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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

Ten Geleide

Katholieke Jeugdraad voor Nederland (1947-1977)
De Katholieke Jeugdraad voor Nederland, waarin alle landelijke organisaties of instellingen van het katholieke jeugdwerk
samenwerkten, is opgericht op 15 januari 1947. Zij was de voortzetting van de Interdiocesane Jeugdcommissie, (IJC), die
was opgericht in 1919  door het episcopaat en bestond uit een college van priesters. De taak van de IJC (die bestond tot
1940) was leiding en voorlichting geven aan de Katholieke Jeugdorganisaties van Nederland tot bevordering der eenheid.
Het archief van de IJC is in het Aartsbisschoppelijk archief, maar het bisdom 's-Hertogenbosch heeft ook materiaal.

Het doel van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland was dienstbaar te zijn aan de katholieke jeugd van Nederland
door het bevorderen van het katholieke jeugdwerk en het behartigen van de belangen van de katholieke jeugd.
Naast het dagelijks bestuur kende de vereniging een bestuur bestaande uit de leden van het dagelijks bestuur en een
aantal andere personen en een secretariaat. De vereniging kende twee soorten leden:
- gewone leden, zoals: instuif RK Jong Nederland, Kath. Jonge Werkgeversvereniging, Kath. Nat. Stichting voor Bijzonder
Gezins- en Jeugdwerk, KNBJB, KNJBTB, KMG, Stichting Kath. Vrouwelijk Jeugdwerk,  Nat. Stichting voor Mater
Amabilisscholen, Nederlandse Gidsenbeweging, Nederlandse Kath. Schoolraad, Kath. Jeugdbeweging en Kath.
Verkennersbeweging (zie Piusalmanak: 1961, blz. 641).
- buitengewone leden.
De algemene leiding van de KJR berustte bij de Raad van Afgevaardigden, waarin alle aangesloten organisaties zitting
hadden. Bron: Piusalmanak, 1961, blz. 641 en 1950 blz. 753 e.v.
Belangrijke instellingen van de KJR waren :
- Katholieke Nationale Jeugdzorgcommissie: t.b.v. de a-sociale jeugd (KNJC)
- de sectie "vakantie" van de KNJC
- Katholieke Vacantiehuizen en Jeugdherbergen Centrale (KVC), opgericht door het IJC.
Het maandblad van de KJR was Dux.
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

  
 1.Correspondentie met de Stichting Katholiek Jeugdwerk voor Jongens en Meisjes

over mogelijke integratie.  1966-1967
  
 2.Stukken betreffende de Katholieke Jonge Werkgeversvereniging over het

lidmaatschap.  1949, 1955-1957, 1959, 1961
  
 3.Correspondentie met de Katholieke Studerende Jeugd Limburg.  1950-1961,

1966-1969
  
 4.Correspondentie met Tochtgenoten van Sint Frans Nederland over het

lidmaatschap.  1949-1954
  
 5.Stukken betreffende het Sint Franciscus Liefdewerk in het bisdom Haarlem over het

lidmaatschap.  1947-1949
  
 6.Correspondentie met de Diocesane Jeugdraad voor het bisdom Haarlem over het

lidmaatschap.  1949-1950
  
 7.Stukken betreffende de Stichting Informatiedienst inzake Lectuurvoorziening over

het lidmaatschap.  1950
  
 8.Correspondentie met de Katholieke Actie Mannelijke Jeugd.  1949-1951
  
 9.Correspondentie met de Katholieke Nederlandse Jonge Boeren- en Tuindersbond.

  1953-1967
  
 10.Correspondentie met de Katholieke Nederlandse Boerinnen Jeugdbond over het

lidmaatschap.  1959-1964
  
 11.Correspondentie met het Katholieke Verbond voor Jeugdrecreatie.  1947-1959,

1965-1967
  
 12.Correspondentie met de Katholieke Jeugdbeweging.  1950-1963
  
 13.Stukken betreffende de Katholieke Arbeiders Jeugd.  1949-1965
  
 14.Brieven en doorslagen van brieven over de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd.

