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Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland

Ten Geleide

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland (1950-1978)
De Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland (KCVL) is opgericht in 1951 als een afdeling voor de
provincie Gelderland van de KCVL-Nederland. [Zie het KDC-archief van de Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening
in Nederland]. Deze KCVL-Nederland werd na 1962 een onderdeel van de in dat jaar opgerichte Vereniging Katholiek
Bibliotheekcentrum, ontstaan na een fusie met de Bond van RK Leeszalen en Boekerijen in Nederland. Het Katholiek
Bibliotheekcentrum ging omstreeks 1968 op in de Vereniging Katholiek Bibliotheek en Lectuurcentrum.

De KCVL-Gelderland had als taak de zorg te dragen voor de lectuurvoorziening in de provincie Gelderland in de ruimste
zin. Dit betekende in de praktijk het oprichten van RK Openbare bibliotheken. Van deze bibliotheken voerde de KCVL-
Gelderland de directie en verzorgde de administratie en de financiën. Ook de personeelszaken en de aanvragen en
behandeling van subsidies van rijk, provincie en gemeenten lagen in handen van de KCVL-Gelderland. In 1961 waren
140 à 150 bibliotheken en bibliotheekjes bij de Gelderse Centrale aangesloten. De meeste hiervan waren
parochiebibliotheken, verder tien Vincentiusbibliotheken, vier schoolbibliotheken en vier Openbare Bibliotheken, in
Zevenaar, Elst, Bemmel en Ulft. Hiervan zouden er spoedig meer volgen. Tot 1959 bedroeg de Rijkssubsidie slechts f
10.000.- voor hele provincie. Daarna werd dit meer.
Vóór de oprichting van de Provinciale Wisselbibliotheekdienst Gelderland (PWD) (archief eveneens in het KDC
aanwezig), verzorgde de KCVL-Gelderland ook de wisselcollecties van boeken voor instellingen en tehuizen in de
provincie Gelderland.
In 1978 fuseerde de KCVL-Gelderland met de Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland, maar dan op neutrale basis.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland

  
 1.Brieven van en doorslagen van brieven en circulaires aan leden van het algemeen

bestuur.  1950-1971
  
 2.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur. Met bijlagen.  1958-1971
  
 3.Brieven van en doorslagen van brieven en circulaires aan leden van het dagelijks

bestuur.  1950-1970
  
 4.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen.  1956-1970
  
 5.Jaarverslagen over 1951 tot en met 1972.  1952-1973
  
 6.Brieven en doorslagen van brieven over de jaarverslagen.  1970-1976
  
 7.Financiële verslagen. Met bijlagen.  1952-1976
  
 8.Stukken betreffende de subsidiëring van het bibliotheekwerk door de rijksoverheid.

  1966-1975
  
 9.Stukken betreffende de subsidiëring van het bibliotheekwerk door de provincie

Gelderland.  1965-1975
  
 10.Stukken betreffende de subsidiëring van het bibliotheekwerk door gemeenten.

  1972-1974
  
 11.Nota van Provinciale Staten van Gelderland inzake provinciale subsidies.  1973
  
 12.Stukken betreffende de voorwaarden die de rijksoverheid stelt om subsidie te

verkrijgen.  1969-1975
  
 13.Stukken betreffende subsidiëring van het bibliotheekwerk door overige, dat wil

zeggen niet gemeentelijke, provinciale of rijksoverheidsorganen.  1953-1966
  
 14.Brieven van en doorslagen van brieven aan bank- en giro-instellingen over de

rekeningen.  1969-1975
  
 15.Brieven van en doorslagen van brieven aan particulieren, die niet aan bibliotheken

verbonden zijn.  1969-1975
  
 16.Stukken betreffende salarisregelingen, vastgesteld door de rijksoverheid met

betrekking tot het bibliotheekpersoneel.  1965-1971
  
 17.Stukken betreffende personeelszaken.  1967-1971
  
 18.Brieven van en doorslagen van brieven aan sollicitanten. Met bijlagen.  1973-1975
  
 19.Stukken betreffende interne salarisregelingen voor het personeel.  1966-1976
  
 20.Stukken betreffende regelingen voor reiskostenvergoeding voor het personeel.

  1972-1975
  
 21.Correspondentie met de Stichting Pensioenfonds Bibliotheekpersoneel. Met

bijlagen.  1965-1971
  
 22.Stukken betreffende pensioenregelingen voor personeel dat niet bij de Stichting

Pensioenfonds Bibliotheekpersoneel is aangesloten.  1968-1976
  
 23.Stukken betreffende de opleiding van assistenten en hulpassistenten.  1960-1976
  
 24.Stukken betreffende de afdracht van belastingen en sociale premies voor de

werknemers.  1961-1970
  
 25.Formulieren van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) houdende

gegevens van personeelsleden die wegens ziekte verzuimd hebben.  1970-1973
  
 26.Verslagen van vergaderingen van de Feestcommissie en de Personeelsraad. Met

bijlagen.  1970-1973
  
 27.Brieven aan de medewerkers over röntgenologische borstonderzoeken.  1974-1975
  
 28.Brieven van en doorslagen van brieven aan het personeel van het Bureau. Met

bijlagen.  1960-1963
  
 29.Stukken betreffende het personeel van het Bureau.  1959-1965
  
 30.Stukken betreffende de huisvesting aan de Sint Annastraat 280 te Nijmegen.

  1958-1975
  
 31.Stukken betreffende de huisvesting aan de Sint Annastraat 278 te Nijmegen.

  1968-1971
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 32.Stukken betreffende de uitbreiding van het pand aan de Sint Annastraat 280 te

Nijmegen.  1962-1967
  
 33.Stukken betreffende de inrichting en het onderhoud van de panden aan de Sint

Annastraat te Nijmegen.  1960-1975
  
 34.Stukken betreffende verzekeringen en belastingen betaald voor de huisvesting.

  1965-1975
  
 35.Stukken betreffende de aanschaf van kantoorbenodigdheden.  1970-1975
  
 36.Brieven van en doorslagen van brieven aan leveranciers van

kantoorbenodigdheden. Met bijlagen.  1964-1975
  
 37.Stukken betreffende propaganda van de KCVL-Nederland voor het boek (in het

algemeen).  1957-1971
  
 38.Stukken betreffende de lectuurvoorziening voor bejaarden.  1959-1971
  
 39.Jaaroverzicht van het aantal uitleningen van een aantal aangesloten openbare

bibliotheken over 1963.  1964
  
 40.Stukken betreffende de aanschaf van boeken voor eigen kantoorgebruik.  1965-1973
  
 41.Stukken betreffende regelingen rond het gebruik van wisselcollecties.  1966, 1972
  
 42.Stukken betreffende publicaties van de medewerkers.  1959-1973
  
 43.Stukken betreffende de Provinciale Schoolbibliotheekdienst Gelderland.  1966-1974
  
 44.Verslagen van besprekingen van de buitendienst.  1975-1976
  
 45.Stukken betreffende de tocht van de medewerkers langs de Gelderse bibliotheken.

  1977
  
 46.Brieven en circulaires over het 25-jarig bestaan.  1976
  
 47.Stukken betreffende het lidmaatschap van de Stichting Inschrijving Eigen Vervoer.

  1975
  
 48.Stukken betreffende het verwerken van een deel van de administratie door de

Vereniging voor Centrale Elektronische Administratie (CEA).  1971-1976
  
 49.Formulier ten behoeve van de Lijndienst.  z.j.
  
 50.Brieven aan aangesloten openbare bibliotheken over de jaarverslagen.  1965-1971
  
 51.Stukken betreffende de oprichting van het Katholiek Lectuur Centrum.  1954-1960
  
 52.Verslagen van vergaderingen van de besturen van het Katholieke Bibliotheek

Centrum en het Katholiek Lectuur Centrum. Met bijlagen.  1964-1973
  
 53.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de KCVL-Nederland. Met bijlagen.

  1951-1958
  
 55.Correspondentie met het team van directeuren van de provinciale KCVL's in

Nederland.  1954-1972
  
 56.Stukken betreffende het contact van het team van directeuren met andere

organisaties in het bibliotheekwezen.  1959-1966
  
 57.Verslagen van vergaderingen van het team van bibliotheektechnische directeuren

van de provinciale KCVL's in Nederland.  1960-1970
  
 58.Stukken betreffende de werkzaamheden van de Propagandacommissie van het

Katholiek Bibliotheek Centrum.  1956-1971
  
 59.Stukken betreffende schriftelijke cursussen voor bibliotheekassistenten, gegeven

onder leiding van de KCVL-Gelderland te Culemborg.  1954-1971
  
 60.Stukken betreffende de schriftelijke cursus voor bibliothecarissen, gegeven onder

leiding van de KCVL-Gelderland te Culemborg.  1961-1971
  
 61.Stukken betreffende het onderhouden van contacten met deelnemers aan de cursus

voor bibliothecarissen.  1956-1971
  
 62.Brieven en doorslagen van brieven over de uitgave van #Mens en Boek#.  1967-1971
  
 63.Stukken betreffende de werkgroep Lectuurvoorziening voor Bejaarden.  1963-1966,

1972
  
 64.Stukken betreffende het rapport van de commissie Parochiebibliotheken.

