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Ten Geleide

Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurantgeëmployeerden Sint Antonius (1911-1968)
De Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurantgeëmployeerden Sint Antonius werd op 11 januari 1911
opgericht, en in 1941, nadat de leden op verzoek van de bisschoppen massaal het lidmaatschap hadden opgezegd,
geliquideerd. Direct na de bevrijding werd de bond heropgericht en op 24 juni 1968 hief zij zichzelf op om samen met de 
Nederlandse Katholieke Bond van Arbeiders(sters) in de Voedings- en Genotmiddelenbedrijven Sint Joris, de
Nederlandse Katholieke Tabaksbewerkersbond Sint Willibrordus en de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond Sint
Deusdedit de Katholieke Bond van Personeel in de Agrarische, Voedings- en Genotmiddelen-, Tabakverwerkende,
Horeca- en Aanverwante Bedrijven, kortweg AVG, te gaan vormen. Deze archieven zijn in het Katholiek Documentatie
Centrum aanwezig.
Sint Antonius was aangesloten bij het RK Werkliedenverbond (RKWV), de latere Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) en
Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV).
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 1.Schuldbekentenis van f. 2500,- aan het Bureau voor de RK Vakorganisatie te

Utrecht.  1922
  
 2.Circulaire houdende het werkprogramma van Sint Antonius.  1933
  
 3.Liquidatiebesluit.  1968
  
 4.Stukken betreffende de arbeidsomstandigheden.  1919-1920
  
 5.Aktes van aanstelling van J.F. van Bysterveld en W.B. Koelemy.  1933
  
 6.Verhandeling van J. Derksen over de oprichting van de bond.  1935
  
 7.Verhandeling over de oprichting van de afdeling Groningen.  1935
  
 8.Verhandeling over de geschiedenis van de bond.  z.j.
  
 9.Verhandeling "De geschiedenis van het hotel-, café- en restaurantbedrijf van

ouderdom tot nieuwste tijd".  z.j.
  
 10.Verhandeling bestemd voor een uit te geven jubileumboekje ter ere van het 25-jarig

bestaan van de bond.  [1936]
  
 11.Circulaire aan werknemers in bioscoop en theater.  z.j.
  
 12.Circulaires aan de afdelingsbesturen.  1945-1947
  
 13.Balans per 31 december 1939. Met bijlage.  [1941]
  
 14.Circulaires aan de kaderleden.  1959
  
 15.Stukken betreffende de Bedrijfsgroep Hotel-, Café-, Restaurant-, Pension- en

Aanverwante Bedrijven.  1948-1955
  
 16.Stukken betreffende de werklozen- en ziektekassen.  1949
  
 17.Correspondentie met de Bond van Hotel-, Café- en Restaurantpersoneel in

Nederland over mogelijke samenwerking.  1940
  
 18.Stukken betreffende plaatselijke bedrijfscommissies.  1939-1940
  
 19.Rapport van de commissie Sociaal-Economische en Sociaal-Hygiënische

Instellingen der Katholieke Arbeidersbeweging.  z.j.
  
 20.Brief van J.W. Windels uit Wassenaar aan A.C. de Bruijn, lid van de Eerste Kamer

der Staten Generaal.  1938
  
 21.Correspondentie met de Horecaf over de omzetbelasting.  1939-1940
  
 22.Brieven en doorslagen van brieven over de loonsvermindering van A. Meunier uit

Amsterdam.  1940-1941
  
 23.Brief aan de voorzitter van de Raad van Arbeid over de kinderbijslag. Met bijlage.

  1941
  
 24.Brief aan A.C. de Bruijn over de arbeidsomstandigheden in de horeca.  1938
  
 25.Correspondentie met de voorzitter van de afdeling Groningen.  1940
  
 26.Weekrapporten inzake werkzaamheden van het bestuur.  1940
  
 27.Brieven en doorslagen van brieven over NSB-ers, werkzaam bij de KLM.  1937
  
 28.Brieven en doorslagen van brieven over de loonsverlaging van A.F. v.d. Bogaard uit

Arnhem, werknemer bij hotel Du Soleil.  1940
  
 29.Artikel van F.P. van Doorn ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Sint

Antonius.  1937
  
 30.Stukken betreffende de Sociaal Economische Raad II van de KAB.  1947-1949
  
 31.Stukken betreffende de liquidatie van het Nederlandsche Arbeidsfront (NAF).  1945,

1947-1948, 1952-1953, 1962
  
 32.Lijsten van het college van Rijksbemiddelaars houdende goedkeuringen van CAO's.