  1954-1956, 1958, 1961, 1963-1964
  
 15.Stukken betreffende de huisvesting van het secretariaat.  1949-1956, 1961-1962
  
 16.Stukken betreffende de officiële opening van het pand Maliesingel 13 op 24 mei

1966.  1965-1966
  
 17.Stukken betreffende de eventuele huisvesting van een aantal bij de KJR

aangesloten organisaties in één gebouw.  1961-1964
  
 18.Stukken betreffende het oprichten van secties binnen de KJR en in verband

hiermee de contacten met de Nationale Jongerenstaf.  1959-1963
  
 19.Stukken betreffende de Culturele Raad.  1946-1952, 1954-1956
  
 20.Agenda's voor vergaderingen van de Geestelijke Raad. Met bijlagen.  1949-1950,

1952-1953
  
 21.Stukken betreffende de oprichting van een Katholiek Cultuurcentrum voor de

Jeugd.  1950, 1952
  
 22.Stukken betreffende de aangesloten organisaties.  1953-1955
  
 23.Brieven en doorslagen van brieven over het doel en de samenstelling van de

commissie Buitenland.  1949, 1952, 1956-1958
  
 24.Correspondentie tussen de commissie Buitenland en het bestuur.  1949-1952,

1956-1959
  
 25.Agenda's voor vergaderingen van de commissie Buitenland. Met bijlagen.

  1949-1959
  
 26.Notulen van de commissie Buitenland.  1949-1959
  
 27.Stukken betreffende de oprichting van de commissie Internationaal Leven en de

commissie Publiciteit.  1961-1965, 1968
  
 28.Agenda's en convocaties voor vergaderingen van de commissie Internationaal

Leven. Met bijlagen.  1963-1968
  
 29.Notulen van de commissie Internationaal Leven.  1963-1968
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vorming van jongeren.  1964-1968
 30.Stukken betreffende de commissie Internationaal Leven over de internationale  
 31.Uittreksels van notulen van het dagelijks bestuur inzake de commissie

Internationaal Leven.  1961-1966
  
 32.Brieven en doorslagen van brieven over de taak en samenstelling van de sectie

Vakantie.  1948-1951, 1954-1956
  
 33.Stukken betreffende vakantiebesteding.  1948-1960
  
 34.Agenda's voor vergaderingen van de commissie Vakantiebesteding. Met bijlagen.

  1951-1952, 1956-1958
  
 35.Notulen van de commissie Vakantiebesteding.  1948-1952, 1957-1959
  
 36.Rapporten en nota's van de sectie Vakantie.  z.j.
  
 37.Brieven en doorslagen van brieven over de oprichting, taak en samenstelling van

een commissie Dansberaad.  1962-1964
  
 38.Notulen van de studiecommissie Kamperen.  1949-1950
  
 39.Brieven en doorslagen van brieven over de vakantiebesteding van de jeugd in de

bedrijven.  1951-1955
  
 40.Notulen van de commissie Materiële Steun Jeugdwerk.  1947, 1949-1957, 1961-1962,

1964-1965
  
 41.Stukken betreffende taak en samenstelling van de Lectuurcommissie.  1949-1950,

1953-1954
  
 42.Brieven en doorslagen van brieven over jeugdlectuur.  1950-1954, 1957
  
 43.Agenda's voor vergaderingen van de Lectuurcommissie. Met bijlagen.  1949-1954
  
 44.Brieven en doorslagen van brieven over jeugdlectuur.  1949-1951, 1955
  
 45.Brieven en doorslagen van brieven over jeugdbladen en de oprichting van een

commissie Publiciteit.  1960-1961, 1963-1964
  
 46.Uittreksels van agenda's voor en notulen van vergaderingen van het bestuur en het

dagelijks bestuur inzake publiciteit, jeugdbladen en de commissie Publiciteit.  1958,
1960-1963

  
 47.Brieven en doorslagen van brieven over het #Mededelingenblad#.  1948-1949, 1953
  
 48.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de commissie Oecumene.

  1962-1964
  
 49.Stukken betreffende oecumene.  1960, 1962-1963
  
 50.Brieven en doorslagen van brieven over het jeugdwerk in ontwikkelingsgebieden.

  1954-1959
  
 51.Stukken betreffende ontwikkelingsgebieden in Nederland.  1954-1956, 1959-1960
  
 52.Stukken betreffende de Stichting Katholiek Jeugdwerk Zuid-Oost Drenthe.