  1961-1964
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 65.Stukken betreffende contacten met de Informatiedienst Inzake Lectuur (IDIL).
  1951-1970

  
 66.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van het Katholiek Bibliotheek

Centrum.  1962-1974
  
 67.Stukken betreffende de Schoolbibliotheekdienst van het Katholiek Lectuur Centrum

(KLC).  1965-1971
  
 68.Verslag van een vergadering van een werkgroep van het KLC over

lectuurvoorziening voor buitenlandse werknemers.  1965
  
 69.Correspondentie met het Katholiek Bibliotheek Centrum en het Katholiek Lectuur

Centrum, na 1970 het Katholiek Bibliotheek- en Lectuur Centrum.  1963-1971, 1974
  
 70.Circulaires van het Katholiek Bibliotheek Centrum.  1960-1964
  
 71.Stukken betreffende voorlichting en propaganda voor bibliotheken van de KCVL-

Nederland en -Gelderland.  1952-1954
  
 72.Stukken betreffende de Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken.

  1962-1972
  
 73.Stukken betreffende de werkzaamheden van het dagelijks bestuur van de Stichting

Centrale Plattelandsbibliotheken in Nederland.  1961-1966
  
 74.Stukken betreffende de werkzaamheden van het dagelijks bestuur van de Stichting

Werkgroep van Provinciale Bibliotheekcentrales.  1966-1971
  
 75.Verslagen van ledenvergaderingen van de werkgeversorganisatie

Bibliotheekwezen. Met bijlagen.  1971-1977
  
 76.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de Stichting

Werkgroep van Provinciale Bibliotheekcentrales.  1964-1971
  
 77.Brieven en circulaires van en doorslagen van brieven aan de werkgeversorganisatie

Bibliotheekpersoneel.  1965-1971
  
 78.Correspondentie met de Centrale Vereniging van Openbare Bibliotheken. Met

bijlagen.  1963-1976
  
 79.Stukken betreffende de werkgroep Administratieve Organisatie van het Nederlands

Bibliotheek- en Lectuur Centrum (NBLC).  1971-1976
  
 80.Stukken betreffende het ontwerpen van schema's voor een geautomatiseerde

administratie van bibliotheken.  [1976]
  
 81.Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Administratieve Organisatie van

het NBLC.  1968-1976
  
 82.Stukken betreffende de werkgroep Administratieve Organisatie van het NBLC

inzake het rapport doorberekeningsmethode.  1970-1971
  
 83.Stukken betreffende de mogelijkheden om het administratieve gedeelte van het

bibliotheekwerk te automatiseren.  [1976]
  
 84.Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie Bibliobussen.

  1970-1971
  
 85.Correspondentie met de Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken over

verenigingszaken. Met bijlagen.  1971
  
 86.Circulaires van het Nederlands Bibliotheek- en Lectuur Centrum.  1971-1973
  
 87.Correspondentie met de Informatie- en Documentatiedienst Openbare Bibliotheken.

Met bijlagen.  1971
  
 88-89.Verslagen van algemene ledenvergaderingen van het NBLC. Met bijlagen.

  1972-1977
Bevat 2 stukken

  
  88.1972-1975
  
  89.1976-1977
  
 90.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van het NBLC. Met

bijlagen.  1972-1974
  
 91.Stukken betreffende informatie van de Centrale Dienstverlening over activiteiten

van het NBLC.  1973
  
 92.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van het NBLC. Met

bijlagen.  1971-1972
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 93.Circulaires van het bestuur van het NBLC aan de leden.  1972-1975
  
 94.Stukken betreffende het jeugdbibliotheekwerk bij het NBLC.  1972-1973
  
 95.Financiële stukken van het NBLC.  1971-1973
  
 96.Stukken betreffende de Stichting Nederlandse Bibliotheekdienst.  1971-1976
  
 97-104.Stukken betreffende regionale KCVL's.  1965-1976

Bevat 8 stukken
  
  97.Limburg.  1965-1976
  
  98.Overijssel.  1965-1976
  
  99.Zuid-Holland.  1965-1976
  
  100.Noord-Holland.  1965-1976
  
  101.Zeeland.  1965-1976
  
  102.Utrecht.  1965-1976
  
  103.Groningen, Drenthe en Friesland.  1965-1976
  
  104.Noord-Brabant.  1965-1976
  
 105.Correspondentie met de centrale commissie voor Bibliotheekwerk van de Sint

Vincentiusvereniging.  1961-1975
  
 106.Stukken betreffende schoolbibliotheken.  1952-1975
  
 107.Stukken betreffende de lectuurvoorziening voor militairen, speciaal in Katholieke

Militaire Tehuizen.  1959
  
 108.Stukken betreffende de totstandkoming van de Bibliotheekwet.  1970-1976
  
 109.Stukken betreffende de Vereniging van Katholieke Functionarissen aan Openbare

Bibliotheken.  1960-1975
  
 110.Correspondentie met de Landelijke Bibliotheekcentrale.  1971-1976
  
 111.Convocaties voor vergaderingen van de Nederlandse Vereniging van

Bibliothecarissen.  1971-1972
  
 112.Verslagen van vergaderingen van de subcommissie Lectuurvoorziening Bejaarden.

Met bijlagen.  1959-1966
  
 113.Verslagen van vergaderingen van de kring Gelderland van de Vereniging van

Katholieke Bibliotheekfunctionarissen.  1963-1972
  
 114.Verslagen van vergaderingen van de contactcommissie Lectuurvoorziening

Bejaarden. Met bijlagen.  1961-1973
  
 115.Verslagen van vergaderingen van commissies van de Stichting Contact Gelderse

Openbare Bibliotheken.  1966-1973
  
 116.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de Stichting Contact

Gelderse Openbare Bibliotheken.  1966-1976
  
 117.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Stichting Contact

Gelderse Openbare Bibliotheken.  1966-1972
  
 118.Verslagen van vergaderingen van staffunctionarissen van de Stichting Contact

Gelderse Openbare Bibliotheken.  1966-1973
  
 119.Stukken betreffende het Pensioenfonds van het NBLC, ten behoeve van de

Stichting Contact Gelderse Openbare Bibliotheken.  1972-1973
  
 120.Stukken betreffende de samenstelling, de contacten en het functioneren van het

bestuurlijk apparaat van de Stichting Contact Gelderse Openbare Bibliotheken.
  1967-1973

  
 121.Statuten van de Stichting Contact Gelderse Openbare Bibliotheken. Met bijlagen.

  z.j.
  
 122.Stukken betreffende de contributieafdracht van aangesloten bibliotheken aan de

NBLC.  [1972]
  
 123.Brieven en circulaires van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk

Werk aan de NBLC over rijkssubsidies. Met bijlagen.  1972
  
 124.Stukken betreffende de financiën van de Stichting Contact Gelderse Openbare

Bibliotheken.  1970-1975
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Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland

 125.Formulieren houdende gegevens over de door de contactfunctionaris
Bejaardenvoorziening van de Stichting Contact Gelderse Openbare Bibliotheken
verrichte bezoeken aan instellingen op het gebied van de bejaardenzorg.  1966-1972

  
 126.Verslagen van vergaderingen van de commissie van Directies van de Stichting

Contact Gelderse Openbare Bibliotheken. Met bijlagen.  1968-1977
  
 127.Correspondentie met de Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland (PBG). Met

bijlagen.  1959-1978
  
 128.Stukken betreffende samenwerking met de PBG op plaatselijk niveau.  1970-1975
  
 129.Stukken betreffende het ontwerpen van een overeenkomst en een reglement voor

een discotheek door een Werkcommissie van de KCVL-Gelderland en de PBG.  z.j.
  
 130.Stukken betreffende reglementen, opgesteld door de werk- en

begeleidingscommissie Discotheken voor de uitleen en de te verrichten
werkzaamheden in discotheken.  [1967]

  
 131.Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Discotheken. Met bijlagen.

  1966-1974
  
 132.Brieven en circulaires en doorslagen van brieven over (de oprichting van)

discotheken.  1966-1975
  
 133.Verslagen van vergaderingen over de oprichting van de Provinciale Discotheek

Gelderland.  1966-1967
  
 134.Financiële verslagen van de Provinciale Discotheek Gelderland.  1969-1975
  
 135.Brieven en doorslagen van brieven over de financiën van de Provinciale Discotheek

Gelderland.  1969-1972
  
 136.Stukken betreffende de rijkssubsidie voor en de opgave van het basisbezit van de

Provinciale Discotheek Gelderland.  1967-1968
  
 137-142.Formulieren houdende statistische gegevens van de aangesloten bibliotheken.

  1954-1959
Bevat 6 stukken

  
  137.1954
  
  138.1955
  
  139.1956
  
  140.1957
  
  141.1958
  
  142.1959
  
 143.Recapitulatiestaat van de statistiek van de aangesloten bibliotheken over 1962.

  [1963]
  
 144.Verslagen van streekbijeenkomsten van functionarissen van bibliotheken in een

onbekend dekenaat onder auspiciën van de KCVL-Gelderland.  1957-1959
  
 145.Stukken betreffende het totstandkomen van een samenwerkingsverband met de

Katholieke Gelderse Plattelandsbibliotheek.  1956-1960
  
 146.Stukken betreffende het verkrijgen van subsidies van gemeentes voor plaatselijke

bibliotheken.  1961-1975
  
 147.Stukken betreffende vergaderingen van plaatselijke bibliotheekfunctionarissen van

Gelderland.  1965-1970
  
 148.Circulaires en doorslagen van brieven aan plattelandsbibliotheken over subsidies.

  1959-1967
  
 149.Circulaires en doorslagen van brieven aan de aangesloten openbare bibliotheken,

voornamelijk over aanschaffingen en personeelsbeleid.  1966-1976
  
 150.Circulaires en doorslagen van brieven aan de aangesloten openbare bibliotheken

over administratieve en bibliotheektechnische zaken.  1970-1975
  
 151.Stukken betreffende de huisvesting van aangesloten gesubsidieerde bibliotheken.

