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Ten Geleide

Stichting Acht Mei Beweging (1980-2005)
De Acht Mei Beweging ontstond naar aanleiding van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland in 1985. Er
was een officieel programma opgezet met allerlei onderdelen. Maar daarbij was geen plaats ingeruimd voor een
ontmoeting van de paus met alternatieve katholieke groepen. Daarom richtten in 1984 een aantal groepen het Platform
Initiatieven Pausbezoek (PIP) op, en dit platform organiseerde, op 8 mei 1985, een eerste manifestatie in 's-Gravenhage.
Voor de organisatoren en vele bezoekers was deze manifestatie een belangrijke gebeurtenis. Daarom werd direct de
vraag gesteld of dit niet vaker moest gebeuren. Na enig overleg werd daarom besloten tot de officiële oprichting van de
stichting Acht Mei Beweging, met een eigen secretariaat (eerst in Tilburg en later in Utrecht). Het eerste doel van de
stichting was de organisatie van nieuwe manifestaties. Vanaf 1985 tot en met 1997 werd elk jaar rond 8 mei een
manifestatie georganiseerd. Daarna waren er nog enkele manifestaties in een speciale, aangepaste vorm. Voorzitster
was, tot 1992, Wies Stael-Merkx; zij werd opgevolgd door Hedwig Wasser.
Van het begin af aan was deze beweging in dialoog met afzonderlijke bisschoppen en met de bisschoppenconferentie als
geheel over haar eigen status en over deelname van bisschoppen aan de manifestaties. In de latere jaren kwamen
enkele bisschoppen op bezoek voor een toespraak of deelname aan een forum. Verder werden er door de jaren heen
verschillende werkgroepen opgericht voor bepaalde actuele thema's zoals de plaats van de vrouw in de kerk, oecumene,
democratisering en mensenrechten in de kerk. Bovendien werden er contacten gelegd met internationale organisaties.
Daardoor kwamen internationale afgevaardigden naar de eigen Acht Mei-manifestaties en namen vertegenwoordigers
van de beweging deel aan forums in het buitenland.
In 2003 werd, na overleg over een aantal mogelijke scenario's, besloten om de beweging officieel op te heffen. De
ondersteuning door de Participanten van de beweging was enigszins teruggelopen en er trad al enige jaren een zekere
vergrijzing op. Het lukte niet om een nieuwe generatie warm te maken voor de thema's die in de beweging speelden. De
Mariënburgvereniging nam de internationale contacten van de Acht Mei Beweging over. Toch heeft de Acht Mei
Beweging lange tijd gefunctioneerd als een echt platform, waar allerlei groepen met elkaar in gesprek konden blijven en
elkaar konden motiveren in hun verzet tegen de machtspolitiek van de kerkelijke overheden in Nederland, die weer sterk
vanuit Rome werd aangestuurd.
