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Archief Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging

Ten Geleide

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging (1919-1983)
1. Geschiedenis en organisatie van de archiefvormer[1]
De “Nederlandsche Roomsch-Katholieke Vereeniging van Ambtenaren in dienst van publiekrechtelijke en semi-
publiekrechtelijke lichamen” werd op 8 september 1917 opgericht en kreeg als ‘roepnaam’ Algemene Rooms-Katholieke
Ambtenaren-Vereniging (ARKA). In 1973 werd de naam gewijzigd in Ambtenarenvereniging ARKA. De vereniging had
haar zetel in Den Haag.[2] Zij stelde zich tot doel de belangen van haar leden, zowel op zedelijk als op stoffelijk gebied, te
behartigen volgens de beginselen van de Rooms-Katholieke godsdienst. In de statuten van 1973 werd het doel concreter
omschreven: behartiging van de belangen van haar leden, welke verband houden met hun dienstbetrekking. Zij trachtte
dit doel te bereiken door onder andere het houden van congressen, vergaderingen, voordrachten en lezingen en het
uitgeven van een eigen orgaan.
Bestuur.
Het hoofdbestuur van de vereniging bestond in 1932 uit minstens negen personen namelijk voorzitter, secretaris,
penningmeester, ondervoorzitter, tweede secretaris en leden en werd bijgestaan door een geestelijk adviseur. In 1956
bestond het hoofdbestuur uit een algemeen voorzitter, algemeen vice-voorzitter, algemeen secretaris, tweede algemeen
secretaris, algemeen penningmeester, tweede algemeen penningmeester, hoofdredacteur van het orgaan en andere
leden. In 1973 bestond het hoofdbestuur uit 21 leden, van wie er zeven het dagelijks bestuur vormden.
Pas in 1956 was in de statuten sprake van een dagelijks bestuur, bestaande uit de hiervoor eerste zeven genoemde
leden van het Hoofdbestuur.[3] In 1973 bestonden de functies van tweede penningmeester en tweede secretaris niet
meer en werden in hun plaats in het dagelijks bestuur “twee andere leden” genoemd.
Organisatie van de leden.
Leden konden zich organiseren in afdelingen.[4] Er moesten dan wel minstens tien leden (vanaf 1925 minstens 25 leden)
in een burgerlijke gemeente, dan wel groep van gemeenten wonen.

Ter behartiging van bijzondere belangen op stoffelijk gebied konden landelijke vakgroepen worden gevormd. Deze
groepen konden op hun beurt weer onderverdeeld worden in plaatselijke of gewestelijke groepen. Ook voor deze
landelijke c.q. plaatselijke of gewestelijke groepen gold (zowel in 1932 als in 1956) een minimum aantal leden van tien. In
1956 waren er vijf hoofdgroepen, later landelijke vakgroepen genoemd.[5] Deze hoofdgroepen konden worden
onderverdeeld in subgroepen.[6] Leden, die tot een bepaalde categorie van personeel behoorden, maar over meer dan
één hoofdgroep verspreid waren, konden zich organiseren in contactgroepen.[7] In 1973 werden de vijf hoofdgroepen
niet meer expliciet in de statuten genoemd.[8] De gepensioneerde leden konden zich sinds 1956 organiseren in de groep
Gepensioneerden en de jongeren sinds 1973 in de Landelijke Jongerengroep. Sinds 1956 werd de mogelijkheid
geschapen om groepsverbanden op te richten voor die leden, die door hun ambtelijke functie een bijzondere plaats in de
overheidsdienst innamen.[9]