  1967
  
 152.Verslagen van vergaderingen van de Stuurgroep van de Openbare Bibliotheek te

Apeldoorn. Met bijlagen.  1971-1973
  
 153.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de Stichting

Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek te Apeldoorn. Met bijlagen.  1968-1973
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 154.Correspondentie tussen de Openbare Bibliotheek te Apeldoorn en het

gemeentebestuur van Apeldoorn.  1969-1973
  
 155.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Apeldoorn. Met bijlagen.

  1965-1973
  
 156.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Apeldoorn.  1970-1973
  
 157.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Apeldoorn over financiële zaken.

  1961-1973
  
 158.Stukken betreffende de nieuwbouw van de Openbare Bibliotheek te Bemmel.

  1971-1974
  
 159.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Bemmel over financiële zaken.

  1961-1971
  
 160.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Bemmel.  1960-1970
  
 161.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Openbare Bibliotheek te

Bemmel. Met bijlagen.  1972-1975
  
 162.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Bemmel.  1970-1975
  
 163.Statuten en huishoudelijk reglement van de Openbare Bibliotheek te Didam. Met

concepten en bijlagen.  [1961]
  
 164.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Didam. Met bijlagen.  1962-1970
  
 165.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Didam over financiële zaken.

  1965-1975
  
 166.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Didam.  1959-1975
  
 167.Stukken betreffende de huisvesting van de Openbare Bibliotheek te Didam.

  1963-1975
  
 168.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Openbare Bibliotheek te

Didam. Met bijlagen.  1963-1977
  
 169.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Doetinchem en Gaanderen.

  1963-1977
  
 170.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Doetinchem en Gaanderen.

  1964-1971
  
 171.Statuten, huishoudelijk reglement en lijst van de samenstelling van het bestuur van

de Openbare Bibliotheek te Doetinchem en Gaanderen. Met concepten en bijlagen.
  1963-1967

  
 172.Statuten van de Openbare Bibliotheek te Druten. Met concepten.  1961, 1966, 1968
  
 173.Huishoudelijk en uitleenreglement van de Openbare Bibliotheek te Druten. Met

concepten.  [1968]
  
 174.Stukken betreffende de huisvesting van de Openbare Bibliotheek te Druten.  [1970]
  
 175.Verslagen van vergaderingen van de Openbare Bibliotheek te Druten. Met bijlagen.

  1961-1975
  
 176.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Druten.  1961-1976
  
 177.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Druten.  1963-1975
  
 178.Stukken betreffende de huisvesting van de Openbare Bibliotheek te Elst.  1973-1974
  
 179.Statuten en lijst van de samenstelling van het bestuur van de Openbare Bibliotheek

te Elst. Met concepten en bijlagen.  1970-1975
  
 180.Uitleen- en huishoudelijk reglement, lijst van de inventaris en tekening van het

gebouw van de Openbare Bibliotheek te Elst.  1969-1971
  
 181.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Openbare Bibliotheek te Elst.

Met bijlagen.  1963-1975
  
 182.Stukken betreffende de uitbreiding van het gebouw van de Openbare Bibliotheek te

Elst.  [1974]
  
 183.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Elst.  1963-1975
  
 184.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Elst.  1960-1976
  
 185.Stukken betreffende subsidiëring en salarisregelingen van rijk en provincie voor de

Openbare Bibliotheek te Elst.  1966-1971
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 186.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Ulft, filiaal Gendringen.  1969-1975
  
 187.Jaarverslagen van de Openbare Bibliotheek te Ulft, filiaal Gendringen over 1961 tot

en met 1968 en 1971.  1962-1969, 1972
  
 188.Convocaties voor vergaderingen van het bestuur van de Openbare Bibliotheek te

Ulft.  1963-1965, 1969-1970
  
 189.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Ulft, filiaal Gendringen.

  1964-1977
  
 190.Stukken betreffende de huisvesting van de Openbare Bibliotheek te Ulft, filiaal

Gendringen.  1967-1973
  
 191.Stukken betreffende subsidies voor de Openbare Bibliotheek te Ulft, filiaal

Gendringen.  1968-1971
  
 192.Stukken betreffende salarisregelingen van het rijk voor de Openbare Bibliotheek te

Ulft, filiaal Gendringen.  1966-1968
  
 193.Formulieren houdende statistische gegevens over de Openbare Bibliotheek te

Gendt.  1970-1976
  
 194.Statuten van de Openbare Bibliotheek te Gendt. Met concepten en bijlagen.

  1962-1970
  
 195.Stukken betreffende de huisvesting en de openingstijden van de Openbare

Bibliotheek te Gendt.  1970-1979
  
 196.Convocaties voor bestuurs- en jaarvergaderingen van de Openbare Bibliotheek te

Gendt. Met bijlagen.  1964-1976
  
 197.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Gendt.  1964-1978
  
 198.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Gendt. Met bijlagen.

  1963-1976
  
 199.Stukken betreffende regelingen van rijk en provincie over subsidies en salarissen

voor de Openbare Bibliotheek te Gendt.  1969-1971
  
 200.Stukken betreffende de nieuwbouw van de Openbare Bibliotheek te Gendt.

  1969-1970
  
 201.Formulier houdende statistische gegevens over de Openbare Bibliotheek te

Groesbeek.  1970
  
 202.Stukken betreffende de inventaris van het gebouw van de Openbare Bibliotheek te

Groesbeek.  1974-1975
  
 203.Statuten en huishoudelijk reglement van de Openbare Bibliotheek te Groesbeek.

Met concepten en bijlagen.  1974-1975
  
 204.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Groesbeek. Met bijlagen.

  1960-1976
  
 205.Convocaties voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur van de

Openbare Bibliotheek te Groesbeek. Met bijlagen.  1967-1975
  
 206.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Groesbeek.  1962-1976
  
 207.Stukken betreffende regelingen van rijk en provincie over subsidies en salarissen

voor de Openbare Bibliotheek te Groesbeek.  1968-1971
  
 208.Statuten en huishoudelijk reglement van de Openbare Bibliotheek te Huissen. Met

concepten en bijlagen.  1960, 1970
  
 209.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Huissen.  1968-1976
  
 210.Convocaties voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur van de

Openbare Bibliotheek te Huissen.  1967-1976
  
 211.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Huissen. Met bijlagen.

  1961-1976
  
 212.Stukken betreffende regelingen van rijk en provincie over subsidies en salarissen

voor de Openbare Bibliotheek te Huissen.  1968-1971
  
 213.Stukken betreffende de nieuwbouw van de Openbare Bibliotheek te Huissen.  [1970]
  
 214.Statuten van de Openbare Bibliotheek te Kerkdriel. Met concepten.  1962, 1965,

1970
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  1970-1977
 215.Jaarverslagen van de Openbare Bibliotheek te Kerkdriel over 1969 tot en met 1976.  
 216.Stukken betreffende regelingen van rijk en provincie over subsidies en salarissen

voor de Openbare Bibliotheek te Druten.  1966-1971
  
 217.Huishoudelijk en uitleenreglement van de Openbare Bibliotheek te Kerkdriel. Met

een model-uitleenreglement.  z.j.
  
 218.Stukken betreffende de huisvesting en inventaris van de Openbare Bibliotheek te

Kerkdriel.  1965-1975
  
 219.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Openbare Bibliotheek te

Kerkdriel. Met bijlagen.  1962, 1965-1975
  
 220.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Kerkdriel. Met bijlagen.  1962-1975
  
 221.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Kerkdriel. Met bijlagen.

  1960-1976
  
 222.Jaarverslagen van de Openbare Bibliotheek te Beneden-Leeuwen over 1964 tot en

met 1967, 1969 en 1972 tot en met 1974.  1965-1968, 1970, 1973-1975
  
 223.Statuten van de Openbare Bibliotheek te Beneden-Leeuwen. Met concepten en

bijlagen.  1960-1970
  
 224.Uitleenreglement van de Openbare Bibliotheek te Beneden-Leeuwen.  [1968]
  
 225.Stukken betreffende de huisvesting van de Openbare Bibliotheek te Beneden-

Leeuwen.  z.j.
  
 226.Convocaties voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur van de

Openbare Bibliotheek te Beneden-Leeuwen.  1965-1974
  
 227.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Beneden-Leeuwen. Met bijlagen.

  1960-1976
  
 228.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Beneden-Leeuwen.  1962-1976
  
 229.Stukken betreffende regelingen van rijk en provincie over subsidies en salarissen

voor de Openbare Bibliotheek te Beneden-Leeuwen.  1966-1971
  
 230.Statuten, huishoudelijk en uitleenreglement van de Openbare Bibliotheek Gelders

Eiland (met vestigingen te Aerdt, Pannerden en Herwen). Met bijlagen.  1967-1971
  
 231.Stukken betreffende de huisvesting en inrichting van de Openbare Bibliotheek

Gelders Eiland.  1968-1975
  
 232.Convocaties voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur van de

Openbare Bibliotheek Gelders Eiland.  1970-1975
  
 233.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek Gelders Eiland.  1968-1976
  
 234.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek Gelders Eiland.  1969-1976
  
 235.Stukken betreffende regelingen van rijk en provincie over subsidies en salarissen

voor de Openbare Bibliotheek Gelders Eiland.  1968-1971
  
 236.Statuten van de Openbare Bibliotheek te Renkum.  1965
  
 237.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Renkum.  1964-1971
  
 238.Convocaties voor vergaderingen van het bestuur van de Openbare Bibliotheek te

Renkum.  1963-1965
  
 239.Statuten, huishoudelijk en uitleenreglement van de Openbare Bibliotheek te Ulft.