  1955-1960
  
 53.Rapporten en nota's van de Katholieke Nationale Contactcommissie

Ontwikkelingsgebieden.  1953-1959
  
 54.Brieven en doorslagen van brieven over Duitsland.  1948-1951
  
 55.Notulen van de Duitsland Commissie.  1948-1950
  
 56.Rapporten en nota's inzake de Duitsland Commissie.  1948-1949
  
 57.Brieven en doorslagen van brieven over de ongeorganiseerde jeugd.  1949-1950
  
 58.Notulen van de commissie Ongeorganiseerde Jeugd.  1949-1950
  
 59.Brieven en doorslagen van brieven over de commissie Jeugd en Sport.  1950-1956
  
 60.Notulen van de commissie Jeugd en Sport.  1953-1955
  
 61.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake de commissie Jeugd en Sport.  1952-1955
  
 62.Rapporten en nota's van de commissie Jeugd en Sport.  1955
  
 63.Brieven en doorslagen van brieven over jeugd en arbeid, plannen tot instelling van

een commissie en het rapport "Jeugd en Arbeid" van de Nederlandse Jeugd
Gemeenschap.  1952-1953
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 64.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake jeugd en
arbeid.  1953

  
 65.Rapport "Jeugd en Arbeid" van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap. Met reacties.

  1953
  
 66.Brieven en doorslagen van brieven over de Jongstudenten Commissie.  1949-1951
  
 67.Verslagen van vergaderingen van de Jongstudenten Commissie. Met bijlagen.

  1949-1950
  
 68.Rapporten en nota's van de Jongstudenten Commissie.  1949-1950
  
 69.Brieven en doorslagen van brieven over de taak en samenstelling van de

Jeugdwerkloosheidscommissie.  1952-1954
  
 70.Brieven en doorslagen van brieven over de Jeugdwerkloosheidscommissie.

  1952-1954
  
 71.Agenda's en convocaties voor vergaderingen van de

Jeugdwerkloosheidscommissie. Met bijlage.  1952, 1954
  
 72.Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten van de

Jeugdwerkloosheidscommissie.  1952, 1954
  
 73.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake jeugdwerkloosheid en de Jeugdwerkloosheidscommissie.
  1952-1955

  
 74.Rapporten en nota's inzake jeugdwerkloosheid.  1950, 1952-1954
  
 75.Brieven en doorslagen van brieven over de Katholieke Provinciale Jeugdraden.

  1954-1960, 1962, 1964
  
 76.Notulen van de commissie Provinciale Jeugdraden.  1955, 1959
  
 77.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake de Provinciale Jeugdraden.  1954-1955, 1957, 1959
  
 78.Rapporten en nota's van de Katholieke Provinciale Jeugdraden.  1955-1957,

1959-1960
  
 79.Stukken betreffende de Katholieke Provinciale Jeugdraden in Zeeland, Drenthe,

Friesland en Utrecht.  1953, 1956, 1961, 1963, 1962
  
 80.Brieven en doorslagen van brieven over de Diocesane Jeugdraden.  1950,

1959-1964
  
 81.Agenda's en convocaties voor vergaderingen van de KJR met de Diocesane

Jeugdraden. Met bijlagen.  1960, 1962-1963
  
 82.Verslagen van vergaderingen met contactpersonen van de Diocesane Jeugdraden.

  1948-1949, 1960, 1962-1963
  
 83.Uittreksels van agenda's en notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake

de Diocesane Jeugdraden.  1957, 1960-1963
  
 84.Rapporten en nota's inzake de Diocesane Jeugdraden. Met bijlagen.  1950, 1957,

1960, 1962-1963
  
 85.Stukken betreffende de Diocesane Jeugdraden in het bisdom Haarlem.  1954,

1958-1959, 1963, 1965-1967
  
 86.Stukken betreffende een Europese conferentie van de Wereldfederatie voor

Katholieke Vrouwelijke Jeugd (FMJFC), gehouden van 29 september tot en met 6
oktober 1963 te Wernau.  1962-1964

  
 87.Stukken betreffende een Europese conferentie van de Féderation Internationale de

la Jeunesse Catholique (FIJC), gehouden van 16 tot 19 september 1963 te Keulen,
en een Europese conferentie van de FMJFC en FIJC, gehouden van 26 tot 29
oktober 1964 te Kettwig.  1963-1965

  
 88.Stukken betreffende een Europese conferentie van de FMJFC en FIJC, gehouden

van 25 tot 29 oktober 1965 te Brussel.  1965-1966
  
 89.Stukken betreffende een Europese conferentie van de FMJFC en FIJC, gehouden

van 26 tot en met 30 november 1967 te Haus Altenberg bij Keulen.  1966-1968
  
 90.Stukken betreffende een wereldcongres van de FMJFC, gehouden van 30 maart tot

en met 5 april 1964 te Rome.  1963-1964
  
 91.Stukken betreffende een algemene vergadering van de FMJFC, gehouden van 15 tot

en met 18 juli 1966 te New Rochelle (New York).  1965-1966
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

