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Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking

Ten Geleide

Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking (1977-1993
De Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking was gevestigd in Bunnik.
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Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking

  
 1.Diversen.  1986-1989
  
 2.Statuten.  1986
  
 3.Financiële stukken.  1984-1989
  
 4.Begrotingen over 1986-1988.  1986-1988
  
 5.Financiële jaarverslagen over de jaren 1986-1989. Met bijlagen.  1986-1990
  
 6.Correspondentie met instellingen over subsidie. Met bijlagen.  1986-1992
  
 7.Rekeningen van instellingen. Met bijlagen.  1986-1992
  
 8.Correspondentie met instellingen.  1986-1987
  
 9.Formulier ten behoeve van een uitgegeven werk met name Beleid in uitvoering.

  1992
  
 10.Beëindiging van contracten met instellingen inzake liquidatie.  1988-1989, 1991-1992
  
 11.Correspondentie met personen en instellingen. Met bijlagen.  1986, 1988-1993
  
 12.Lijsten houdende model calculatie kostprijs/ verkoopprijs brochures. Met bijlagen.

  1986-1989
  
 13.Lijsten houdende opgave van de inhoud van de stands inzake een congres.

  1987-1988
  
 14.Diversen.  1986-1989
  
 15.Contracten en verzekeringen afgesloten bij verschillende maatschappijen en

verenigingen.  1987-1989
  
 16.Correspondentie met personen en instellingen.  1986-1989
  
 17.Diversen.  1986-1989
  
 18.Stukken betreffende het beëindigen van arbeidsovereenkomsten inzake het

stopzetten van subsidie.  1986-1989
  
 19.Circulaires houdende functieomschrijvingen.  1987-1988
  
 20.Circulaires houdende functiewaarderingen.  1986-1987
  
 21.Circulaire houdende CAO 1988/1989 voor de onkostenadministratie.  z.j.
  
 22.Correspondentie met de Bedrijfsvereniging voor de gezondheid geestelijke en

maatschappelijke belangen (BVG).  1986-1987, 1989-1992
  
 23.Correspondentie met het pensioenfonds PGGM.  1986-1990, 1992
  
 24.Stukken betreffende werving personeel.  1986-1988
  
 25.Correspondentie met personen en instellingen. Met bijlagen.  1986-1989
  
 26.Agenda's voor en verslagen van de algemene vergaderingen Met bijlagen.

  1986-1989
  
 27-30.Agenda's voor en verslagen van de bestuursvergaderingen. Met bijlagen.

  1986-1989
Bevat 4 stukken

  
  27.1986
  
  28.1987
  
  29.1988
  
  30.1989
  
 31-32.Correspondentie met personen en instellingen.  1986-1989

Bevat 2 stukken
  
  31.1986-1987
  
  32.1988-1989
  
 33.Stukken betreffende Provinciale Utrechtse Kruisvereniging.  1986-1988
  
 34-37.Agenda's voor en afspraken van de stafvergaderingen. Met bijlagen.  1986-1988

Bevat 4 stukken
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Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking

  
  34.1986
  
  35.Januari-juni.  1987
  
  36.Juli-december.  1987
  
  37.1988
  
 38-39.Correspondentie met personen en instellingen. Met bijlagen.  1986-1989

Bevat 2 stukken
  
  38.1986-1987
  
  39.1988-1989
  
 40.Stukken betreffende het beleidsplan van de vereniging ATIS. Met bijlagen.

  1986-1987
  
 41.Werkprogramma's voor 1986-1988.  1986-1988
  
 42.Jaarverslagen van de werkzaamheden over 1987-1988.  1987-1988
  
 43.Stukken betreffende het project werkersoverleg.  1986-1987
  
 44.Stukken betreffende Koördinatiepunt deskundigheidsbevordering eerstelijnszorg

(KODEBEL).  1987
  
 45.Stukken betreffende het project geïntegreerd hulpaanbod vier kerndisciplines.  1988
  
 46.Stukken betreffende de brochure #Coördinatie van de zorg#.  1986-1988
  
 47.Stukken betreffende Bestuurlijk Overleg.  1987-1988
  
 48.Stukken betreffende Hellendoorns eerstelijns platform (HELP). Met bijlagen.

  1986-1987
  
 49.Stukken betreffende Gezinsverzorging-Kruiswerk Apeldoorn.  1985-1987
  
 50.Stukken betreffende Provinciale Vereniging Het Limburgse Groene Kruis te Sittard.

