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Archief Katholieke Arbeiders Beweging, bisdom Haarlem

Ten Geleide

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Haarlem (1892-1964)
De Haarlemse Diocesane Bond bestond al in 1893. De KAB in de bisdommen Haarlem en Rotterdam vierde haar 75-jarig
bestaan in 1963, dus de bond of een voorloper ervan werd in 1888 opgericht. In 1964 werd de KAB omgevormd tot NKB.
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Archief Katholieke Arbeiders Beweging, bisdom Haarlem

  
 1.Stukken betreffende bondsvergaderingen van de Katholieke Arbeiders Beweging

(KAB) in de bisdommen Haarlem en Rotterdam.  1960-1962
  
 2.Stukken betreffende statuten en commissie statutenwijziging van de Haarlemse

Diocesane Bond (KAB).  1893, 1916, 1927, 1948-1964
  
 3.Stukken betreffende het wezen van de katholieke stands en vakorganisaties.  1921,

1925, 1952-1953, 1963
  
 4.Brief van mgr. Bottemanne, bisschop van Haarlem, aan het bisdom over pauselijke

encycliek betreffende het arbeidersvraagstuk.  1892
  
 5.Verslagenboek. Met brieven van RK Propagandaclub Credo-Pugno, rayon Leiden.

  1952-1954
  
 6.Jaarboekje Credo-Pugno.  1954
  
 7.Losse nota's van de Haarlemse Diocesane Bond.  1921, 1940-1941
  
 8.Fotoboek van de KAB, afdeling Haarlem.  1950-1960
  
 9.Notulen van de dagelijkse bestuursvergadering.  1937-1947
  
 10.Stukken betreffende reglementen van de KAB.  1962-1963
  
 11.Stukken betreffende het 75-jarig bestaan van de KAB in bisdommen Haarlem en

Rotterdam.  1963
  
 12.Stukken betreffende de Bondsraad.  1964
  
 13.Stukken betreffende Credo-Pugno; vormings- en propagandainstelling van de KAB.

  1953-1954
  
 14.Stukken betreffende vergaderingen van de verbondsraad en van het dagelijks

bestuur.  1961-1962
  
 15-16.Notulenboeken van ledenvergaderingen van de KAB.  1916-1941

Bevat 2 stukken
  
  15.1916-1924
  
  16.1924-1941
  
 17-18.Notulenboeken van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de KAB.

  1945-1946
Bevat 2 stukken

  
  17.1945-1946
  
  18.1946
  
 19.Notulenboek van centr. bestuursvergaderingen.  1925-1946
  
 20.Brief naar het dagblad #de Tijd#.  1895
  
 21.Diocesaan reglement van Credo-Pugno.  1946
  
 22.Stukken betreffende de bondsraadsvergadering van 29 mei.  1948
  
 23.Kasboek.  1956-1967
  
 24.Notulenboek met jaarverslagen, afdeling Obdam.  1947-1958
  
 25.Notulenboek met jaarverslagen, afdeling Obdam.  1958-1995
  
 26.Kasboek, afdeling Aalsmeer.  1952-1969
  
 27.Huishoudelijk reglement van het gezinsfonds, kring "Oud-Nieuwendam".  1947
  
 28.Circulaire namens het verbondsbestuur en namens de diocesane bond aan de

besturen van de plaatselijke afdelingen van het NKV, betreffende de
structuurwijziging bij het omvormen van KAB naar NKV. Met bijlage.  1964

  
 29.Stukken betreffende de ombouw van KAB naar NKV in het bisdom Haarlem.  1964
  
 30.Notulen van de bondsraadsvergadering gehouden op 20 januari te Scheveningen.

  1962
  
 31.Jaaroverzichten.  1958-1960
  
 32.Ledenlijsten. Met bijlage.  1957-1959
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Archief Katholieke Arbeiders Beweging, bisdom Haarlem

  
 33.Opgaves van nieuwe KAB-leden door de Centrale Propaganda Dienst aan het

bestuur van de KAB-afdeling Obdam.  1957-1963
  
 34.Circulaires van het Hoofdbestuur aan de besturen van de plaatselijke KAB-

afdelingen. Met bijlagen.  1958
  
 35.Circulaire van de directie van Coöperatieve Levensverzekeringmaatschappij

Concordia aan de besturen van de plaatselijke KAB afdelingen betreffende het
50-jarige jubileumfeest van Concordia. Met bijlage.  1957

  
 36.Reglement voor de Gewestelijke Kringen. Met bijlage.  1957
  
 37.Stukken van districtsbestuurder M. v.d. Himst.  1957
  
 38.Stukken betreffende het werk van pater Alfred.  z.j.
  
 39.Circulaires van Herwonnen Levenskracht.  1955
  
 40.Brief van Uitgeverij De Lanteern aan de besturen van de plaatselijke KAB afdelingen

betreffende de nieuwe zakagenda's van de KAB.  1958
  
 41.Brief van W. Scheepmaker, directeur van de Centrale Reiskas, aan de besturen van

de plaatselijke afdelingen betreffende een verzoek om een trip naar de Passiespelen
te Hermte te organiseren.  1958

  
 42.Brief van Dick Hessing namens het KAJ bestuur, district Hoorn aan het KAB

bestuur betreffende een verzoek om een bijdrage voor de schoolverlatersactie voor
de leerlingen van de ambachtsschool te Hoorn.  [1958]

  
 43.Folders betreffende diverse voor de KAB verzorgde entertainmentprogramma's.  z.j.
  
 44.Circulaires van het Hoofdbestuur. Met bijlagen.  1956-1958
  
 45.Circulaires en beschikkingen betreffende de sociale voorziening KAB. Met bijlage.

  1958-1962
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