Met concepten.  z.j.
  
 240.Stukken betreffende de inrichting en huisvesting van de Openbare Bibliotheek te

Ulft.  1966-1972
  
 241.Convocaties voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur van de

Katholieke Stichting voor Cultuur en Ontspanning te Ulft, beheerder van de
Openbare Bibliotheek aldaar.  1966-1975

  
 242.Jaarverslagen van de Katholieke Stichting voor Cultuur en Ontspanning te Ulft,

houdende gegevens over de Openbare Bibliotheek aldaar over 1961 tot en met
1973.  1962-1973

  
 243.Correspondentie met de Katholieke Stichting voor Cultuur en Ontspanning en de

Openbare Bibliotheek te Ulft. Met bijlagen.  1958-1976
  
 244.Financiële verslagen van de Katholieke Stichting voor Cultuur en Ontspanning te

Ulft, houdende gegevens over de Openbare Bibliotheek aldaar. Met bijlagen.
  1959-1976
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 245.Stukken betreffende regelingen van rijk en provincie over subsidies en salarissen

voor de Openbare Bibliotheek te Ulft.  1968-1973
  
 246.Statuten, huishoudelijk en uitleenreglement van de Openbare Bibliotheek te

Zevenaar. Met concepten en bijlagen.  z.j.
  
 247.Jaarverslag van de Openbare Bibliotheek te Zevenaar over 1965.  1966
  
 248.Verhandelingen houdende de planning voor de Openbare Bibliotheek te Zevenaar

voor 1972 tot en met 1977.  [1972]
  
 249.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Zevenaar. Met bijlagen.  1958-1976
  
 250.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Openbare Bibliotheek te

Zevenaar. Met bijlagen.  1971-1976
  
 251.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Zevenaar. Met bijlagen.

  1959-1977
  
 252.Stukken betreffende regelingen van rijk en provincie over subsidies en salarissen

voor de Openbare Bibliotheek te Zevenaar.  1966-1972
  
 253.Stukken betreffende de nieuwbouw en inrichting van de Openbare Bibliotheek te

Zevenaar.  1968-1974
  
 254.Statuten, huishoudelijk en uitleenreglement van de Openbare Bibliotheek te

Groenlo. Met concepten.  1969-1971
  
 255.Convocaties voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur van de

Openbare Bibliotheek te Groenlo.  1966-1971
  
 256.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Groenlo. Met bijlagen.  1964-1975
  
 257.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Groenlo. Met bijlagen.

  1965-1976
  
 258.Stukken betreffende de nieuwbouw en inrichting van de Openbare Bibliotheek te

Groenlo.  1970-1971
  
 259.Stukken betreffende regelingen van rijk en provincie over subsidies voor de

Openbare Bibliotheek te Groenlo.  1966-1972
  
 260.Statuten, huishoudelijk en uitleenreglement van de Openbare Bibliotheek te

Lichtenvoorde. Met concepten en bijlagen.  [1971], 1975
  
 261.Convocaties voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur van de

Openbare Bibliotheek te Lichtenvoorde.  1971-1974
  
 262.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Lichtenvoorde. Met bijlagen.

  1964-1975
  
 263.Stukken betreffende de inrichting van het gebouw van de Openbare Bibliotheek te

Lichtenvoorde.  1971-1975
  
 264.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Lichtenvoorde. Met bijlagen.

  1964-1975
  
 265.Statuten, huishoudelijk en uitleenreglement van de Openbare Bibliotheek te Bergh.

Met concepten.  [1974]
  
 266.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Openbare Bibliotheek te

Bergh.  1974-1975
  
 267.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Bergh.  1965-1975
  
 268.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Bergh. Met bijlagen.

  1965-1976
  
 269.Stukken betreffende de nieuwbouw en inrichting van de Openbare Bibliotheek te

Bergh.  1973-1977
  
 270.Statuten, huishoudelijk en uitleenreglement van de Openbare Bibliotheek te

Ubbergen en Millingen aan de Rijn. Met concepten.  z.j.
  
 271.Stukken betreffende de huisvesting van de Openbare Bibliotheek te Ubbergen en

Millingen aan de Rijn.  1967-1974
  
 272.Convocaties voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur van de

Openbare Bibliotheek te Ubbergen en Millingen aan de Rijn.  1967-1974
  
 273.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Ubbergen en Millingen aan de

Rijn. Met bijlagen.  1967-1974
  

Pagina 11/23

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292092
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292092
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292093
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292093
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292094
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292095
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292095
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292096
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292097
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292097
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292098
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292099
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292099
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292100
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292100
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292101
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292101
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292102
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292102
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292103
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292104
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292105
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292105
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292106
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292106
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292107
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292107
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292108
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292108
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292109
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292110
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292110
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292111
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292112
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292112
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292113
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292113
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292114
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292115
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292116
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292116
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292117
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292117
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292118
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292118
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292119
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292119
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292120
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110292120


Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland

 274.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Ubbergen en Millingen aan de
Rijn.  1966-1974

  
 275.Statuten, huishoudelijk en uitleenreglement van de Openbare Bibliotheek te

Beuningen en Weurt. Met concepten en bijlagen.  [1970]
  
 276.Stukken betreffende de huisvesting en inrichting van de Openbare Bibliotheek te

Beuningen en Weurt.  1973-1975
  
 277.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Openbare Bibliotheek te

Beuningen en Weurt.  1973-1976
  
 278.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Beuningen en Weurt. Met bijlagen.

  1966-1973
  
 279.Statuten, huishoudelijk en uitleenreglement van de Openbare Bibliotheek te Duiven,

Groessen en Westervoort. Met concepten en bijlagen.  [1968]
  
 281.Stukken betreffende de huisvesting en inrichting van de Openbare Bibliotheek te

Duiven, Groessen en Westervoort.  1969-1975
  
 282.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Duiven, Groessen en Westervoort.

Met bijlagen.  1966-1976
  
 283.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Duiven, Groessen en

Westervoort. Met bijlagen.  1968-1976
  
 284.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Culemborg.  1967-1970
  
 285.Statuten van de Openbare Bibliotheek te Culemborg. Met concepten.  [1968]
  
 286.Statuten, huishoudelijk en uitleenreglement van de Stichting Bibliobusdienst Maas

en Waal. Met concepten en bijlagen.  [1968]
  
 287.Correspondentie met de Stichting Bibliobusdienst Maas en Waal.  1968-1970
  
 288.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Stichting Bibliobusdienst

Maas en Waal.  1968-1970
  
 289.Jaarverslagen van de Stichting Bibliobusdienst Maas en Waal over 1967 en 1968.

  1968-1969
  
 290.Financiële verslagen van de Stichting Bibliobusdienst Maas en Waal.  1968-1969
  
 291.Convocaties voor vergaderingen van het bestuur van het filiaal te Etten van de

Openbare Bibliotheek te Ulft.  1970-1973
  
 292.Correspondentie met het filiaal te Etten van de Openbare Bibliotheek te Ulft.

  1970-1974
  
 293.Financiële verslagen van het filiaal te Etten van de Openbare Bibliotheek te Ulft. Met

bijlagen.  1968-1976
  
 294.Stukken betreffende regelingen van rijk, provincie en gemeente over subsidies en

salarissen voor het filiaal te Etten van de Openbare Bibliotheek te Ulft.  1967-1968
  
 295.Statuten, huishoudelijk en uitleenreglement van de Openbare Bibliotheek te Malden.

Met concepten en bijlagen.  [1972]
  
 296.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Openbare Bibliotheek te

Malden.  1973-1975
  
 297.Correspondentie met de Openbare Bibliotheek te Malden. Met bijlagen.  1972-1976
  
 298.Stukken betreffende de inrichting van het gebouw van de Openbare Bibliotheek te

Malden.  1974-1975
  
 299.Financiële verslagen van de Openbare Bibliotheek te Malden. Met bijlagen.

  1970-1976
  
 300.Statuten en uitleenreglement van bibliobus twee te Dukenburg en de omgeving van

Nijmegen. Met concepten en bijlagen.  [1969]
  
 301.Brieven en doorslagen van brieven over bibliobus twee te Dukenburg en de

omgeving van Nijmegen.  1970-1976
  
 302.Stukken betreffende de aanschaf en inrichting van bibliobus twee te Dukenburg en

de omgeving van Nijmegen.  [1969]
  
 303.Brieven en doorslagen van brieven over financiële zaken inzake bibliobus twee te

Dukenburg en de omgeving van Nijmegen.  1969-1973
  
 304.Stukken betreffende de aanschaf en bouw van bibliobus drie in het Land van Maas

en Waal.  1972-1976
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Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland

  
 305.Stukken betreffende de financiering van bibliobus drie in het Land van Maas en

Waal.  1971-1974
  
 306.Brieven en doorslagen van brieven over bibliobus drie in het Land van Maas en

Waal. Met bijlagen.  1972-1975
  
 307.Brieven en doorslagen van brieven over de bibliobus van de Provinciale

Wisselbibliotheekdienst Gelderland (PWD). Met bijlagen.  1974-1976
  
 308.Brieven van en doorslagen van brieven aan leveranciers en aangesloten

bibliotheken over de aanschaf van boeken.  1964-1973
  
 309.Kasboek houdende financiële gegevens over de aanschaf van boeken. Met bijlagen.

  z.j.
  
