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Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Ten Geleide

Katholieke Vereniging van Maatschappelijke Werkers Dr. Ariëns (1947-1969)
De Katholieke Vereniging van Maatschappelijke Werkers Dr. Ariëns, ook gemoemd de Dr. Ariëns-Vereniging, werd
opgericht op 31 oktober 1947. Voorzitter was P. Voestermans. De Vereniging stelde zich ten doel de deskundige
beoefening van het maatschappelijk werk te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen. Vooral aan het
einde van de jaren veertig, begin vijftig was het enthousiasme voor de vereniging groot. Er werden veel studiedagen
georganiseerd; in veel plaatsen ontstonden afdelingen, vooral in Noord-Brabant en Limburg. In die tijd was het beroep
'maatschappelijk werker' nog vrij onbekend. Iedereen kon zich blijkbaar door zelfstudie of via andere wegen zo noemen.
De vereniging deed haar best om het beroep een serieuze inhoud te geven. Aan het eind van de jaren vijftig, begin zestig
waren er echter veel andere verenigingen die zich met de maatschappelijk werker bezig hielden. De Dr. Ariëns-
Vereniging was steeds minder nodig. Rond 1969 werd er besloten om verder te gaan met de Nederlandse Vereniging
van Maatschappelijk Werkers.
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 1.Stukken betreffende statuten en huishoudelijk reglement.  1947-1953
  
 2.Agenda's voor de vergaderingen van het hoofdbestuur op 15 februari 1951 en 4

maart 1952.  1951-1952
  
 3.Verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur.  1950-1952
  
 4.Verslagen van vergaderingen van de afdeling Mijnstreek.  1949-1950
  
 5.Notulen van het bestuur. Met bijlage.  1946-1950
  
 6.Notulen van het dagelijks bestuur.  1949-1953
  
 7.Agenda's voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur op 23 augustus 1950 en

6 februari 1952. Met bijlage en aantekeningen.  1950, 1952
  
 8.Agenda's voor bestuursvergaderingen.  1948-1951, z.j.
  
 9.Convocaties met agenda's voor algemene ledenvergaderingen. Met bijlagen.

  1953-1957, 1960-1962
  
 10.Agenda's voor algemene ledenvergaderingen.  1949-1952, 1956, 1958-1959
  
 11.Verslagen van algemene ledenvergaderingen.  1949-1951, 1957
  
 12.Verslagen van vergaderingen van het voorlopig sectiebestuur Maatschappelijk

Werk in Parochies te Utrecht.  1949-1950
  
 13.Agenda's voor de vergaderingen van het voorlopig sectiebestuur Maatschappelijk

Werk in Parochies te Utrecht.  1949-1950
  
 14.Agenda voor de oprichtingsvergadering van de afdeling Eindhoven en omstreken.

  1950
  
 15.Verslag van de vergadering van de provinciale afdeling Utrecht van de Vereniging

van Leiders van Openbare Diensten en Instellingen voor Sociale Zorg van 20 mei.
  1949

  
 16.Verslagen van contactvergaderingen van de vertegenwoordigers van plaatselijke

afdelingen.  1949-1950
  
 17.Verslag van ledenvergadering van de sectie Algemeen Maatschappelijk Werk van 18

november.  1950
  
 18.Programma's voor studiedagen.  1950-1956, 1958-1960, z.j.
  
 19.Verslagen van studiedagen.  1949, 1951, 1953, 1955, 1957-1958, z.j.
  
 20.Convocatie met programma voor de internationale studiedagen op 5 tot en met 9

augustus.  1949
  
 21.Jaarverslagen over 1947/1949, 1949/1950, 1950/1951 en 1957/1958.  1949-1950, 1958
  
 22.Jaarverslag van de afdeling Amsterdam over 1948/1949.  1949
  
 23.Jaarverslagen van de Nederlandse Bond van Maatschappelijke Werkers over

1947/1948 en 1955/1956.  1948, 1956
  
 24.Jaarverslag van de sectie Bedrijven over 1950/1951.  1951
  
 25.Jaarverslag van de afdeling Mijnstreek over 1948/1949. Met bijlage.  1949
  
 26.Jaarverslagen van de afdeling Maastricht over 1946, 1948 en 1951.  1947, 1949, 1952
  