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1.Besluitenlijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van 2 april, 24
augustus en 23 november. 1987
2.Correspondentie van het Dagelijks Bestuur. 1987
3.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van het Beleidsplatform (het
Algemeen Bestuur). Met bijlagen. 1987
5.Verzamelde schriftelijke reacties naar aanleiding van de manifestatie in Zwolle,
getiteld "Lezingen tijdens het oktaaf", bestemd voor de leden van het Algemeen
Bestuur. 1987
6.Lijsten houdende namen van participanten en vertegenwoordig(st)ers in de
Participantenraad. Met presentielijst van de vergadering van de Participantenraad
van 21 november te Amsterdam. 1987
7.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de Participantenraad op 22
november 1986, 13 juni 1987 en 21 november 1987. Met bijlagen en aanvullende
correspondentie. 1986-1987
51.Verslagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Met een agenda en
uitgaande brief. 1988
52.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Met
bijlagen. 1988
54.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de Participantenraad. Met
bijlagen en uitgaande brieven aan de Participanten. 1988
55.Correspondentie van het secretariaat. Met bijlagen. 1988
90.Interne correspondentie met diverse medewerkers. 1988
91.Correspondentie. 1988
97.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Met
bijlagen. 1989
98.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Met
bijlagen. 1989
100.Agenda's voor de vergaderingen van de Participantenraad op 17 juni en 2
december. Met bijlagen. 1989
142.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Met
bijlagen. 1990
143.Agenda's voor en verslagen van het Algemeen Bestuur. Met bijlagen. 1990
144.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de Participantenraad. Met
bijlagen. 1990
168.Correspondentie van W. Stael-Merkx, voorzitter, met diverse personen en
instellingen. 1990
173.Agenda's voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1991
174.Verslagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1991
175.Bijlagen voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1991
176.Agenda's voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 1991
177.Verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 1991
178.Bijlagen voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 1991
179.Zakelijke correspondentie. 1991
180.Correspondentie met diverse personen. 1991
183.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de Participantenraad. 1991
184.Bijlagen voor de vergaderingen van de Participantenraad. Met presentielijsten en
een voorstel tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. 1991
217.Agenda's voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1992-2001
218.Verslagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1992-2001
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219.Bijlagen voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 1992-2001
220.Agenda's voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 1992-1995
221.Verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 1992-1995
222.Bijlagen voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 1992-1995
223.Stukken betreffende het Algemeen Bestuur. 1994-2001
224.Agenda's voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 1999-2001
225.Verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 1998-2001
226.Bijlagen voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 1996-2001
227.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de Participantenraad. Met
bijlagen. 1992-1995
228.Stukken betreffende extra bijeenkomsten van de Participantenraad. 1992-1995
229.Extra brieven aan participanten. Met bijlagen. 1992-1995
230.Agenda's voor de vergaderingen van de Participantenraad. 1995-2001
231.Verslagen van de vergaderingen van de Participantenraad. 1996-2001
232.Bijlagen voor de vergaderingen van de Participantenraad. 1996-2002
233.Stukken betreffende extra bijeenkomsten van de Participantenraad. 1998-2001
234.Extra brieven aan participanten. 1996-2001
235.Ingekomen post. 1992
236.Ingekomen post. 1993
237.Ingekomen post. 1994
238.Ingekomen post. 1995
239.Uitgegane post. 1993-1995
240.Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1993-1995
241.Ingekomen post. 1996-1997
242.Uitgegane post. 1996-1997
243.Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1996-1997
244.Ingekomen post. 1998
245.Uitgegane post. 1998
246.Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1998
351.Ingekomen post. 1999-2002
352.Uitgegane post. 1999-2002
353.Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1999-2002
542.Brieven van N. Bröker. Met als bijlage de brochure #De vrijmaking van de arbeid en
de arbeidende mens en de relatie marktvraag en marktaanbod als harmoniemodel#.
1991
547.Twee telegrammen van de manifestatie aan Shell houdende steunbetuiging aan de
economische boycot van Shell. 1986
549.Stukken betreffende de Participantenraad. 1986
550.Financiële overzichten betreffende de 8 mei manifestatie. Met bijlagen. 1984-1986
554.Stukken betreffende het Beleidsplatform (Algemeen Bestuur). 1985
555.Stukken betreffende het Beleidsplatform (het Algemeen Bestuur). Met adressenlijst.
1986
556.Interne correspondentie. 1986
559.Brief aan het bureau Senf houdende organisatie-schema Acht Mei Beweging. 1986
568.1-2-3, Informatiebulletin van Breed Platform voor een Open Kerk/Acht Mei
Beweging, jaargang 3 nummer 8 en jaargang 4 nummer 4 en 7. 1985, 1986

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 4/10

Archief Stichting Acht Mei Beweging.