 310.Stukken betreffende de oprichting en organisatie van de onder beheer van de KCVL-

Gelderland staande bibliotheken.  1958-1959
  
 311.Stukken betreffende de Openbare Bibliotheek te Elst.  1956-1962
  
 312-313.Brieven van en doorslagen van brieven aan Nuts-, Parochie- en

Vincentiusbibliotheken die geen subsidie ontvangen.  1955-1976
Bevat 2 stukken

  
  312.1955-1969
  
  313.1970-1976
  
 314.Stukken betreffende subsidies aan Nuts-, Parochie- en Vincentiusbibliotheken.

  1960-1963
  
 315.Stukken betreffende de Provinciale Gelderse Bibliotheek (PBG) te Arnhem.

  1965-1966
  
 316.Correspondentie met de Bibliotheekpost te Winssen.  1959-1964
  
 317.Stukken betreffende de bij de PBG aangesloten Openbare Bibliotheek te

Hoevelaken.  1965-1967, 1971
  
 318.Uitnodigingen voor het bijwonen van openingen en manifestaties bij bibliotheken in

Nederland.  1969-1976
  
 319.Circulaires van de voorzitter, drs. A.F.C.M. Wolf, aan diverse instanties.  1965-1966
  
 320.Stukken betreffende de Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse

Wetenschappelijke Bibliotheek, samenwerkend in de Bibliotheek Arnhem.
  1970-1975

  
 321.Stukken betreffende de Openbare Bibliotheek te Wijchen.  1958-1971
  
 322.Brieven van en doorslagen van brieven aan de Openbare Bibliotheek te Nijmegen.

Met bijlagen.  1958-1975
  
 323.Stukken betreffende de assistentencursus-B voor de opleiding van

bibliothecaressen te Nijmegen.  1969
  
 324.Stukken betreffende de Stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk.  1960-1963
  
 325.Correspondentie met de Katholieke Arbeiders Beweging, later het Nederlands

Katholiek Vakverbond.  1950-1966
  
 326.Brieven van en doorslagen van brieven aan organisaties, niet werkzaam in het

bibliotheekwezen.  1957-1959
  
 327.Brief van de Katholieke Plattelandsvrouwenorganisatie.  1966
  
 328.Correspondentie met de Katholieke Volkspartij. Met bijlagen.  1969-1974
  
 329.Stukken betreffende het bibliotheekwerk in het Gelders Rivierengebied.  1963-1970
  
 330.Stukken betreffende subsidiëring van het bibliotheekwerk door het Koningin

Juliana-fonds.  1966
  
 331.Stukken betreffende de Stichting Culturele Raad voor Gelderland.  1966-1976
  
 332.Stukken betreffende de kring Gelderland van de Organisatie van

Bibliotheekwerkers.  1967-1975
  
 333.Brieven aan het episcopaat van de RK kerk in Nederland. Met bijlage.  1957-1958
  
 334.Correspondentie met de Ministeries van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk

Werk en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.  1956-1968
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Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland

Openbare Bibliotheken van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk.  1959-1975

 335.Correspondentie met de afdelingen Volksontwikkeling en Rijksinspectie der  
 336.Formulieren van de Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken houdende

gegevens over de afrekening van de rijkssubsidies van aangesloten openbare
bibliotheken over 1971.  1972

  
 337.Circulaires van en doorslagen van brieven aan de rijkscommissie van Advies inzake

het Bibliotheekwezen.  1969-1975
  
 338.Brieven en circulaires van en doorslagen van brieven aan de Bibliotheekraad. Met

bijlagen.  1975
  
 339.Correspondentie met het bestuur van de provincie Gelderland, voornamelijk over

subsidies.  1953-1975
  
 340.Stukken betreffende gemeentesubsidies voor Openbare Bibliotheken.  [1973]
  
 341.Brieven van en doorslagen van brieven aan instanties, niet werkzaam in het

bibliotheekwezen.  1964-1972
  
 342.Stukken betreffende Karto BV te Hilversum, leverancier van apparaten voor de

automatisering van de uitleen van boeken bij bibliotheken.  1975-1976
  
 343.Brieven en circulaires van en doorslagen van brieven aan de KCVL-Nederland. Met

bijlagen.  1959-1964
  
 344.Model-statuten voor een provinciale KCVL en een openbare bibliotheek. Met

bijlagen.  1956-1958
  
 345.Brieven en circulaires van de KCVL-Nederland aan de provinciale KCVL's.

  1958-1964
  
 346.Brieven en circulaires van de KCVL-Limburg.  1957-1963
  
 347.Overeenkomsten van dienstverlening met openbare biliotheken. Met bijlagen.

  1971-1973
  
 348.Formulieren houdende gegevens inzake roosterwijzigingen van het personeel.  z.j.
  
 349.Schema's houdende gegevens over de organisatie van de KCVL-Nederland.  z.j.
  
 350.Formulieren houdende verklaringen van accordering van bestuursleden met de

begroting voor 1973. Met bijlage.  1972
  
 351.Stukken betreffende de omschrijving van de taak en de werkzaamheden van het

hoofd van de buitendienst.  1972
  
 352.Stukken betreffende een door de Provinciale Bibliotheekcentrales ingestelde ad-

hoc commissie ter Bestudering van het Rechtspositiereglement Personeel
Openbare Bibliotheken.  1972

  
 353.Stukken betreffende regelingen voor het verkrijgen van extra brandstof voor

motorvoertuigen ten tijde van de brandstofdistributie in 1973 en 1974.  1973-1974
  
 354.Brieven van en doorslagen van brieven aan de griffie van de Provinciale Staten van

Gelderland over begrotingen en subsidies.  1961, 1964-1965
  
 355.Rapport inzake de fusie met de Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland.  1977
  
 356.Stukken betreffende de taxatie en (poging tot) verkoop van de panden aan de Sint

Annastraat 278 en 280 te Nijmegen.  1977
  
 357.Rapport van de commissie Sociaal Plan, ingesteld naar aanleiding van de fusie met

de PBG.  1977
  
 358.Stukken betreffende de totstandkoming van de fusie met de PBG.  1975-1977
  
 359.Brieven en doorslagen van brieven over de fusie met de PBG.  1976-1977
  
 360.Nota inzake de fusie met de PBG. Met kanttekeningen.  [1977]
  
 361.Stukken betreffende de inrichting van de PBG na de fusie.  [1977]
  
 362.Verslagen van vergaderingen van de commissie Sociaal Plan, ingesteld naar

aanleiding van de fusie met de PBG. Met bijlagen.  1976-1977
  
 363.Stukken betreffende commentaar, geleverd door de verschillende geledingen in de

KCVL-Gelderland en de PBG op de nota van de commissie Sociaal Plan.  1977
  
 364.Brieven van de Rabobank te Nijmegen over de rekening van de KCVL-Gelderland.

Met bijlagen.  1976-1977
  
 365.Exploitatie-begrotingen voor 1976 en 1977. Met bijlagen.  1975-1977
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Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland

  
 366.Lijsten houdende de bedrijfsresultaten van de aangesloten openbare bibliotheken

over 1974.  1975
  
 367.Lijsten houdende berekeningen van het aantal te verwachten gebruikers per

openbare bibliotheek. Met bijlagen.  1974-1976
  
 368.Stukken betreffende betalingen van de PBG aan boekhandels voor abonnementen

op tijdschriften voor aangesloten openbare bibliotheken.  1978
  
 369.Brief van het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen over de verwerving van

het archief na de fusie met de PBG. Met bijlagen.  1979
  
 370.Financiële verslagen en accountantsrapporten over 1975 tot en met 1977.

  1976-1978
  
 371-374.Stukken betreffende de subsidiëring door de provincie Gelderland over 1974 tot en

met 1977.  1975-1977
Bevat 4 stukken

  
  371.Subsidie voor 1974.  1975
  
  372.Subsidie voor 1975.  1975-1977
  
  373.Subsidie voor 1976.  1975-1977
  
  374.Subsidie voor 1977.  1976-1977
  
 375-377.Stukken betreffende de subsidiëring door de rijksoverheid over 1975 tot en met

1977.  1975-1978
Bevat 3 stukken

  
  375.Subsidie voor 1975.  1975-1976
  
  376.Subsidie voor 1976.  1975-1978
  
  377.Subsidie voor 1977.  1977-1978
  
 378.Reglement van de Personeelsraad.  1973
  
 379.Stukken betreffende gegevens over openingstijden, bestuurssamenstellingen en

overeenkomsten van dienstverlening van de aangesloten openbare bibliotheken.
  1966-1973

  
 380.Circulaires inzake gegevens over de bibliobussen.  1974, 1976, z.j.
  
 381.Brieven en doorslagen van brieven over subsidies.  1970-1973
  
 382.Stukken houdende gegevens over het Bureau en de aangesloten openbare

bibliotheken voor het samenstellen van de jaarverslagen over 1973 tot en met 1975.
  1974-1976

  
 383.Stukken betreffende de voorbereidingen van een vergadering van de

bibliothecarissen van de aangesloten openbare bibliotheken op 22 mei.  1975
  
 384.Stukken betreffende de Feestcommissie.  [1976]
  
 385.Stukken betreffende het samenstellen van een Gebruikersgids Volwassenen voor

bibliotheken.  1975
  
 386.Stukken betreffende de wettelijke regeling van contributievrijdom voor

bibliotheekgebruik voor jongeren tot 18 jaar.  1972-1975
  
 387.Stukken betreffende de totstandkoming van een uniform lees- en uitleenreglement

voor alle aangesloten openbare bibliotheken.  1975, z.j.
  
