens aan Jan Beens, voorzitter, betreffende de kosten en
baten van de Atria 2000. 2000
1080.Stukken betreffende de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel. 2001-2003
1081.Ledenlijst met overzicht van contributies. 2002
1082.Jaarverslag over 2002. 2003
1083.Agenda's voor en verslagen van algemene ledenvergaderingen. 2002-2003
1084.Verslagen van bestuursvergaderingen. 2003
1085.Volmachten voor de Rabobankrekening. 1995, 1998, 2000
1086.Nieuwsbrieven. 2002-2004
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