 92.Stukken betreffende een vergadering van de besturen van de FIJC en FMJFC,
gehouden van 11 tot en met 19 februari te Nuland.  1967

  
 93.Stukken betreffende de vijfde algemene vergadering van de FIJC, gehouden van 16

tot en met 23 oktober te Perugia.  1966
  
 94.Stukken betreffende een regionale Europese conferentie van de FIJC en FMJFC,

gehouden van 1 tot en met 6 april te Berlijn.  1957
  
 95.Stukken betreffende de derde algemene vergadering van de FIJC, gehouden van 11

tot en met 18 december 1956 te Rome.  1956-1957
  
 96.Stukken betreffende een regionale Europese conferentie van de FIJC, gehouden

van 29 oktober tot en met 1 november te Rome.  1961
  
 97.Stukken betreffende een studiebijeenkomst over de vorming van militairen van de

Europese regionale conferentie van de FIJC, gehouden op 8 en 9 april te Brussel.
  1957

  
 98.Stukken betreffende de vierde algemene vergadering van de FIJC, gehouden van 6

tot en met 13 december te Buenos Aires.  1959
  
 99.Stukken betreffende een Europese jeugdontmoeting georganiseerd door de FIJC,

gehouden van 20 tot 30 juli 1962 te Soverato.  1961-1963
  
 100.Stukken betreffende een algemene vergadering van de FIJC, gehouden in december

te Rome.  1956
  
 101.Brieven en doorslagen van brieven over de FIJC.  1948-1949, 1951-1952, 1956-1963
  
 102.Rapporten en nota's inzake de FIJC. Met bijlagen.  1951, 1954-1955, 1957-1958,

1960-1962
  
 103.Uittreksels van agenda's en notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake

de FIJC.  1956, 1961-1962
  
 104.Stukken betreffende het eerste wereldcongres voor het Lekenapostolaat, gehouden

van 7 tot en met 14 oktober te Rome.  1951
  
 105.Stukken betreffende het tweede wereldcongres voor het Lekenapostolaat,

gehouden van 5 tot en met 13 oktober te Rome.  1957
  
 106.Circulaires van de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad aan de leden van de

Programma-commissie van deze stichting. Met bijlagen.  1963-1968
  
 107.Circulaires aan de leden van de commissie Vormende Taak van de Sociale

Organisaties, ingesteld door de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad. Met
bijlagen.  1963-1965

  
 108.Circulaires aan de leden van de commissie Welvaart-Welzijn van de Stichting

Katholiek Maatschappelijk Beraad. Met bijlagen.  1963-1964
  
 109.Stukken betreffende de protesten tegen het proces Mindszenty en tegen het

communisme in het algemeen.  1949-1951
  
 110.Brieven van het Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg.  1951
  
 111.Uittreksels van notulen van de Raad van Afgevaardigden inzake een pauselijke

oproep. Met bijlage.  1952, 1953
  
 112.Stukken betreffende de viering van Christus Koning.  1952-1953
  
 113.Stukken betreffende het protest tegen de ter dood veroordeling van de Bulgaarse

bisschop mgr. Bossilkov.  1952-1953
  
 114.Stukken betreffende de herdenking van de 25ste sterfdag van dr. Alphons Ariëns.

  1953
  
 115.Stukken betreffende de instelling van een Wereldbiddag.  1953-1954
  
 116.Stukken betreffende de herdenking van de 25ste verjaardag van de encycliek

"Divini Illios Magristri".  1955-1956
  
 117.Stukken betreffende de oprichting van een monument voor kardinaal De Jong.

  1956
  
 118.Stukken betreffende de organisatie van een nationaal Mariacongres te Nijmegen.