 388.Verslagen van vergaderingen van commissies en werkgroepen op

bibliotheektechnisch terrein. Met bijlagen.  1975-1976
  
 389.Brieven en doorslagen van brieven Met bijlagen.  1975-1976
  
 390.Verslag van een bijeenkomst over de verhouding bestuur-medewerkers van de

aangesloten openbare bibliotheken van 1 april.  1970
  
 391.Overzicht van de van de rijksoverheid en provinciebesturen verkregen subsidies

voor provinciale bibliotheekcentrales en openbare bibliotheken, per provincie.  1968
  
 392-393.Stukken betreffende het personeel. Alfabetisch op naam.  1964-1972

Bevat 2 stukken
  
  392.A-K  1964-1972
  
  393.L-Z  1964-1972
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Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland

bijwonen van de officiële opening van het gebouw aan de Sint Annastraat 280 te
Nijmegen op 9 april.  1968

 394.Brieven en correspondentiekaart en houdende antwoorden op invitaties tot het  
 395.Brieven en correspondentiekaart en houdende felicitaties ter gelegenheid van het

25-jarig bestaan.  1976
  
 396.Kaartjes houdende namen en adressen van relaties, waarschijnlijk om ze uit te

nodigen voor de viering van het 25-jarig bestaan.  [1976]
  
 397.Receptiealbum ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.  1976
  
 398.Nota "Subsidie nota Gelderland 1973".  [1973]
  
 399.Stukken betreffende de uitbreiding van het gebouw van de Provinciale

Bibliotheekcentrale Gelderland (PBC) te Velp.  1970
  
 400.Stukken betreffende de Provinciale Discotheek Gelderland, gevestigd aan de Sint

Annastraat 280 te Nijmegen.  1971-1975
  
 401.Stukken betreffende de totstandkoming van de samenwerking en de fusie met de

PBG.  1970-1974
  
 402.Verslagen van vergaderingen van de commissie van Directies van KCVL's in

Nederland. Met bijlagen.  1970-1973
  
 403.Financiële verslagen van de PBG.  1971-1972
  
 404.Verslagen van vergaderingen van de beleidscommissie PBG/KCVL. Met bijlagen.

  1971-1973
  
 405.Verslagen van vergaderingen van commissies van het bibliotheekwezen in

Gelderland over bibliotheektechnische kwesties.  1969-1972
  
 406.Brieven aan en doorslagen van brieven van C. van Esveld, hoofd van de

buitendienst.  1969-1972
  
 407.Brieven aan en doorslagen van brieven van H.S. de Werd, directeur. Met bijlagen.

  1969-1975
  
 408.Stukken betreffende het totstandkomen van nieuwe Bibliotheek- en

Auteursrechtwetten.  1969-1972
  
 409.Verslagen van vergaderingen van de Coördinatiecommissie van de Stichting

Contact Gelderse Openbare Bibliotheken.  1972-1973
  
 410.Nota inzake de positie van de Stichting Contact Gelderse Openbare Bibliotheken

aangaande de lectuurvoorziening voor bejaarden en immobielen, en de Provinciale
Discotheek en Muziekbibliotheek. Met bijlage.  z.j.

  
 411.Verslag van een vergadering van het dagelijks bestuur van 16 maart.  1965
  
 412.Verslag van een vergadering van het dagelijks bestuur van de Stichting Contact

Gelderse Openbare Bibliotheken van 10 maart.  1972
  
 413.Financiële verslagen over 1971 en 1973.  1972, 1974
  
 414.Taxatierapport inzake het pand aan de Sint Annastraat 278 te Nijmegen. Met bijlage.

  1970
  
 415.Brieven en circulaires van de KCVL-Nederland.  1959-1962
  
 416.Brieven en circulaires en doorslagen van brieven over de uitgave van #Mens en

Boek#.  1958-1966
  
 417.Stukken betreffende de Personeelsraad.  1970-1972
  
 418.Stukken betreffende de afdracht van belastingen en huur voor de Openbare

Bibliotheek te Groesbeek.  1972-1973
  
 419.Stukken betreffende voor de schriftelijke cursus "Boek en Bibliotheek", gegeven

onder leiding van de PBNA te Arnhem en gemaakt door het NBLC. Met
kanttekeningen.  z.j.

  
 420.Catalogus #De winter en zijn sporten, een keuze van boeken#.  z.j.
  
 421.Verslagen van bijeenkomsten van staffunctionarissen van de Stichting Contact

Gelderse Openbare Bibliotheken. Met bijlagen.  1970-1971
  
 422.Verslagen van werkbesprekingen van het personeel.  1972-1973
  
 423.Redevoering "De openbare bibliotheek op weg naar morgen" van P.J. van

Swigchem, directeur van de Openbare Bibliotheek te 's-Gravenhage. Met
samenvatting van de daaropvolgende discussie.  z.j.
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 424.Mededeling van de Feestcommissie inzake het uitstapje voor het personeel op 4
oktober.  z.j.

  
 425.Lijst van het boekenbezit en de uitleencijfers over het seizoen 1952/1953 van de

aangesloten openbare bibliotheken. Alfabetisch op plaatsnaam.  1953
  
 426.Lijst houdende adressen van instanties die in aanmerking komen voor een

uitnodiging van de opening van een bibliotheekgebouw.  z.j.
  
 427.Lijst "Bibliotheken boven de Rijn".  z.j.
  
 428.Lijst van boeken over het zeilen en zeilschepen.  1970
  
 429.Lijst houdende gegevens over boekenbezit, ledental en aantal uitleningen van de

Openbare Bibliotheek te Ulft en diens filialen te Etten en Gendringen.  1972
  
 430.Financiële verslagen van de Provinciale Discotheek en Muziekbibliotheek

Gelderland over 1972, 1974 en 1975.  1973-1975
  
 431.Exploitatiebegroting van de Provinciale Schoolbibliotheekdienst Gelderland voor

1975.  1974
  
 432.Financiële verslagen over 1974 en 1975.  1975-1976
  
 433.Jaarverslag over 1955.  1956
  
 434.Kopij voor #Interne Mededelingen#.  [1976]
  
 435.Reglement van de Ondernemingsraad.  1976
  
 436.Stukken betreffende regelingen voor reiskosten- en reistijdenvergoedingen voor het

personeel.  [1970]
  
 437.Stukken betreffende salarisregelingen voor het personeel.  1960-1968
  
 438.Financiële verslagen over 1957, 1958 en 1965 tot en met 1974.  1958, 1959,

1965-1975
  
 439.Accountantsrapporten opgemaakt door accountantskantoren Nijst en Co. en Moret

en Limperg over 1957 tot en met 1972. Met bijlagen.  1958-1973
  
 440.Financiële verslagen over 1965 tot en met 1969.  1966-1970
  
 441.Financiële verslagen van de KCVL-Gelderland, de PWD, de Provinciale Discotheek

en Muziekbibliotheek en de aangesloten openbare bibliotheken over 1975.
Alfabetisch op (plaats)naam.  1976

  
 442.Stukken houdende wijzigingen in de exploitatiebegrotingen van enkele aangesloten

openbare bibliotheken voor 1976.  [1976]
  
 443.Financiële verslagen van aangesloten openbare bibliotheken over de periode 1

januari tot en met 30 juni. Alfabetisch op plaatsnaam.  1976
  
 444.Financiële verslagen van aangesloten openbare bibliotheken over de periode 1

januari tot en met 31 augustus, of 30 september, 1976. Alfabetisch op plaatsnaam.
  [1976]

  
 445.Financiële verslagen van aangesloten openbare bibliotheken over 1976. Alfabetisch

op plaatsnaam.  1977
  
 446.Exploitatiebegroting en van de KCVL-Gelderland, de PWD, de Provinciale

Discotheek en Muziekbibliotheek Gelderland en de aangesloten openbare
bibliotheken voor 1977. Alfabetisch op plaatsnaam.  1976

  
 447.Jaarverslag over 1965.  1966
  
 448.Aantekeningen van (anoniem) over diverse onderwerpen.  z.j.
  
 449.Documentatiemateriaal over de afdeling Wisselbibliotheekdienst van de PBG, die na

de fusie KCVL-Gelderland met de PBG aan de Sint Annastraat 280 te Nijmegen
gevestigd was.  1977-1980

  
 450-467.Stukken ingekomen bij en uitgegaan van het Bureau.  1950-1966, z.j.

Bevat 18 stukken
  
  450.1950
  
  451.1951
  
  452.1952
  
  453.1953
  
  454.1954
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  455.1955
  
  456.1956
  
  457.1957
  
  458.1958
  
  459.1959
  
  460.1960
  
  461.1961
  
  462.1962
  
  463.1963
  
  464.1964
  
  465.1965
  
  466.1966
  
  467.z.j.
  
 468.Accountantsrapporten opgemaakt door accountantskantoor Moret en Limperg van

de aangesloten openbare bibliotheken, de KCVL-Gelderland, Stichting Contact
Gelderse Openbare Bibliotheken en PBG over 1973.  1974

  
 469.Financiële verslagen van de Provinciale Discotheek en Muziekbibliotheek

Gelderland, de KCVL-Gelderland en twee aangesloten openbare bibliotheken.  1974
  
 470.Financiële verslagen van de aangesloten openbare bibliotheken over 1974.