In de statuten van 1956 was voor het eerst sprake van kadervergaderingen. Deze landelijke of regionale vergaderingen
werden éénmaal per jaar gehouden ter onderlinge voorlichting en advisering van hoofdbestuursleden en de voorzitters
van afdelingen, landelijke groepen en groepsverbanden.
Adviesraden.
In 1973 deden twee nieuwe organen hun intrede: de verenigingsadviesraad en het adviesorgaan
Rijkspersoneelsaangelegenheden. De adviesraad bestond uit vertegenwoordigers van de afdelingen, landelijke groepen
en beroepsverbanden en had als taak het hoofdbestuur te adviseren over alle zaken van belang ter realisering van doel
en taakstelling van de vereniging. Het adviesorgaan was samengesteld uit vertegenwoordigers van de landelijke groepen
waarvan de leden werkzaam waren bij de rijksoverheid. Zijn taak was het hoofdbestuur te adviseren over alle zaken, van
belang voor genoemde leden.
Algemene vergadering.
Ieder jaar werd er een algemene vergadering gehouden voor de hoofdbestuursleden en één of meer vertegenwoordigers
van elke afdeling, landelijke groep en landelijk groepsverband.
Tot haar taken en bevoegdheden behoorden onder andere de beoordeling van het beleid van het hoofdbestuur en dat
van de redactie van het verenigingsblad, het behandelen van het jaarverslag en de begroting, het kiezen van een
voorzitter en van een aantal leden van het hoofdbestuur.
Federatie.
Toen ARKA bijna 60 jaar bestond kwam er, op 1 juli 1977, een federatie tot stand met de Nederlandse Christelijke Bond
van Personeel werkzaam bij de Overheid en in de Sectoren Gezondheidszorg en Maatschappelijk Welzijn (NCBO). De
federatie heette Algemeen Christelijke Federatie van Bonden van Personeel werkzaam bij de Overheid en in Gezond-
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heidszorg en Maatschappelijk Werk (CFO). Op 1 januari 1980 sloot de Nederlands Christelijke Vereniging van
Verpleegkundigen en Verzorgenden (NCVVV) zich als derde partner bij de CFO aan.
De drie federatiepartners bleven tot 1 januari 1983 als zelfstandige organisaties bestaan. Op de algemene vergadering
van ARKA, gehouden op 22 en 23 november 1982 te Veldhoven, werd tot opheffing van ARKA besloten.[10] De nieuwe
federatie kreeg per 1 januari 1983 de naam CFO, CNV-bond voor Overheid, Gezondheid, Welzijn en Sociale
Werkvoorziening.

2. Verantwoording van de inventarisatiewerkzaamheden
Het archief had vóór inventarisatie een omvang van 22,5 meter. Het KDC heeft het archief in twee gedeelten verworven.
In februari 1987 werd het eerste gedeelte, met een omvang van 18 meter, in bewaring gegeven door het CFO. Het
tweede gedeelte werd in december 1998 in bewaring gegeven en was afkomstig van het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis (IISG). De stukken waren in ordners en archiefdozen en een enkele keer in een groter formaat
dozen opgeborgen De archivalia van het eerste gedeelte zijn kort na de inbewaringgeving door het KDC in een
magazijnlijst beschreven. De beschrijvingen in die lijst waren summier: vaak geen vermelding van jaartallen of
trefwoorden, daarentegen wel vermelding van archiefcodes. De vermelding van deze codes had zijn beperkingen door
het ontbreken van een lijst met archiefcodes. Ook tijdens de inventarisatie is de codelijst niet in het archief aangetroffen.
Omdat er vóór aanvang van de inventarisatie weinig over de organisatie van de ARKA bekend was, is besloten om eerst
de inhoud van alle dozen en ordners te bekijken en globaal vast te stellen welke stukken voor bewaring en welke voor
vernietiging in aanmerking kwamen. Seriematig gevormd bestanddelen kwamen nauwelijks voor. Een uitzondering was
de serie correspondentie met de afdelingen. Vervolgens zijn conform de uitgangspunten van de basislijst de
basisdocumenten (de ruggengraat van het archief) nauwkeurig beschreven en onderscheiden van de overige
documenten die een meer trefwoordachtige beschrijving kregen.

De inventaris is onderverdeeld in vijf rubrieken:
Rubriek 1 “Bestuursvormen” bevat de vergaderstukken van het hoofdbestuur, het dagelijks bestuur en de congressen
(algemene vergadering).
Rubriek 2 “Correspondentie” bevat de seriematig gevormde correspondentie, met name de correspondentie met de
plaatselijk of regionale afdelingen.
Rubriek 3 “Overige basisdocumenten” bevat stukken van de kadervergaderingen, de verenigingsadviesraad, de statuten
en huishoudelijke reglementen.
Rubriek 4 bevat de stukken die betrekking hebben op de (sub)groepen, beroepsverbanden en commissies. Deze rubriek
is onderverdeeld in 30 subrubrieken.
Rubriek 10 “Niet-basisdocumenten” bevat beschrijvingen van alle overige documenten op een trefwoordachtige wijze.
Een aantal in het archief aangetroffen boeken en brochures zijn overgebracht naar de afdeling Bibliotheek van het KDC.
Dat gold zowel voor materiaal van de ARKA-organisatie zelf als voor stukken van andere katholieke organisaties.