  1986-1988
  
 51-54.Rapportage-formulieren. Met bijlagen.  1987-1989

Bevat 5 stukken
  
  51.Januari-juni.  1987
  
  52.Juli-december.  1987
  
  53.Januari-april.  1988
  
  54.Mei-augustus.  1988
  
 55-1.Stukken betreffende de feedbackgroep Project Hulpmiddelen in de Thuissituatie bij

verminderd functioneren.  1987-1988
  
  55-2.Januari-februari.  1989
  
 56.Stukken betreffende de klankbordgroep Project Hulpmiddelen in de Thuissituatie.

  1987-1988
  
 57.Afscheidsbijeenkomst van ATIS van november.  1988
  
 58.Stukken betreffende het project inventarisatie van behoeften aan ontwikkelings- en

ondersteuningsarbeid.  1986-1987
  
 59.Stukken betreffende de problematiek van afstemming van

werkgebieden/doelpopulaties in Soest-Zuid.  1986
  
 60.Stukken betreffende samenwerkingsverband 1e lijn Colmschate.  1977-1980,

1983-1986
  
 61.Stukken betreffende de Agendacommissie Stuurgroep Thuiszorg Almelo.  1988
  
 62.Stukken betreffende de brochure "Financiering en Organisatie van de vier

Kerndisciplines".  1986-1987
  
 63.Stukken betreffende de werkconferentie "Thuiszorg: emancipatie of nieuwe markt?"

  1987-1988
  
 64-66.Stukken betreffende de videofilm "Training patiëntenbespreking, patiënt/cliënt

bespreking", de klankbordgroep "Videoband patiëntbespreking" en de videoband
"Over patiënten gesproken".  1987-1989
Bevat 3 stukken

  
  64.1987
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Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking

  
  65.1988
  
  66.1988-1989
  
 67.Stukken betreffende het projectvoorstel "Databank ontwikkelingsprojecten".  1987
  
 68-70.Cursus "Nieuwe ontwikkelingen in het maatschappelijk werk" gegeven door

docenten van het KJF-schoolverlatersproject HBO-Maatschappelijk Werk.
  1987-1989
Bevat 3 stukken

  
  68.1987-1988
  
  69.1988
  
  70.1988-1989
  
 71.Rapportageformulieren ten behoeve van ATIS en het mesoniveau-ATIS en regionale

studiebijeenkomsten. Met bijlagen.  1988
  
 72.Stukken betreffende de werkgroep Voorwaarden ROP's (Regionale

Ondersteuningspunten).  1986-1989
  
 73.Stukken betreffende de interservice-bijeenkomst inzake het opzetten van een

cursus "Hoe start je samenwerking voor eerstelijns hulpverleners in de eigen
regio".  1986, 1988

  
 74.Brieven van instellingen over de eerstelijnszorg. Met bijlagen.  1986-1988
  
 75.Beleidsnotitie over de samenwerking tussen de Kruisvereniging en de

Gezinsverzorging. Met bijlagen.  1987
  
 76.Stukken betreffende het landelijk overleg van de 4 kerndisciplines in de eerstelijns

thuiszorg.  1984-1988
  
 77.Circulaires aan het directeurenoverleg van het LBO.  1987
  
 78.Stukken betreffende het stafteam van het landelijk bestuurlijk overleg van de 4

kerndisciplines.  1986-1987
  
 79.Jaarverslag 1985 van het Platform Samenwerking Eerstelijn Hulpverlening. Met

bijlagen.  1985-1986
  
 80.Stukken betreffende projecten regionaal van de 4 Kerndisciplines in de

eerstelijnszorg.  1986-1987
  
 81.Stukken betreffende Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).  1987-1988
  
 82.Stukken betreffende de Nationale Kruisvereniging.  1987-1988
  
 83-86.Stukken betreffende de landelijke organisatie voor maatschappelijke

dienstverlening (joint).  1986-1989
Bevat 4 stukken

  
  83.1986
  
  84.1987
  
  85.1988
  
  86.1989
  
 87-88.Stukken betreffende de Stichting Centrale Raad voor Gezinsverzorging.  1986-1988

Bevat 2 stukken
  
  87.1986-1987
  
  88.1988
  
 89.Brief van Het Limburgse Groene Kruis over onderzoek "Wijkverpleging en

Eerstelijns samenwerking".  1986
  
 90-92.Stukken betreffende de leden en plv. leden van de Begeleidingsgroep voor

Samenwerkingsverbanden in de eerstelijnszorg.  1986-1988
Bevat 3 stukken

  
  90.1986
  
  91.1987
  
  92.1988
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Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking

  1985-1989
 93.Stukken betreffende de Stichting Nederlands Ontwikkelings- en

Ondersteuningsinstituut voor Huisarts en eerstelijnszorg (Stichting O & O).
  