 27.Jaarverslag van de kring Venlo over 1948/1949.  1949
  
 28.Verslag van de voorbespreking van het sectiebestuur van het Maatschappelijk Werk

in parochies met een lid van de sectie Sociale Zorg van 25 november.  1949
  
 29.Agenda voor de ledenvergadering van de Nederlandse Bond van Maatschappelijke

Werkers op 5 november.  1949
  
 30.Agenda voor de contactvergadering met de vertegenwoordigers van plaatselijke

afdelingen op 5 maart. Met bijlage.  1949
  
 31.Programma voor de studieconferentie "Psychologie en maatschappelijk werk"

georganiseerd door de Nederlandse Bond van Maatschappelijke Werkers van 1 tot
en met 3 oktober.  1948

  
 32.Stukken betreffende subsidieaanvragen.  1954-1955
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 33.Stageverslag van het onderzoek van A.G. Boersen naar de houding van de dr.
Ariënsvereniging inzake het professionaliseringsproces van het maatschappelijk
werk.  1964

  
 34.Stukken betreffende de totstandkoming van een katholiek pensioenfonds.  1950
  
 35-40.Brieven en doorslagen van brieven.  1948-1952, z.j.

Bevat 6 stukken
  
  35.1948
  
  36.1949
  
  37.1950
  
  38.1951
  
  39.1952
  
  40.z.j.
  
 41-42.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1946-1950

Bevat 2 stukken
  
  41.1946-1949
  
  42.1948-1950
  
 43.Programma voor de lustrumviering van de afdeling Venlo op 25 maart.  1953
  
 44.Register van contributiebetalingen door de afdelingen.  1948-1951
  
 45.Statuten van de Nederlandsche Vereeniging voor Maatschappelijk Werk te 's-

Gravenhage.  1947, 1949
  
 46.Adressenlijsten houdende contributiebetalingen.  1949, 1950
  
 47.Stukken betreffende het studieweekend "Het onmaatschappelijke gezin" gehouden

op Drakenburgh van 1 tot en met 3 juli.  1949
  
 48.Verslag van de werkzaamheden van 1947 tot en met 1 maart 1949.  1949
  
 49.Ledenlijsten.  1948-1949, 1952, z.j.
  
 50.Lezing "Grondslagen van het sociale werk in de onderneming" van drs. A. Verdijk,

op 20 mei uitgesproken tijdens de studiedagen van de Katholieke Vereniging van
Maatschappelijke Werkers.  1950

  
 51.Rapport "Het maatschappelijk werk in de parochie" van de afdeling Amsterdam.

  1949
  
 52.Lezing "Nieuwe perspectieven in de internaatsopvoeding" van (anoniem)

uitgesproken te Drakenburgh op 18 mei.  1950
  
 53.Verhandeling "De financiële en maatschappelijke waardering van de sociale

werker" van (anoniem).  z.j.
  
 54.Adressenlijst van genodigden voor de [algemene leden]vergadering van 17 april.

  1948
  
 55.Rapport van de commissie [van de Dr. Ariënsvereniging] inzake de Salariëring van

Maatschappelijk Werkers.  z.j.
  
 56.Lezing "Het sociale werk en de huisvesting" van C. van der Peppel uitgesproken op

de bijeenkomst van de Vereniging van Leiders van Openbare Diensten en
Instellingen voor Sociale Zorg, afdeling Utrecht, op 20 mei.  1949

  
 57.Convocatie met agenda voor de bijeenkomst van maatschappelijke werksters en

werkers op 25 maart.  1950
  
 58.Verhandeling "Katholiek maatschappelijk werk" van E. Beel.  z.j.
  
 59.Uittreksel van de bespreking van over de noodzaak van een landelijke vereniging

van maatschappelijke werkers van 13 maart.  z.j.
  
 60.Stukken betreffende de oprichting van een vereniging van maatschappelijk werkers.

  1947-1948
  
 61.Statuten van de Kring van Maatschappelijke Werkers en Werksters te Maastricht.

  z.j.
  