Zoals bij het archief van een vakbond te verwachten was, bevonden zich nogal wat stukken van externe organisaties
(met name overheidsorganen als ministeries, dienstcommissies en de Tweede Kamer) in het archief. Deze zijn uit het
archief verwijderd en vernietigd. Verder zijn uit het archief verwijderd: dubbele stukken, geleidebrieven en
ontvangstbevestigingen, stukken betreffende aanschaf en reparatie van kantoorartikelen, stukken betreffende onderhoud
van het kantoor, stukken betreffende bestellingen van handboeken, agenda’s en propagandamateriaal en stukken
betreffende vakantiewoningruil. Na inventarisatie heeft het archief een omvang van 10 meter.

Opvallend is, dat er nauwelijks vóóroorlogse stukken in het archief zijn aangetroffen. Het archief kent als beginjaar 1919,
verwijzend naar het oudst aangetroffen archiefstuk: een notulenboek van de afdeling Oude IJssel (inv.nr. 60). Het
eindjaar van het archief is 1983 en betreft correspondentie met de afdeling Bollenstreek (inv.nr. 364). Voor wat de
naoorlogse periode betreft, kenmerkt het archief zich door grote omissies. Zo zijn er nauwelijks notulen en besluitenlijsten
van het hoofdbestuur en dagelijks bestuur aanwezig en ontbreken ook de jaarverslagen en financiële stukken
(begrotingen en jaarrekeningen). Daarentegen is de gevoerde correspondentie ruimschoots vertegenwoordigd.

De materiële toestand van het archief is goed.

[1] Deze geschiedschrijving is voornamelijk gebaseerd op de statuten van de ARKA, enkele jaarverslagen en de brochure
ARKA-memo 1917-1977, uitgebracht ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van ARKA.
[2] De adressen worden vermeld in de Piusalmanak: jaarboek van Katholiek Nederland. Het oudste bekende adres staat
in de editie van 1937: Weteringkade 54 in Den Haag. In 1940 was het secretariaat gevestigd aan de J.P. Coenstraat 25.
In 1951 wordt als adres vermeld: Jan van Nassaustraat 46. Sinds 1956 was ARKA gevestigd aan de Carnegielaan 11.
[3] In de Piusalmanak wordt de samenstelling van het dagelijks bestuur voor het eerst vermeld in 1947.
[4] In 1957 waren er 85 afdelingen en een regionale afdeling Nieuw-Guinea (zie inv.nr. 238: brochure “Wat is de ARKA
voor U?”).
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[5] Deze hoofdgroepen waren: hoofdgroep I (Rijksambtenaren), hoofdgroep II (Provinciale Ambtenaren), hoofdgroep III
(Gemeenteambtenaren), hoofdgroep IV (Waterschapsambtenaren) en hoofdgroep V (Ambtenaren in Dienst van Semi-
Publiekrechtelijke Instellingen).
[6] Uit de brochure “Wat is de ARKA voor U?” blijkt, dat in 1957 slechts de hoofdgroepen I en V zijn onderverdeeld in
landelijke subgroepen. Hoofdgroep I was onderverdeeld in zeven subgroepen: Algemene Inspectiedienst (AID),
Ambtenaren bij de Gerechtelijke Instanties (GARI), Belastingen, Departementsambtenaren, Justitiepersoneel, Landbouw
en Rijksarbeidsbureaus (RAB). Hoofdgroep V kende drie subgroepen: Instituten voor de Voedselvoorziening (IVV), Semi-
Openbare Nutsbedrijven (SON) en Sociale Verzekering (SV).
[7] In 1957 waren dat volgens de brochure “Wat is de ARKA voor U?” de landelijke contactgroep Verplegenden, landelijke
contactgroep Technici en het Vakbelangen Instituut Technische ambtenaren (VITA).
[8] Zie inv.nr. 361.
[9] In 1978 waren dat volgens het jaarverslag: landelijk beroepsverband Katholieke Burgemeesters, landelijk
beroepsverband Technici en landelijk beroepsverband Verpleegkundigen en Verzorgenden (in 1980 gewijzigd in
landelijke groep Gezondheidszorg en Maatschappelijk Welzijn).
[10] CFO-krant, 1 december 1982.
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 1.Beroepsverband Katholieke Burgemeesters: Propaganda; Bezoldiging