gehouden te 's-Gravenhage. 1985
578.Adressenlijsten en opgaveformulieren van vrijwilligers voor de manifestatie
579.Correspondentie met diverse personen en organisaties over de voorbereiding van
de 8-mei manifestatie gehouden te 's-Gravenhage. 1984-1985
580.Adressenlijsten van organisaties en personen die de plannen van het Platform
Initiatieven Pausbezoek steunen. 1984-1985
581.Stukken betreffende programmaonderdelen van de manifestatie gehouden te 'sGravenhage. 1985
582.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Platform Initiatieven
Pausbezoek. Met bijlagen en presentielijsten. 1984-1985
583.Verslagen van vergaderingen van de Coördinatiecommissie. Met interne en externe
telefoonlijst. 1984-1985
584.Verslagen van vergaderingen van de voorlopige werkgroep Acht Mei, gevormd na
de eerste manifestatie gehouden te 's-Gravenhage. Met bijlagen. 1985
585.Verslag van het gesprek van de Stichting Pausbezoek en vertegenwoordigers van
de Diocesane Pastorale raden van 5 november. 1984
586.Brieven van het Platform Initiatieven Pausbezoek (PIP) aan geïnteresseerden.
1984-1985
587.Ingekomen stukken betreffende het bezoek van de paus aan Nederland. 1985
588.Stukken betreffende het verhuren van kramen op de manifestatie gehouden te 'sGravenhage. 1985
589.Correspondentie met diverse personen en organisaties over de voorbereiding van
de manifestatie. 1985
591.Stukken betreffende de registratie van de stichting Platform Initiatieven Pausbezoek
en de stichting Acht Mei Beweging. Kopieën. 1985, 1986
592.Stukken betreffende de werkgroep Pers en Publiciteit. 1985
593.Persberichten en persmap in verband met de manifestatie gehouden te 'sGravenhage. 1985
594.Ingevulde formulieren ter ondersteuning van Platform Initiatieven Pausbezoek en
briefkaarten van een tegenactie. 1984-1985
595.Draaiboek van de manifestatie gehouden te 's-Gravenhage, samengesteld door
bureau Frans Senf. 1985
596.Toespraken gehouden tijdens de manifestatie. Met manuscripten in het Duits. 1985
597.Ingekomen briefkaarten naar aanleiding van de ballonnenactie gehouden tijdens de
manifestatie. 1985
598.Circulaires van verwante organisaties. 1985
599.Programmaboekje van de manifestatie. Met voorbereidend nummer en verslagboek
van #De Bazuin#. 1985
600.Brieven en briefkaarten met reacties op de manifestatie gehouden te 's-Gravenhage.
1985
601.Correspondentie van L. van Noort, secretaris, met diverse personen en
organisaties. 1985
606.Verslagen van de vergaderingen van het Platform Initiatieven Pausbezoek (PIP). Met
bijlagen. 1984-1985
607.Stukken van H. Baars, betreffende de voortzetting van het Platform Initiatieven
Pausbezoek als Acht Mei Beweging. 1985
611.Correspondentie van H. Baars, algemeen coördinator van de manifestatie, met
diverse personen en instellingen. Met twee krantenknipsels. 1985
612.Brief van H. Verbeek te Groningen. 1985
613.Correspondentie van H. Smeets met enkele bisschoppen en de paus, uit naam van
bezoekers van de manifestatie. 1985
622-627.Vertalingen van de persverklaringen en de toespraken. Met proefdrukken. 1985
Bevat 6 stukken
622.Frans. 1985
623.Engels. 1985
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624.Duits. 1985
625.Italiaans. 1985
626.Spaans. 1985
627.Portugees. 1985
628.Stukken betreffende de persmap voor de manifestatie gehouden te 's-Gravenhage.
1985
629.Teksten van telegrammen verstuurd namens de Acht Mei Beweging. 1985
630.Brieven over de inzet van vrijwilligers en de over de spreakercorners. 1985
631.Stukken betreffende het Platform Initiatieven Pausbezoek (PIP). Met
correspondentie. 1984-1985
636.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de voorlopige werkgroep Acht
Mei Beweging, augustus - december. Met bijlagen. Afkomstig van P. Nelen CssR,
secretaris. 1985
637.Stukken betreffende de oprichting van de Stichting Platform Initiatieven
Pausbezoek en de naamsverandering in Stichting Acht Mei Beweging. Met afschrift
van de oprichtingsakte en een kopie van de statutenwijziging waarin de
naamsverandering is vastgelegd. Afkomstig van P. Nelen CssR, secretaris.