Alfabetisch op plaatsnaam.  1975
  
 471.Accountantsrapport opgemaakt door accountantskantoor Moret en Limperg van de

Stichting Contact Gelderse Openbare Bibliotheken over januari.  1974
  
 472.Financiële verslagen van de KCVL-Gelderland en de aangesloten openbare

bibliotheken over 1975. Alfabetisch op plaatsnaam.  1976
  
 473.Accountantsrapport opgemaakt door accountantskantoor Moret en Limperg van de

KCVL-Gelderland over 1975.  1976
  
 474.Exploitatiebegroting en van de KCVL-Gelderland en de aangesloten openbare

bibliotheken voor 1976. Alfabetisch op plaatsnaam.  1975-1976
  
 475.Exploitatiebegroting en van de KCVL-Gelderland, de PWD en de Provinciale

Discotheek en Muziekbibliotheek voor 1977.  1976
  
 476.Jaarverslagen over 1960, 1968 en 1969.  1961, 1969-1970
  
 477-500.Stukken betreffende parochie- en instellingsbibliotheken.  1953-1976

Bevat 24 stukken
  
  477.Personeelsbibliotheek Sint Liduïnaziekenhuis te Apeldoorn.  1967-1972
  
  478.Parochiebibliotheek te Baak.  1953-1976
  
  479.Bibliotheek Sint Jan te Balgoy.  1962-1972
  
  480.Parochiebibliotheek te Barneveld.  1953-1969
  
  481.Parochiebibliotheek te Beek.  1953-1976
  
  482.Parochiebibliotheek te Braamt.  1953-1973
  
  483.Parochiebibliotheek te Driel.  1952-1973
  
  484.Parochiebibliotheek te Dronten.  1962
  
  485.Bibliotheek De Goede Herder te Ede.  1963-1967
  
  486.Nutsbibliotheek te Elburg.  1969-1974
  
  487.Bibliotheek van de Huishoudschool te Elst.  1952-1970
  
  488.RK Leesbibliotheek Leo XIII te Gaanderen.  1953-1958
  
  489.Parochiebibliotheek te Gorssel.  1952-1974
  
  490.Huishoudschoolbibliotheek Sint Martha te Groenlo.  1968-1971
  
  491.Parochiebibliotheek te 's-Heerenberg.  1954-1976
  
  492.Bibliotheek Pastoraal Oecumenisch Centrum te Hemmen.  1970-1971
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  493.Parochiebibliotheek te Hengelo.  1954-1974
  
  494.Parochiebibliotheek te Herwen en Aerdt.  1953-1972
  
  495.Parochiebibliotheek te Kekerdom.  1959-1973
  
  496.Bibliotheek Streekcentrum Werkende Jongeren Nijmegen.  1972
  
  497.Parochiebibliotheek te Ruurlo.  1957-1973
  
  498.Parochiebibliotheek te Terborg.  1959-1970
  
  499.Nutsbibliotheek te Tolkamer.  1968-1971
  
  500.Schoolbibliotheek te Valburg.  1954-1971
  
 501.Aantekenboek houdende mutaties van de rekening bij de Postcheque- en

Girodienst.  1952-1956
  
 502.Formulier houdende gegevens over de bevolkingssamenstelling van gemeenten in

Gelderland, verzameld bij de dertiende Algemene Volkstelling in mei. Alfabetisch op
plaatsnaam R-Z.  1960

  
 503-504.Formulier houdende gegevens over het boekenbezit van aangesloten openbare

bibliotheken. Alfabetisch op plaatsnaam.  1960-1963
Bevat 2 stukken

  
  503.1961
  
  504.1962-1963
  
 505-510.Formulier houdende gegevens over het boekenbezit en de uitleningen van

aangesloten openbare bibliotheken, bestemd voor de statistische gegevens voor
het bepalen van de gemeentelijke subsidies. Alfabetisch op plaatsnaam. Met
bijlagen.  1967-1975
Bevat 6 stukken

  
  505.Subsidie voor 1966.  1967-1969
  
  506.Subsidie voor 1967.  1968-1969
  
  507.Subsidie voor 1968.  1969-1970
  
  508.Subsidie voor 1969.  1969-1970
  
  509.Subsidie voor 1971.  1972
  
  510.Subsidie voor 1973.  1974-1975
  
 511.Formulier houdende gegevens over het aantal uitleningen van aangesloten

openbare bibliotheken over 1960 tot en met 1966. Alfabetisch op plaatsnaam. Met
bijlagen.  1961-1967

  
 512-525.Circulaires en doorslagen van brieven.  1964-1974

Bevat 14 stukken
  
  512.1964, juli - 1965, november.  1964-1965
  
  513.1965, november - 1966.  1965-1966
  
  514.1967-1968, juni.  1967-1968
  
  515.1968, juni - 1969, september.  1968-1969
  
  516.1969, september - 1970, juli.  1969-1970
  
  517.1970, juli - 1971, juni.  1970-1971
  
  518.1971, juni - 1972, februari.  1971-1972
  
  519.Februari - september.  1972
  
  520.1972, september - 1973, februari.  1972-1973
  
  521.Februari - juni.  1973
  
  522.Juni - november.  1973
  
  523.1973, november - 1974, maart.  1973-1974
  
  524.Maart - augustus.  1974
  
  525.Augustus - november.  1974
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Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland

Immobielen van de Stichting Contact Gelderse Openbare Bibliotheken over
bezoeken aan instellingen en tehuizen. Alfabetisch op plaatsnaam.  1966-1976
Bevat 3 stukken

 526-528.Brieven en rapporten van de contactfunctionaris Lectuurvoorziening Bejaarden en  
  526.A-D  1966-1976
  
  527.E-K  1966-1976
  
  528.L-Z  1966-1976
  
 529.Brieven van de contactfunctionaris Lectuurvoorziening Bejaarden en Immobielen

van de Stichting Contact Gelderse Openbare Bibliotheken aan instellingen en
tehuizen.  1971-1973

  
 530.Lijsten van instellingen en tehuizen in Gelderland die in aanmerking komen

bibliotheek te houden of dat al doen.  z.j.
  
 531.Circulaires en doorslagen van brieven van de contactfunctionaris

Lectuurvoorziening Bejaarden en Immobielen van de Stichting Contact Gelderse
Openbare Bibliotheken aan tehuizen, houdende informatie over lectuurvoorziening.
Alfabetisch op plaatsnaam.  1971-1973

  
 532.Correspondentie van de contactfunctionaris Lectuurvoorziening Bejaarden en

Immobielen van de Stichting Contact Gelderse Openbare Bibliotheken met
gemeentebesturen. Alfabetisch op plaatsnaam.  1972-1973

  
 533-534.Stukken betreffende lectuurvoorziening voor bejaarden.  1958-1964

Bevat 2 stukken
  
  533.1958-1961
  
  534.1962-1964
  
 535.Stukken betreffende de bibliobus drie in het Land van Maas en Waal.  1966-1970
  
 536.Brieven en circulaires en doorslagen van brieven over bibliotheektechnische

kwesties.  1961-1963
  
 537.Enquêteformulieren ingevuld door de aangesloten openbare bibliotheken inzake

een onderzoek van de werkgroep Bibliotheekonderzoek van het NBLC over
uitleenregelingen.  1974

  
 538.Formulieren houdende gegevens over het boekenbezit en het aantal uitleningen van

aangesloten openbare bibliotheken, bestemd voor de vaststelling van de
gemeentelijke subsidies over 1970. Alfabetisch op plaatsnaam. Met bijlagen.
  1970-1971

  
 539.Brieven van en doorslagen van brieven aan gemeentebesturen over de

gemeentesubsidies voor de aangesloten openbare bibliotheken over 1962.
  1962-1963

  
 540.Formulieren houdende gegevens over de bevolkingssamenstelling van gemeenten

in Gelderland, verzameld bij de dertiende Algemene Volkstelling in mei. Alfabetisch
op plaatsnaam A-P.  1960

  
 541.Formulieren houdende gegevens over de bijdragen van aangesloten openbare

bibliotheken aan de KCVL-Gelderland over 1959 tot en met 1963. Alfabetisch op
plaatsnaam.  z.j.

  
 542.Correspondentiekaart en van de aangesloten openbare bibliotheken houdende

gegevens over het boekenbezit en het aantal uitleningen over 1965 bestemd voor
de statistiek (van de KCVL-Gelderland) voor 1965. Alfabetisch op plaatsnaam.  1966

  
 543.Kantooragenda's. Met aantekeningen.  1970-1974
  
 544-556.Kasboeken.  1951-1973

Bevat 13 stukken
  
  544.1951, september - 1952, maart.  1951-1952
  
  545.1954, januari - 1956, december.  1954-1956
  
  546.1957, januari - 1960, februari.  1957-1960
  
  547.1961, mei - 1962, september.  1961-1962
  
  548.Oktober - december.  1963
  
  549.1962, oktober - 1965, januari (even maanden).  1962-1965
  
  550.1962, november - 1964, november (oneven maanden).  1962-1964
  
  551.1965, maart - 1967, maart.  1965-1967
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Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland

  552.Februari.  1965
  
  553.1967, maart - 1969, december.  1967-1969
  
  554.1970
  
  555.1971, januari - 1972, mei.  1971-1972
  
  556.1972, juni - 1973, december.  1972-1973
  
 557.Kasboek van de Provinciale Discotheek en Muziekbibliotheek over mei 1972 tot en

met december 1973.  1972-1973
  
 558.Kasboek van de Katholieke Gelderse Plattelandsbibliotheek te Nijmegen over juni

1956 tot en met november 1958.  1956-1958
  
 559.Register houdende overzichten van het aantal uitgeleende boeken bij filialen van de

Katholieke Gelderse Plattelandsbibliotheek te Nijmegen.  1959
  
 560.Aantekeningen over de taak van de administratie.  1967
  
 561.Kasboek houdende gegevens inzake de over rekeningen van de bibliobus betaalde

BTW over maart 1969 tot en met september 1970.  1969-1970
  
 562-566.Kas- en giroboeken.  1950-1961

Bevat 5 stukken
  
  562.1950, oktober - 1959, januari.  1950-1959
  
  563.1955 - 1958, augustus.  1955-1958
  
  564.1956 - 1960, augustus.  1956-1960
  
  565.1960, januari - 1961, mei (inkomsten).  1960-1961
  
  566.1960, janauri - 1961, mei (uitgaven).  1960-1961
  
 567.Brieven aan de aangesloten openbare bibliotheken en hun gemeentebesturen over

de gemeentesubsidies over 1964 en 1965.  1965-1966
  
 568.Stukken betreffende de afdracht van loonbelasting over de salarissen van het

personeel aan de Inspectie der Belastingen en van sociale premies aan de Nieuwe
Algemene Bedrijfsvereniging.  1953-1958

  
 569-570.Circulaires van de Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken houdende

gegevens over de aanpassing van de salarissen van bibliotheekpersoneel.
  1963-1965
Bevat 2 stukken

  
  569.1963
  
  570.1965
  
 571.Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Provinciale Discotheek Gelderland.