burgemeesters; Beëindiging Lidmaatschap.  -
   
 2.ARKA: Hoofdbestuur: Correspondentie met Hoofd-subgroep enz.  1954-1958
   
 3.ARKA-KABO.  -
   
 4.GEDEELTE: Archief Hoofd-SBO: Katholieke Hogeschool Tilburg  -
   
 5.ARKA: Bureaudienst, huishoudelijke dienst, Inkoop Meubilair (off.): Machine

  1976-1978
   
 6.Beroepsverband Katholieke Burgemeesters, lidmaatschap.  -
   
 7.Sociaal-Economische vraagstukken, voorziening Bijzondere regelingen: Pensioen

Commissie ARKA, Commissie Individuele Pensioensproblemen (co 1971); Dames
enquete.  -

   
 8.Beroepsverband Katholieke Burgemeesters, Algemeen (oud).  -
   
 9.ARKA: Midden-Kennermerland, Noord-West-Brabant, Leiden, Oosterhout, Oost-

Zeeuws Vlaanderen, Oss, Oude Mijnstreek.  -
   
 10.ARKA: Venlo, Venray, Voorburg, Wageningen, Wassenaar, Weert, West-Friesland,

IJsselmeerpolders.  -
   
 11.ARKA: Bureaudienst, huishoudelijke dienst; Onderhoud pand Carnegielaan

  1968-1978
   
 12.Beroepsverband Katholieke Burgemeesters, Algemeen (oud), Convocaties,

Bestuur.  -
   
 13.ARKA: Friesland, Geleen, Gennep, Het Geuldal, Gouda, Den Haag, Groenlo,

Groningen.  -
   
 14.ARKA: Haarlem, Heerlen, Helden, Helmond, Hengelo, Den Bosch, Hilversum,

Hoensbroek (thans Heerlen).  -
   
 15.ARKA: CFO-persdienst, Redactie(reglement): Opmaak, Redactieraad CFO.  -
   
 16.ARKA: Leden, Ledenadministratie (w.o. Mechanisatie computer).  -
   
 17.ARKA: Hoofdbestuur: Correspondentie met Hoofd-subgroep enz.  1966-1973
   
 18.ARKA: Bureaudienst, Huishoudelijke dienst: Frankeringsmachine enz.  -
   
 19.Pensioencommissie ARKA: Commissie individuele pensioenproblemen (co 1971)

  1977
   
 20.ARKA: Ledenwerving, correspondentie  1954-1959
   
 21.ARKA-KABO.  -
   
 22.ARKA: Oude IJssel, Over Betuwe, Raalte, Roermond, Roosendaal, Rotterdam.  -
   
 23.ARKA: Bureaudienst, Huisvesting, Dependance; Huishoudelijke dienst,

Frankeringsmachine enz.  -
   
 24.ARKA: Handboekje; Insignes.  -
   
 25.ARKA: Zakagenda's (Urbi et Orbi); Vademecum; Vakantieaangelegenheden.  -
   
 26.ARKA: Zaanstreek-Waterland, Zeeland-Noord, West-Zeeuws-Vlaanderen, Zevenaar,

Zutphen, Zwolle, Suriname, Nieuw Guinea.  -
   
 27.Dossier ARKA/NCBO, los  1976
   
 28.ARKA-groep PTT  1981-1982
   
 29.GEDEELTE: ABVA/KABO.  -
   
 30.ARKA: Dagelijks Bestuur: Correspondentie; Dagelijks Bestuur-besluiten met

bijlagen nrs. 76 t/m 180  1976
   
 31.ARKA: Ledenwerving, correspondentie  1960-1963
   
 32.GEDEELTE: ABVA/KABO  -
   
 33.ARKA: Sittard, Tegelen, Tiel, Tilburg, Twente, Utrecht, Vaals, Veenhuizen, Veghel.  -
   
 34.ARKA: Ledenwerving, algemeen  1954-1959
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 35.ARKA: Dagelijks Bestuur, correspondentie; Dagelijks Bestuur-besluiten nrs. 181 t/m