1985-1986
638.Financiële verslagen van de manifestatie gehouden te 's-Gravenhage. Met contract
met het organisatiebureau Senf. 1985
639.Correspondentie met diverse personen en organisaties betreffende de ontvangst
van donaties van het Platform Initiatieven Pausbezoek. 1985
640.Correspondentie van P. Nelen, secretaris, met diverse organisaties en personen.
1987-1991
642.Verslagen van de vergaderingen van het Beleidsplatform. Met bijlagen. 1986-1987
644.Stukken afkomstig van D. Schmaal betreffende de presentatie van vrouwengroepen
op de manifestatie te 's-Gravenhage. Met correspondentie. 1984-1985
645.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met
bijlagen en aantekeningen. 1998
646.Correspondentie van H. Baars, voorzitter, met diverse personen en organisaties.
1998
650.Brief van P. Nelen CssR aan L. van der Meer en Tr. Versteegen over archiefstukken
in zijn bezit. 1993
654.Correspondentie van het bestuur met diverse personen en organisaties. 1998
659.Speciale uitgaven van het informatiebulletin #1-2-3# in verband met de manifestatie
gehouden te 's-Gravenhage. 1985
660.Ingekomen stukken betreffende het Interkerkelijk Vormingswerk inzake
Ontwikkelingssamenwerking (IKVOS). 1981-1982
661.Correspondentie van de stuurgroep Breed Platform voor een Open Kerk met
diverse personen en organisaties. Met bijlagen en adressenlijsten. 1980-1982
662.Verslagen van de studiedagen van het Breed Platform voor een Open Kerk op 3 mei
1980, 3 april 1982 en 5 juni 1982. Met bijlagen. 1980-1982
663-666.Stukken betreffende de stuurgroep van Breed Platform voor een Open Kerk.
1980-1985
Bevat 4 stukken
663.1980-1981
664.1982
665.1983
666.1984-1985
667.Verslagen van de werkbijeenkomsten van het Breed Platform voor een Open Kerk
op 14 oktober 1983 en 9 november 1984. 1983-1985
668.Correspondentie met abonnees van #1-2-3#, informatiebulletin van het Breed
Platform voor een Open Kerk. 1983, 1985, z.j.
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732.Correspondentie met diverse personen over een kwestie tussen het aartsbisdom en
de vice-voorzitter. 1993-1997
738.Ingekomen en uitgegane stukken betreffende de relatie met de bisschoppen. 1992
739-752.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van vergaderingen van de
Participantenraad. Met notities. Chronologisch geordend. 1988-1994
Bevat 14 stukken
739.11 juni 1988. 1988
740.16 november. 1988
741.17 juni. 1989
742.2 december. 1989
743.9 juni. 1990
744.8 december. 1990
745.8 juni. 1991
746.23 november. 1991
747.13 juni. 1992
748.28 november. 1992
749.12 juni. 1993
750.27 november. 1993
751.18 juni. 1994
752.26 november. 1994
753-766.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van vergaderingen van de
Participantenraad. Met notities. Chronologisch geordend. 1995-2000
Bevat 14 stukken
753.10 juni. 1995
754.25 november. 1995
755.8 juni. 1996
756.23 november. 1996
757.7 juni. 1997
758.22 november. 1997
759.16 mei. 1998
760.26 september. 1998
761.21 november. 1998
762.29 mei. 1999
763.20 november. 1999
764.26 februari. 2000
765.17 juni. 2000
766.18 november. 2000
767-769.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van werkbijeenkomsten van de
Participantenraad. Met notities. Chronologisch geordend. 1992-1993, 1997
Bevat 3 stukken
767.12 september. 1992
768.4 september. 1993
769.7 september. 1988
892-893.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.