Met bijlagen.  1967-1973
  
 572.Stukken betreffende parochiebibliotheken, aangesloten bij de RK Bond van

Parochiebibliotheken in het bisdom 's-Hertogenbosch.  1947-1957
  
 573.Financiële verslagen over 1950 tot en met 1952 en 1955 tot en met 1958.  1951-1953,

1955-1959
  
 574.Stukken betreffende verrekeningen over de rekening-courant bij de KCVL-

Nederland.  1956-1959
  
 575.Brieven van en doorslagen van brieven aan de Stichting Gelderland voor

Maatschappelijk Werk over provinciale subsidies. Met bijlagen.  1954-1957
  
 576.Stukken betreffende het ontwerpen van statuten voor KCVL-werk op provinciaal en

plaatselijk niveau.  [1957]
  
 577.Correspondentie met het bestuur. Met bijlage.  [1958]
  
 578.Stukken betreffende kringbijeenkomsten met afgevaardigden van aangesloten

openbare bibliotheken.  [1962]
  
 579.Stukken betreffende plannen rond de oprichting van een openbare bibliotheek te

Eibergen.  1961
  
 580.Stukken betreffende de situatie van het bibliotheekwerk in het Land van Maas en

Waal en het Rijk van Nijmegen.  [1960]
  
 581.Stukken betreffende pensioenregelingen voor het personeel.  1960-1964
  
 582.Kopij bestemd voor het #Mededelingenblad#.  1954-1960
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Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland

  
 583.Lijsten van parochiebibliotheken en bejaardenhuizen die bezocht zijn of moeten

worden om over aansluiting te praten.  [1960]
  
 584.Brieven van de KCVL-Nederland aan de minister en de staatssecretaris van

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over de opleiding van hogere
bibliotheekfunctionarissen. Met bijlage.  1960

  
 585.Stukken betreffende de landelijke actie voor de jeugd "Radio-boekenactie de

B.I.E.B.".  1960
  
 586.Circulaires van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging inzake de uitvoering van de

sociale wetten. Met bijlagen.  1959-1964
  
 587.Stukken betreffende de plattelandslectuurvoorziening in Gelderland.  1950-1956
  
 588.Brieven van hoofden van lagere scholen in Gelderland, houdende antwoorden op

een (bijgevoegde) circulaire inzake het peilen van de belangstelling voor het
ontvangen van wisselcollecties.  1953

  
 589.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur. Met bijlagen.  1960-1961
  
 590.Stukken ten behoeve van het vervaardigen van het jaarverslag over 1955. Met

concept.  1955-1956
  
 591.Stukken betreffende eisenpaketten voor de bouw, verbouwing of uitbreiding van

gebouwen van openbare bibliotheken. Alfabetisch op plaatsnaam.  1976
  
 592.Verslagen van vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur. Met

bijlagen.  1957-1963
  
 593.Circulaires van de Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en Boekerijen te 's-

Gravenhage.  1952
  
 594.Brief van [M.J. van der Putt] van de Bond van RK Openbare Leeszalen en

Boekerijen in Nederland aan de heer Kerkhoffs, bestuurslid.  1952
  
 595.Brief van J.L. van Ee van de Protestants-Christelijke Lectuurraad te Oosterbeek aan

F.W.J. van Gent, burgemeester van Zevenaar.  1952
  
 596.Rapport van de KCVL-Nederland inzake het systeem van de KCVL.  1952
  
 597.Circulaires van de KCVL-Nederland inzake het oprichten van een RK openbare

uitleenbibliotheek.  1958
  
 598.Verslag van een vergadering van de Provinciale Staten van Gelderland over de

lectuurvoorziening. Met bijlage.  1959
  
 599.Nota "Enige aspecten bij de voorgestelde nieuwe opzet van opleiding van

assistenten" van (anoniem) inzake de scholing van leeszaalassistentes. Met
kanttekeningen.  ca. 1963

  
 600.Verslagen van algemene vergaderingen van de KCVL-Nederland. Met bijlagen.

  1951, 1957-1962
  
 601.Stukken betreffende de contactcommissie Plattelandslectuurvoorziening van de

Stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk.  1952, 1957-1958
  
 602.Financieel verslag over 1956.  1957
  
 603.Verslag van het examen van de Gelderse deelnemers aan de cursus voor

bibliothecarissen, uitgebracht door I. Albinski-Baltussen, bestuurslid. Met bijlagen.
  1957

  
 604.Verslagen van de algemene vergadering en vergaderingen van het dagelijks en het

algemeen bestuur.  1958
  
 605.Uittreksel van het verslag van de vergadering van het bestuur van de Openbare

Leenbibliotheek gehouden te Nijmegen op 19 maart.  1959
  
 606.Circulaires houdende gegevens over financiële zaken van de KCVL-Nederland.

  1957-1959
  
 607.Financieel verslag van de Stichting Openbare Uitleenbibliotheek Sint Vincentius te

Bemmel over 1962.  1963
  
 608.Brieven aan en doorslagen van brieven van het bestuur.  1952, 1957-1959,

1963-1964
  
 609.Salaristabellen afkomstig van de rijksoverheid. Met bijlage.  1960-1964
  
 610.Rapport van de subcommissie Verhoudingen Centrale Bibliotheek-

Instituutsbibliotheken van de rijkscommissie van Advies inzake het
Bibliotheekwezen. Met kanttekeningen.  [1976]
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Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland

  
 611.Rapport "Sociëteiten voor bejaarden in de provincie Gelderland" van H.J. Meesters,

uitgebracht aan de Stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk.  1960
  
 612.Nota "Katholieke Lectuurvoorziening" van Herman Divendal.  z.j.
  
 613.Kasboek houdende gegevens over de rekeningen-courant van de aangesloten

openbare bibliotheken en instellingen.  1970-1972
  
 614.Registratuurplannen betreffende de nrs. 1-343.  1977, z.j.
  
 615.Registratuurplan betreffende de nrs. 154-299.  1977
  
 616.Bouwtekeningen van het pand aan de St. Annastraat 280 te Nijmegen.  1962-1978
  
 617.Brochure "Fusierapport provinciale bibliotheekcentrale Gelderland".  1977
  
 618.Vergunning van de gemeente Nijmegen om het pand St. Annastraat 280 te

verbouwen. Met bijlagen.  1962
  
 619.Statuten.  1950
  
 620.Stukken betreffende het 25-jarig landelijk en regionaal bestaan.  1974-1976
  
 621.Verslag van de bezinningsdag K.L.C. gehouden op 28 december.  1973
  
 622.Overeenkomst van het in bruikleen geven van het archief aan het Katholiek

Documentatie Centrum.  1982
  
 623.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Met bijlagen.  1969-1979
  
 624.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de Coördinatie Commissie. Met

bijlagen.  1970-1974
  
 625.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de stichting contact gelderse

openbare bibliotheken.  1968-1976
  
 626.Jaarverslag van de SCGOB.  1972-1973
  
 627.Correspondentie met diverse personen en instellingen over bestuursbesluiten. Met

bijlagen.  1968-1976
  
 628.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur.  1975-1977
  
 629.Verslagen van de regionale besturenbijeenkomsten.  1975
  
 630.Correspondentie met diverse personen en instellingen over bestuursbesluiten. Met

bijlagen.  1975-1977
  
 631-634.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur (incidenteel van het

dagelijks bestuur). Met bijlagen.  1963-1975
Bevat 4 stukken

  
  631.1963-1966
  
  632.1967-1970
  
  633.1971-1973
  
  634.1974-1975
  
 635.Stukken van een bestuursvergadering over algemeenheid.  1965
  
 636.Correspondentie over bestuursactiviteiten en statuten. Met bijlagen.  1971-1976
  
 637.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Met bijlagen.  1967-1975
  
 638.Verslag van de veertiende algemene vergadering van het Katholiek Bibliotheek-en

Lectuurcentrum.  1970
  
 639.Jaarverslagen KCVL Gelderland over de jaren 1955-1956.  1956
  
 640.Verslag van het onderzoek naar de inrichting en werkwijze van de volksbibliotheken

aangesloten bij de Katholieke centrale voor Lectuurvoorziening in de provincie
Gelderland.  [1956]
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