300  1976
   
 36.GEDEELTE: ABVA/KABO  -
   
 37.ARKA: Bureaudienst, Huishoudelijke dienst: informatie nieuw pand ARKA

  1977-1978
   
 38.CFO: Verzonden propagandamateriaal ARKA-NCBO d.m.v. brief CFO-5-U stencil

CFO-2  1977-1978
   
 39.GEDEELTE: Pensioencommissie ARKA.  -
   
 40.ARKA, K.A.B., KABO, N.K.V.  -
   
 41.ARKA: Kampen, Kempen DE, Kerkrade, Land van Cuyk, Land van Maas en Waal, De

Langstraat, Leiden, Maastricht.  -
   
 42.ARKA: Delft, Deventer, Dordrecht, Echt, Eindhoven, Emmen, Enschede, Etten en

Leur, Eijsden.  -
   
 43.ARKA: Hoofdbestuur, correspondentie met Hoofd-subgroep enz.  -
   
 44.GEDEELTE: Pensioencommissie ARKA.  -
   
 45.Beroepsverband Katholieke Burgemeesters, Algemeen (oud).  -
   
 46.Commissie Missie-acties ARKAIOS  1972
   
 47.Commissie Missie-acties ARKAIOS  1974
   
 48.Commissie Missie-acties ARKAIOS  1974
   
 49.Commissie Missie-acties ARKAIOS.  -
   
 50.Commissie Missie-acties ARKAIOS.  -
   
 51.Commissie Missie-acties ARKAIOS  -
   
 52.ARKA: CFO  1977
   
 53.ARCHIEF HOOFD-BSO; Toetreding ARKA bij SBO; Besluitenlijsten Hoofd-BSO  -
   
 54.F.39  1958
   
 55.D-algemeen  1957-1963
   
 56.D-algemeen  1964-1970
   
 57.Alkmaar; Almelo; Amersfoort; Amstelland; Apeldoorn; Arnhem.  -
   
 58.  1973-1983
   
 59.Balkbrug; Bergen op Zoom; Bloembollenstreek; Boxtel; Breda; Brunssum;

Bussum; tot D.  -
   
 60.F.4.  -
   
 61.F.5.9.8  1964-1969
   
 62.B.29; B.29 + B.17; Volksgezondheid; Aflegclausule; Volksgezondheid;

Kamerstukken 1976-1977; zgn.300,-regeling; Gezondheidszorg; B.17  1979
   
 63.F.3.10.  -
   
 64.Gezondheidszorg; B.17; O.Raad; F.5.11; aflegclausule  1972-1981
   
 65.F.3.9.  -
   
 66.F.6.16.1.  -
   
 67.F6.5.6 ; Staatsc. van Poelje.  -
   
 68.F6.5.5.  -
   
 69.F6.16.1.  -
   
 70.Amsterdam tot D.  -
   
 71.F6.5.; Oude stukken pensioenen; Heer van Bijl  -
   
 72.F5.9.1.  -
   
 73.F6.7.2.  -
   
 74.F.6.8.  -
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 75.F.5.9.5.3.  1964-1965
   
 76.D algemeen.  -
   
 77.F5.12.2.  -
   
 78.Diversen.  -
   
 79.B.2.7.8.3.4.1.  1980
   
 80.B 23.1 Bestuur niet docerend personeel.  -
   
 81.B.21.2.; Algemeen.  
   