2002-2003
Bevat 2 stukken
892.Agenda's. 2002-2003
893.Verslagen. 2002-2003
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894.Bijlagen voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 2000-2003
895.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van vergaderingen van de
Participantenraad. 2002-2003
896.Stukken betreffende de extra bijeenkomsten van de Participantenraad. 2000-2001
897.Uitgegane stukken betreffende vergaderingen van de Participantenraad. 2002-2003
898.Ingekomen stukken. 2002-2003
899.Uitgegane stukken. 2002-2003
931.Reacties op het interview van het radioprogramma Kruispunt met H. Wasser. 1993
977.Correspondentie met J. Bonsen betreffende initiatief Lentehogeschool te
Driebergen. 1994
985.Correspondentie met de Katholieke Raad Kerk en Samenleving (KRKS) en de
Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) betreffende gezamenlijke conferenties.
1989-1992
987.Correspondentie met M. Stemann en diverse personen over zijn scriptieonderzoek.
1992-1993
1035.Persmap manifestatie "Het andere gezicht van de kerk". 1985
1082.Ingekomen brieven. 1985-1986
1084-1085.Kas-, bank en giroboeken. 1985
Bevat 2 stukken
1084.Inkomsten. 1985
1085.Uitgaven. 1985
1114.Brief van het Platform Initiatieven Pausbezoek "P.I.P". 1984
1115.Brieven van diverse personen en instellingen aan het dagelijks bestuur 1985-1988
1116.Brieven van het algemeen bestuur aan diverse personen en instellingen 1985-1988
1117.Brieven van diverse personen en instellingen aan de leden en het dagelijks bestuur
1985-1988
1118.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen. Met bijlagen 1985-1988
1123.Correspondentie met Pax Christi Nederland over de toelating van slachtoffers van
het oorlogsgeweld in Joegoslavië 1992
1124.Brieven van diverse personen en instellingen aan het algemeen bestuur 1991-1992
1125.Brieven van het bestuur aan diverse personen en instellingen 1991-1992
1126.Correspondentie met de KRO 1991
1131.Verslag van vergadering van het bestuur 1990
1132.Brieven van diverse personen en instellingen aan het dagelijks bestuur 1987-1994
1133.Brieven van het bestuur aan diverse personen en instellingen 1988-1990
1134.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur
1988-1990
1138.Verslagen van gesprekken met H. Baars en vertegenwoordigers van de
Mariënburgvereniging 1989
1139.Onderzoeksprojecten. Met bijlagen 1987-1989
1140.Brieven van diverse personen en instellingen aan het bestuur 1988-1990
1141.Brieven van de voorzitter aan diverse personen en instellingen 1988-1990
1146.Verslag van de gespreksavond in Apeldoorn 1990
1147.Brieven van diverse personen en instellingen aan het dagelijks bestuur 1990-1992
1148.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met
bijlagen 1990-1992
1150.Brieven van het bestuur aan diverse personen en instellingen 1992
1154.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur
1990-1992
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1155.Brieven van diverse personen en instellingen aan het algemeen bestuur 1990-1992
1163.Brieven van diverse personen en instellingen aan het algemeen bestuur 1988-1990
1164.Brieven van het dagelijks bestuur aan diverse personen en instellingen 1988-1989
1166.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur. Met
bijlagen 1988-1990
1171.Brieven van diverse personen en instellingen aan de participanten 1990-1992
1172.Agenda's voor en verslagen van de participantenvergaderingen 1989-1992
1174.Brief van Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen en Callto Action aan
het bestuur 1990
1175.Brieven van het bestuur aan diverse personen en instellingen 1990-1991
