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Archief W.H.L. van der Bol

 
 1.Correspondentie betreffende de 85ste verjaardag van zijn moeder.  1970
 
 2.Correspondentie betreffende een familie-reünie.  1970
 
 3.Diverse stukken.  z.j.
 
 4.Conceptstatuten en concept-statutenwijziging van de Stichting Katholiek

Vakonderwijs.  z.j.
 
 5.Convocaties, agenda's en notulen van de bestuursvergaderingen van de Stichting

Katholiek Vakonderwijs. Met bijlagen.  1963-1971
 
 6.Huishoudelijk reglement van de Stichting Vakonderwijs Horecabedrijven.  z.j.
 
 7.Huishoudelijk reglement van de Stichting Leerlingwezen Horecabedrijven.  -
 
 8.Convocaties, agenda's en notulen van de bestuursvergaderingen van de Stichting

Leerlingwezen Horecabedrijven.  1959-1964
 
 9.Convocaties, agenda's en notulen van de Stichting Vakonderwijs Horecabedrijven.

  1959-1964
 
 10.Correspondentie van het secretariaat van de Stichting Katholiek

Vakschoolonderwijs.  1959-1971
 
 11.Correspondentie betreffende het nijverheidsonderwijs te Breda.  1963
 
 12.Jaarverslagen, begrotingen en financiële verslagen van de Stichting Katholiek

Vakschoolonderwijs.  1954-1971
 
 13.Correspondentie naar aanleiding van de 65ste verjaardag van de heer Van 't Hof,

secretaris van de testcommissie horeca, hetgeen tevens het afscheid van de heer
Van 't Hof was.  1971

 
 14.Jaarverslagen, balansen en begrotingen van de Stichting Leerlingwezen

Horecabedrijven.  1957-1960
 
 15.Jaarverslagen, balansen en begrotingen van de Stichting Vakonderwijs

Horecabedrijven.  1957
 
 16.Diverse stukken.  z.j.
 
 17.Documentatie.  z.j.
 
 18.Ingekomen stencils van het RK werkliedenverbond.  1929-1932
 
 19.Ingekomen stencils van het Comité Katholiek 's-Gravenhage.  1929-1932
 
 20.Ingekomen brieven van de RK Nederlandse Volksbond.  1924-1932
 
 21.Ingekomen brieven van de Nederlandse RK Bond van hotel-, café en restaurant

geëmployeerden "St. Antonius".  1930-1932, 1957
 
 22.Statuten en huishoudelijk reglement van St. Antonius.  z.j.
 
 23.Ingekomen brieven van algemene aard.  1923-1932
 
 24.CAO voor het horeca en aanverwant bedrijf, voorzien van een toelichting door J.I.

van Dijke.  1964
 
 25.Gewijzigd huishoudelijk reglement van de Stichting Productiviteitscentrum voor het

horecabedrijf.  z.j.
 
 26.Jaarverslag van St. Antonius.  1946
 
 27.Concept-rapport café-buffet betreffende de inrichting van en voorzieningen in een

cafébedrijf.  z.j.
 
 28.Stukken betreffende het Bedrijfspensioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf.

  1961-1962
 
 29.Presentielijsten van de ledenvergaderingen van St. Antonius.  1949-1961
 
 30.Nota inzake de structuurproblemen van de KAB. Met toelichting.  1961
 
 31.Stukken betreffende het bedrijfsapostolaat horeca.  1969-1970
 
 32.Stukken betreffende een reünie van oud-bestuurders van de KAB.  1911
 
 33.Adressenmateriaal.  z.j.
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Archief W.H.L. van der Bol

 
 34.Stukken betreffende de internationale federatie van christelijke bonden van

arbeiders in voedings- en genotmiddelenbedrijven, tabakbewerkers en hotel-,
restaurant- en café personeel.  1949

 
 35.Accountantsrapport betreffende de jaarrekening van St. Antonius.  1964
 
 36.Diverse stukken.  z.j.
 
 37.Documentatie van algemene aard.  z.j.
 
 38.Kopie van de akte van statutenwijziging van St. Antonius.  1970
 
 39.Convocaties, agenda's en notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Met bijlagen.  1962-1971
 
 40.Convocaties, agenda's en notulen van de vergaderingen van de bestuursraad. Met

bijlagen.  1962-1970
 
 41.Notulen van de vergaderingen van de besturen van de hogere hotelschool te

Maastricht en Scheveningen.  1962-1969
 
 42.Kopieën van accountantsrapporten betreffende de controle van de jaarrekening en

administratie van de Stichting Hogere Hotelschool.  1959-1970
 
 43.Kopieën van accountantsrapporten betreffende de controle van de jaarrekeningen

van het excursiefonds.  1967-1970
 
 44.Kopieën van accountantsrapporten betreffende de controle van de jaarrekeningen

van het studiemiddelenfonds.  1967-1970
 
 45.Copieën van de accountantsrapporten betreffende de controle van de

jaarrekeningen van het studiebeurzenfonds.  1969-1970
 
 46.Stukken betreffende een vlugschrift van de "Actiegroep het Rode Puddinkje", een

groep studenten van de hogere hotelschool te Scheveningen.  1970
 
 47.Declaraties van W.J.H van de Bol aan de Katholieke Hogere Hotelschool.  1969-1971
 
 48.Jaarverslagen van de Katholieke Hogere Hotelschool.  1961-1969
 
 49.Stukken betreffende de restauratie van Kasteel Bethlehem [het internaat van de

hotelschool].  1968-1971
 
 50.Stukken betreffende de nieuwbouw van de hotelschool.  1967-1970
 
 51.Stukken betreffende het leerprogramma van de hogere hotelschool.  1969-1970
 
 52.Stukken betreffende de aanstelling van een adjunct-directeur aan de hotelschool.

  1969-1970
 
 53.Begrotingen van de hogere hotelschool en van het internaat.  1963-1970
 
 54.Stukken betreffende subsidiekwesties.  1962-1968
 
 55.Stukken betreffende de organisatie van het internaat.  1968
 
 56.Stukken betreffende salariskwesties van de hotelschool.  1968-1970
 
 57.Stukken betreffende de oprichting van een middelbare horecaschool in Limburg.

  1970
 
 58.Diverse stukken.  z.j.
 
 59.Documentatie van algemene aard.  z.j.
 
 60.Documentatie van algemene aard.  z.j.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 3/3

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531619
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531619
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531619
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531620
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531621
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531622
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531623
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531624
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531624
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531625
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531625
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531626
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531626
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531627
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531627
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531628
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531628
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531629
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531629
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531630
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531630
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531631
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531631
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531632
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531633
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531634
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531634
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531635
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531636
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531637
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531638
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531639
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531640
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531641
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531642
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531643
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531644
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110531645
http://www.tcpdf.org