 82.B.2.7.8.  -
   
 83.V&W; Oude stukken; B.2.7.8.  -
   
 84.D-algemeen  1949-1956
   
 85.A.3; Correspondentie; Dagelijks Bestuur-besluiten met bijlagen nrs.1-75  1976
   
 86.F.3.9.  -
   
 87.A.3.; Correspondentie.  -
   
 88.F3.10.1.; F3.10.2.; F3.10.3.  -
   
 89.F.5.9.5.; F.5.9.5.1.  -
   
 90.F.5.9.8.; F.5.9.5.3.  1964
   
 91.B.2.1; B.2.2 ; B.2.4; B.2.5.  -
   
 92.Bestuur; B17.1; Bewaren  1974-1976
   
 93.B.2.7.10.7.; B.2.7.11.5.; B.2.7.11.2.  -
   
 94.B.2.7.10  1957-1966
   
 95.B.2.7.8.  -
   
 96.F.5.9.5.; Kadervorming; Vergaderingen  1966-1978, 1980
   
 97.B.3.3.1.  -
   
 98.B.3.1.; B.3.2.  -
   
 99.B.8.14.  -
   
 100.Diversen.  -
   
 101.B.23.4; Notulen + agenda N.O.P.  1974-1981
   
 102.B.2.4; Dep.Ambt.; Notulen.  -
   
 103.B.1.4.; Hoofdgroep I en C.B.V.O.; Notulen I.  -
   
 104.B.1.4.; Hoofdgroep I; Notulen II.  -
   
 105.B.7.4.; Landbouw; Notulen.  -
   
 106.B.8.4.; A.R.B.V.O.; Notulen.  -
   
 107.B.5.4.; G.A.R.I.; Notulen; Bestuursvergadering.  -
   
 108.B.4.4.; A.I.D. voorheen C.C.D.; Notulen.  -
   
 109.B.21.4; Conv.Notulen W.O.  1964-1981
   
 110.D.84; Med.blad  1959-1962
   
 111.F.6.2.  -
   
 112.B.26.3 t/m 26.5; Defensie  1981
   
 113.B.6.1.; B.6.2.; B.6.3.; Justitie  1962-1979
   
 114.B.15.4; Soc.Verz.; Bestuursvergadering  1976
   
 115.C.F.O.; Correspondentie  1979
   
 116.B.6.8.3.; Bijzondere Commissie; B.6.8.8.; Reorganisatie Gev.Wezen  1964-1966
   
 117.B.2.7.8.5.2.; B.2.7.8.6.; V&W; R.W.S.  -
   
 118.B.3.10; Financien; O-personeelsbeoordeling  1959-1975, 1981
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 119.B.2.7.8.4.; B.2.7.8.4.1.; R.W.S.; Diverse gen.van het verkeer + R.V.I.  1979
   
 120.B.8.15.  -
   
 121.B.6.3. Correspondentie Hoofd Bestuur-Dagelijks Bestuur; B.6.5. Correspondentie

pl.gr.; Justitiepersoneel  1954-1975, 1969-1975
   
 122.B.26.1 t/m B.26.2; Defensie  1980
   
 123.B.19.3-B.19.4; B.19.3.1; Correspondentie Hoofdbestuur-Dagelijks bestuur;

correspondentie groepen onderling; Convocaties; Notulen  1974-1976
   
 124.B.3.10; S; Financien.  -
   
 125.B.3.3.3.; Den Bosch t/m Utrecht; Groep financien  1974-1978, 1980
   
 126.B.17.29 VAR; Bescheiden Hoofdbestuur; Federatieraad C.F.O.  1977-1981,

1978-1981
   
 127.Ingekomen post ; C.N.V.Commissie S.E.C.  1977, 1978-1979
   
 128.B.7.4; Landbouw; Bestuursvergadering; Convocaties, Agenda's; Notulen.  -
   
 129.B.2.7.10; B.2.7.10.1.  -
   
 130.B.17.1; Bestuur  1970-1973
   
 131.B.3.10; Automatisering; Financien  1973-1975, 1981
   
 132.B.3.10; Financien; K  1956-1975, 1981
   
 133.B.1. Algemeen; B.1.1 Bestuur; B.1.2. Algemeen; B.1.3. Correspondentie;

Hoofdbestuur-Dagelijks bestuur.  -
   
 134.B.1.3.1.; B.1.4.; B.1.5.  -
   
 135.C.F.O.; Correspondentie  1977-1978
   
 136.B.1.1 t/m B.1.8.  -
   
 137.C.N.V.  1978-1979
   
 138.Scholing & vorming.  -
   
 139.Afd.; 1.1-1.7.1.; 1.1.6.9.1.; 323.0-323.00  1979
   
 140.A.R.B.V.O.; B.8; B.8.1  1950-1979
   
 141.Justitie(K.B.); B.6.9.1.; B.6.9.2  1969-1981
   
 142.3.0. t/m 3.0.1.2  1979
   
 143.Financien; B.3.10; C + Deurwaarders  1958-1975, 1981
   
 144.A.R.B.V.O.; van de Voorde; B.8.8; B.8.18.; B.8.20; B.8.21; B.8.22; Informeel overleg;

Commissie KM overleg; Commissie functie-analyse; Contact-orgaan  1954-1971
   
 145.B.2.7.6; O&W  1965-1972
   
 146.Leiden t/m Lisse  1977
   
 147.B.19; PTT  1973
   
 148.  1975
   
 149.B.21.1; B.21.2; B.21.- 21.3.1  1968-1981
   
 150.B.19; PTT  1971
   
 151.B.23.2-23.3; 23.3.1.  -
   
 152.B.10; Financien  1961-1975, 1981
   
 153.B.23.1; B.23.1.1  1977-1980
   
 154.Financien; B.10  1957-1975, 1981
   
 155.Centrale van Vakopleiding van volwassenen (vak)  1980
   
 156.B.26.7.1.1; B.26.7.1.2.; B.26.7.1.3.; B.26.7.1.6; Defensie  1980
   
 157.2.2.3.1 t/m 2.3.1  1976
   
 158.Groep financien; B.3.3.3.; B.3.4.1.; B.3.5.; V t/m Z  1961-1978, 1974-1978, 1980
   
 159.B.29.  -
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 160.Diversen.  -
   
 161.Diversen.  -
   
 162.Delft. Noordwijk. Multi-disciplinaire werkgroepen. Zuid-Holland.  z.j.
   