 94.Stukken betreffende het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de

Eerstelijnsgezondheidszorg (NIVEL).  1986-1989
  
 95.Agenda's voor en verslagen van de bijeenkomsten begeleidingscommissie t.b.v. het

onderzoek gemeentelijk eerstelijnsbeleid en afstemming van werkgebieden van
eerstelijnsvoorzieningen. Met bijlagen.  1986-1987

  
 96.Gemeentelijke nota's op het terrein van de eerstelijnsgezondheidszorg en het

interimrapport van het onderzoek gemeentelijk beleid voor de
eerstelijnsgezondheidszorg. Met bijlagen.  1986

  
 97.Enquête in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR).  z.j.
  
 98.Verslagen van de onderzoeksperiode over afstemming van werkgebieden en het

onderzoeken van doelpopulaties. Met bijlagen.  1986-1987
  
 99.Brief van de Staatssecretaris van WVC aan NIVEL over het project gemeentelijk

beleid eerstelijnsgezondheidszorg en afstemming werkgebieden eerstelijn.  1985
  
 100.Projectvoorstel inzake een inventarisatie van het gemeentelijk beleid t.a.v. de

eerstelijns gezondheidszorg en een globale inventarisatie van de afstemming van
werkgebieden in de ELGZ.  z.j.

  
 101.Rapport "Gereedschap voor ondernemende hulpverleners" over afstemming van

doelpopulaties, verzorgingsgebieden, werkgebieden. Met bijlage.  1985
  
 102.Stukken betreffende Landelijke Vereniging Gezondheidscentra (L.V.G.).  1986-1988
  
 103.Stukken betreffende het Nationaal Overleg Beleid Eerste Lijn (NOBEL).  1984-1986
  
 104.Diversen.  1986-1989
  
 105-108.Correspondentie met personen en instellingen.  1986-1989

Bevat 4 stukken
  
  105.1986
  
  106.1987
  
  107.1988
  
  108.1989
  
 109.Persberichten houdende titels van brochures. Met bijlagen.  1986-1989
  
 110.Artikelen van medewerkers(sters). Met bijlagen.  1987-1988
  
 111.Publicaties vervaardigd door medewerkers. Met bijlagen.  1986
  
 112.Correspondentie met personen en instellingen.  1980, 1982, 1986-1989
  
 113.Artikelen over ATIS geschreven door anderen. Met bijlagen.  1986-1989
  
 114.Aanvraagformulieren met boektitels en ondertitels. Met bijlagen.  1986-1989
  
 115.Correspondentie met instellingen over videobanden. Met bijlagen.  1986-1988
  
 116.Correspondentie met personen en instellingen over de liquidatie van ATIS. Met

bijlagen.  1989-1990
  
 117-118.Kantooragenda's met aantekeningen.  1987-1988

Bevat 2 stukken
  
  117.1987
  
  118.1988
  
 119.Jaarverslagen van de werkzaamheden over 1986-1988.  1987-1989
  
 120.Werkprogramma's voor 1987 en 1988.  1987-1988
  
 121-122.Registers van ingekomen en uitgegane brieven. Met bijlagen.  1984-1991

Bevat 2 stukken
  
  121.28 mei 1984 - 14 juli 1987.  1984-1987
  
  122.15 juli 1987 - 29 oktober 1991.  1987
  
 123.Handleiding (bij de videoband) "Over patiënten gesproken". Een methode voor

patiëntbespreking in de eerste lijn. Met bijlagen.  1988, z.j.
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Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking

voor en de positionering van vergelijkend warenonderzoek van hulpmiddelen. Met
bijlagen.  1988

 124.Rapport "Vergelijkend warenonderzoek van hulpmiddelen" uitgebracht aan de
voorzitters van KBOP en / OP-HG inzake een onderzoek naar de mogelijkheden

  
 125.Lijst van uitgaven van ATIS en het SI-project en andere relevante uitgaven over de

samenwerking in de eerste lijn.  z.j.
  
 126.Lijst van uitgaven van SI en andere relevante uitgaven voor de samenwerking in de

eerstelijn.  1986
  
 127.Folder "Subsidie? Maak er iets van!"  1988
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