1180.Brieven van diverse personen en instellingen aan de participanten 1986-1989
1181.Brieven van diverse personen en instellingen aan het secretariaat 1986-1989
1183.Brieven van diverse personen en instellingen aan het dagelijks bestuur 1986-1989
1184.Brieven van diverse personen en instellingen aan het beleidsplatform 1986
1187.Verslagen van de participantenvergaderingen. Met bijlagen 1986-1989
1188.Lijsten met adresgegevens van participanten 1986
1189.Verslag van de extra-bijeenkomst van het algemeen bestuur en het dagelijks
bestuur 1987
1195.Notities over de voortgang van de Acht Mei Beweging 1987
1198.Brieven van diverse personen en instellingen aan het dagelijks bestuur 1986-1994
1200.Brieven van het bestuur aan kardinaal A. Simonis en kerkelijke instellingen
1986-1994
1201.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen over de interactieve
bisschoppenconferenties 1987-1988
1217.Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen over de manifestatie "Geloven
bij het leven". Met bijlagen 1986
1220.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen met bisschoppen. Met bijlagen
1990-1992
1222.Brieven van het bestuur aan de participanten en aan de bisschoppen over het
dialoog met de bisschoppen 1988-1992
1226.Brieven van de participanten aan de bisschoppen over de dialoog 1988-1992
1243.Brieven van het bestuur aan de participanten over de Participantenvergadering. Met
bijlagen 2002-2003
1245.Verslagen van vergaderingen van de participatieraad. Met bijlage 2003
1246.Brieven van het bestuur aan diverse personen en instellingen over de opheffing
2003-2004
1247.Brieven van diverse personen en instellingen aan het bestuur. Met bijlagen 2004
1255.Notities over de bestuursstructuur 2000-2001
1256.Brieven van het bestuur aan de participanten over bestuurswisselingen. Met
bijlagen 1992-2000
1258.Agenda's en verlagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen
2002-2004
1263.Agenda voor en verslag van de vergadering van de Paticipantenraad van 16 juni.
2001
1269.Circulaires aan de participanten van de Acht Mei Beweging. Met bijlage. 2000-2001
rubriek_0.Platform Initiatieven Pausbezoek (PIP). z.j.
Bevat 4 stukken
rubriek_0.1.Vergaderingen. z.j.
Bevat 11 stukken
rubriek_0.2.Manifestatie. z.j.
Bevat 19 stukken
Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 9/10

Archief Stichting Acht Mei Beweging.
rubriek_0.3.Ingekomen en uitgegane stukken. z.j.
Bevat 12 stukken
rubriek_0.4.Breed Platform voor een Open Kerk. z.j.
Bevat 8 stukken
rubriek_1-2.Acht Mei Beweging. z.j.
Bevat 1 stukken
rubriek_1.Stukken van algemene aard. z.j.
Bevat 2 stukken
rubriek_1.1.Vergaderstukken. z.j.
Bevat 3 stukken
rubriek_1.1.Dagelijks Bestuur. z.j.
1.Bevat 2 stukken
rubriek_1.1.Agenda's en notulen. z.j.
1.0.Bevat 19 stukken
rubriek_1.1.Bijlagen. z.j.
1.3.Bevat 9 stukken
rubriek_1.1.Algemeen bestuur. z.j.
2.Bevat 2 stukken
rubriek_1.1.Agenda's en notulen. z.j.
2.0.Bevat 15 stukken
rubriek_1.1.Bijlagen. z.j.
2.3.Bevat 4 stukken
rubriek_1.1.Participantenvergadering. z.j.
3.Bevat 4 stukken
rubriek_1.1.Agenda's en notulen. z.j.
3.0.Bevat 14 stukken
rubriek_1.1.Bijlagen. z.j.
3.3.Bevat 7 stukken
rubriek_1.1.Extra bijeenkomsten. z.j.
3.4.Bevat 4 stukken
rubriek_1.1.Extra verzonden post. z.j.
3.5.Bevat 4 stukken
rubriek_1.2.Correspondentie. z.j.
Bevat 3 stukken
rubriek_1.2.Ingekomen. z.j.
1.Bevat 28 stukken
rubriek_1.2.Uitgegaan. z.j.
2.Bevat 18 stukken
rubriek_1.2.Ingekomen met antwoord. z.j.
3.Bevat 37 stukken

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 10/10

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