 163.Distriktsbureau's Arbeidsvoorziening. W.E.B.. Noordwijkerhout. P.T.T.. Lisse.

Personeel Wetenschappelijk Onderwijs. SBO-Volksgezondheid. Voorschoten.  z.j.
   
  660.Notitie "De structuur van de Nederlandse Vakbeweging" door de Commissie van

voorbereiding Jongerenconferenties.  1965
   
 rubriek_1.Bestuursvormen.  
   
 rubriek_2.Correspondentie.  
   
 rubriek_3.Overige basisdocumenten.  
   
 rubriek_4.Landelijke (sub)groepen, landelijke groepsverbanden en commissies.  

Bevat 30 stukken
   
  rubriek_4.1.Landelijke subgroep Algemene Inspectie Dienst (AID).  
   
  rubriek_4.2.Landelijke subgroep Arbeidsvoorziening.  
   
  rubriek_4.3.Landelijke subgroep Belastingen.  
   
  rubriek_4.4.Landelijke subgroep CBVO (onbekend).  
   
  rubriek_4.5.Landelijke groep Defensie.  
   
  rubriek_4.6.Landelijke subgroep Departementsambtenaren.  
   
  rubriek_4.7.Landelijke subgroep Financiën.  
   
  rubriek_4.8.Landelijke hoofdgroep III (Gemeenteambtenaren).  
   
  rubriek_4.9.Landelijke groep Gepensioneerden.  
   
  rubriek_4.10

.
Landelijke subgroep Groep Ambtenaren Rechterlijke Instanties (GARI).  

   
  rubriek_4.11

.
Landelijke Jongerengroep.  
Bevat 1 stukken

   
  rubriek_4.12

.
Landelijke subgroep Justitiepersoneel.  

   
  rubriek_4.13

.
Landelijke groep Landbouw.  

   
  rubriek_4.14

.
Landelijke groep Niet-Docerend Personeel.  

   
  rubriek_4.15

.
Landelijke groep Personeel Wetenschappelijk Onderwijs.  

   
  rubriek_4.16

.
Landelijke subgroep PTT.  

   
  rubriek_4.17

.
Landelijke hoofdgroep I (Rijksambtenaren).  

   
  rubriek_4.18

.
Landelijke groep Semi-Openbare Nutsbedrijven (SON).  

   
  rubriek_4.19

.
Landelijke groep Sociale Verzekering.  

   
  rubriek_4.20

.
Beroepsverband Katholieke Burgemeesters.  

   
  rubriek_4.21

.
Landelijk beroepsverband Technici.  

   
  rubriek_4.22

.
Landelijk beroepsverband Verpleegkundigen en verzorgenden.  

   
  rubriek_4.23

.
Commissie ARKA Internationale Ontwikkelingssamenwerking (ARKAIOS).  

   
  rubriek_4.24

.
Commissie Inventarisatie Pensioen Problemen (IPP).  

   
  rubriek_4.25Commissie Kadervorming.  

Pagina 9/10

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110516416
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110516417
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110516418
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110516419
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110516419
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771634
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771634
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768642
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768644
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768645
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768646
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768648
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768649
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768650
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768651
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768652
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768653
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768654
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768655
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768656
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768658
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768659
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768660
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768661
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768662
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768663
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768664
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768665
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768666
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768667
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768669
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768670
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768671
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768673
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768675
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110768676


Archief Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging

.
   
  rubriek_4.26

.
Pensioencommissie.  

   
  rubriek_4.27

.
Redactiecommissie.  

   
  rubriek_4.28

.
Structuurcommissie.  

   
  rubriek_4.29

.
Commissie Studiefaciliteiten voor Ambtenaren.  

   
  rubriek_4.30

.
Vakantieoordcommissie.  

   
 rubriek_10.Niet-basisdocumenten.  
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