  1941
  
 33.Stukken betreffende de liquidatie.  1941
  
 34.Verslag van de werkzaamheden van de bond over de jaren 1939 tot en met 1947.

  1947
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 35.Verhandeling "Een stukje geschiedenis van de Nederlandsche RK Bond van Hotel-,

Café- en Restaurant-Geëmployeerden St. Antonius".  1941
  
 36.Correspondentie met het verbondsbestuur van de KAB.  1940, 1945, 1948-1949
  
 37.Verhandeling over de voortgang van CAO-onderhandelingen.  z.j.
  
 38.Verklaring inzake het feit dat de bond van 1946 een voortzetting is van de bond van

1940.  1946
  
 39.Stukken betreffende het bedrijfsapostolaat.  1958-1961
  
 40.Kas- en presentieboek van de afdeling 's-Gravenhage.  1922-1923
  
 41.Notulen van het dagelijks bestuur.  1933-1934
  
 42.Notulen en jaarverslagen van het hoofdbestuur.  1928-1931
  
 43.Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling 's-Gravenhage en het

dagelijks hoofdbestuur van de vakgroep Koks.  1931-1933
  
 44.Notulen en jaarverslagen van het dagelijks bestuur.  1926-1928
  
 45.Accountantsrapporten opgemaakt door accountantskantoor Haring over de jaren

1961 tot en met 1964.  1962-1965
  
 46.Rapporten van de afdeling Contrôle van de KAB inzake de financiën van Sint

Antonius".  1946, 1958-1961
  
 47-53.Financiële overzichten. Geordend per maand.  1960-1967

Bevat 7 stukken
  
  47.1960
  
  48.1961
  
  49.1962
  
  50.1963
  
  51.1964
  
  52.1965
  
  53.1966
  
 54.Begrotingen voor de jaren 1937, 1938 en 1964 tot en met 1967.  1936-1937,

1963-1966
  
 55.Uittreksels van notulen van het dagelijks bestuur over financiële aangelegenheden.

  1960
  
 56.Financiële jaarverslagen.  1948, 1960, 1963, 1966-1967
  
 57.Stukken betreffende de financiële administratie.  1960, 1962-1967
  
 58-76.Stukken betreffende de Internationale Federatie van Christelijke Bonden van

Arbeiders in Voedings- en Genotmiddelenbedrijven.  1948-1966
Bevat 19 stukken

  
  58.1948
  
  59.1949
  
  60.1950
  
  61.1951
  
  62.1952
  
  63.1953
  
  64.1954
  
  65.1955
  
  66.1956
  
  67.1957
  
  68.1958
  
  69.1959
  
  70.1960
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  71.1961
  
  72.1962
  
  73.1963
  
  74.1964
  
  75.1965
  
  76.1966
  
 77.Stukken betreffende de voorbereidingen voor de bondsraadsvergadering van 24

juni.  1968
  
 78.Stukken betreffende de bondsraadsvergadering van 24 juni.  1968
  
 79.Notulen van de bondsraadsvergadering tot liquidatie van de bond, van 24 juni.

  1968
  
 80.Statuten en huishoudelijk reglement.  1949
  
 81.Vaandel.  z.j.
  
 82.Uitnodigingen inzake jubilea en afscheid.  1951, 1955-1957
  
 83.Receptie-album ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van "St. Antonius",

afdeling Utrecht. Met bijlage.  1951

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 5/5

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443333
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443334
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443335
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443336
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443337
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443338
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443339
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443339
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443340
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443341
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443342
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443343
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443344
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443345
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110443345
http://www.tcpdf.org
http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/