 62.Verhandeling "De situatie in het plattelandsgezin met betrekking tot de

inkomstenbesteding" van J.P. Burema. Met aantekeningen.  z.j.
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bisdom 's-Hertogenbosch.  z.j.
 63.Verslag van de oprichting van het Diocesaan Maatschappelijk Centrum in het  
 64.Lijst van kandidaten voor de bestuursverkiezing van 18 november.  1950
  
 65.Rapport "De personeelsdienst of sociale dienst in de onderneming" van het bestuur

van de sectie Bedrijven.  z.j.
  
 66.Adressenlijst van deelnemers aan de conferentie over de besteding van het

gezinsinkomen op 27 en 28 april.  1950
  
 67.Stuk houdende conclusies van de vergadering van de commissie samengesteld uit

het bestuur van de Stichting van de Arbeid, vertegenwoordigers van de Invaliditeits-
coöperatie en verenigingen van maatschappelijke werkers.  1949

  
 68.Verslag van de bespreking van belangenverenigingen van maatschappelijk werkers

over wachtgeld- en werkloosheidsverzekering.  1949
  
 69.Nota "De positie van de katholieke maatschappelijke werker(sters) in Amsterdam"

van Jos Niessen.  z.j.
  
 70.Stukken betreffende de beroepscode voor de maatschappelijk werker.  1955, 1962,

1965, 1969
  
 71.Verhandeling "De dienst voor sociaal hulpbetoon en de noden van onze tijd" van

(anoniem).  z.j.
  
 72.Lijst houdende de samenstelling van het algemeen bestuur van de Nederlandse

vereniging voor Maatschappelijk Werk.  1948
  
 73.Verhandeling "Het werk van de personeelschef en de sociale werkster in een

middelgroot bedrijf" van (anoniem).  z.j.
  
 74.Redevoering van M. Baers, voorzitster van de Katholieke Internationale Unie voor

Maatschappelijk Dienstbetoon uitgesproken te Rome op 10 september.  1950
  
 75.Rapport van de commissie Samengaan van de Nederlandse Bond van

Maatschappelijke Werkers en de Katholieke Vereniging van Maatschappelijk
Werkers Dr. Ariëns.  1968

  
 76.Stukken betreffende het samengaan met de Nederlandse Bond van

Maatschappelijke Werkers.  1969
  
 77.Begroting van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers voor 1970.

Concept.  1969
  
 78.Stukken betreffende de Journées Municipale Européenne gehouden van 12 tot en

met 16 maart.  1952
  
 79.Stuk houdende rectificaties op het programma van de Journées Internationales

d'Etudes gehouden te Nijmegen van 5 tot en met 9 augustus.  z.j.
  
 80.Overzicht van reisonkosten gemaakt door de deelnemers van de

contactvergadering van 18 maart.  1950
  
 81.Brief aan het Ministerie van Sociale Zaken. Concept.  z.j.
  
 82.Financiële overzichten.  1948-1952, 1958-1959
  
 83.Stukken betreffende jaarverslagen over 1947/1949.  1949, z.j.
  
 84.Financieel verslag van de studiedagen gehouden van 20 tot en met 24 september.

  1951
  
 85.Programma van te houden activiteiten.  1951
  
 86.Stukken betreffende een enquête over de plaatselijke afdelingen van de Dr.

Ariënsvereniging.  1949
  
 87.Enquêteformulier ten behoeve van de parochiële of interparochiële coördinatie op

sociaal-caritatief terrein.  z.j.
  
 88.Aanmeldingsformulier.  1948
  
 89.Stukken betreffende parochiële werksters.  1949-1950
  
 90.Enquêteformulier ten behoeve van de commission sur le Service Social et

l'Education Populaire (van onbekend).  z.j.
  
 91.Circulaire van de Nederlandse Bond van Maatschappelijk Werkers en de Dr.

Ariënsvereniging aan de leden.  1969
  
 92.Verslag van de studiebijeenkomst van de katholieke sociale werkers en werksters

gehouden op Drakenburgh.  z.j.
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 93.Stukken betreffende de viering van het eerste lustrum.  1952
  
 94.Stukken betreffende de afdeling Twente.  1959-1967
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