  1958
  
 119.Stukken betreffende een kerstcampagne.  1958
  
 120.Notulen van het dagelijks bestuur van het Katholiek Lectuurcentrum.  1954-1966
  
 121.Stukken betreffende het Katholiek Lectuurcentrum.  1954-1963
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

  
 122.Stukken betreffende het Katholiek Lectuurcentrum over het contact met de

commissie voor de Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek van de
Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.  1955-1957

  
 123.Correspondentie met het Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd.  1947-1956,

1958-1960
  
 124.Stukken betreffende het Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd.  1950-1956
  
 125.Rapporten en nota's inzake film en jeugd.  1950, 1952, 1954
  
 126.Notulen van het bestuur van het Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd.  1953
  
 127.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake film en jeugd.  1951-1954, 1956, 1958-1959
  
 128.Brieven en doorslagen van brieven over de katholieke keuringscommissie voor

Jeugdfilms.  1952-1953, 1969
  
 129.Stukken betreffende het Centraal Reis- en Passagebureau NV.  1957-1961, 1963,

1965
  
 130.Brieven en doorslagen van brieven over de Nederlandse Reisvereniging voor

Katholieken.  1947-1950
  
 131.Stukken betreffende de vertegenwoordiging van de KJR in het bestuur van de

Nederlandse Reisvereniging voor Katholieken.  1956-1958, 1965
  
 132.Rapporten en nota's inzake de Nederlandse Reisvereniging voor Katholieken.

  1957-1958, 1961-1964
  
 133.Brieven en doorslagen van brieven over het organiseren van reizen door het

Nederlands Katholiek Vakverbond.  1964-1966
  
 134.Agenda's en convocaties voor vergaderingen van de Nederlandse Reisvereniging

voor Katholieken. Met bijlagen.  1957-1967
  
 135.Notulen van de Nederlandse Reisvereniging voor Katholieken. Met bijlagen.

  1957-1959
  
 136.Stukken betreffende de oprichting van de RK Stichting voor Naschools Onderwijs.

  1948-1949
  
 137.Brieven en doorslagen van brieven over de Stichting voor Volksontwikkeling IVIO te

Amsterdam.  1948, 1950-1951
  
 138.Brieven en doorslagen van brieven over de commissie Persoonlijkheids- en

Beroepsvorming van Fabrieksmeisjes.  1949-1952
  
 139.Notulen van de commissie Persoonlijkheids- en Beroepsvorming van

Fabrieksmeisjes.  1951-1952
  
 140.Rapporten van de commissie Persoonlijkheids- en Beroepsvorming van

Fabrieksmeisjes.  1952
  
 141.Stukken betreffende de werkzaamheden van de rijkscommissie inzake Overlading

bij het Onderwijs.  1952-1953
  
 142.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake de rijkscommissie inzake Overlading bij het Onderwijs.
  1952, 1957

  
 143.Correspondentie met de contactcommissie RK Centraal Bureau voor Onderwijs en

Opvoeding.  1950-1953, 1956
  
 144.Agenda's en convocaties voor vergaderingen van de contactcommissie RK

Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding.  1952-1954, 1956
  
 145.Notulen van de contactcommissie RK Centraal Bureau voor Onderwijs en

Opvoeding.  1950-1954, 1956
  
 146.Stukken betreffende onderwijs en opvoeding.  1951, 1956
  
 147.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake de

contactcommissie RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding.  1953-1956
  
 148.Correspondentie met het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding. Met

bijlagen.  1949-1952, 1959
  
 149.Brieven en doorslagen van brieven over de instelling van schoolraden.  1956
  
 150.Rapporten en nota's inzake de instelling van schoolraden.  1956
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

 151.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake de instelling
van schoolraden.  1956, 1958-1959

  
 152.Stukken betreffende de taak van oudercomité's.  1956-1958
  
 153.Brieven en doorslagen van brieven over het lustrum-nummer van #Dux#.  1952
  
 154.Brieven en doorslagen van brieven over de viering van het eerste lustrum op 23 en

24 september 1952.  1952-1953
  
 155.Correspondentie met de uitgeverijen Janssen, Van Rossum en Van Dijk over de

uitgave van een feestrede van dr. A. Cornelissen, uitgesproken bij gelegenheid van
het eerste lustrum.  1952

  
 156.Stukken betreffende de viering van het eerste lustrum op 23 en 24 september.  1952
  
 157.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake de viering van het eerste lustrum.  1952-1953
  
 158.Brieven en doorslagen van brieven over de viering van het tweede lustrum.  1957
  
 159.Stukken betreffende de viering van het tweede lustrum van 30 september tot en met

2 oktober.  1957
  
 160.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake de viering van het tweede lustrum.  1956-1957
  
 161.Brieven en doorslagen van brieven over de viering van het derde lustrum op 6

oktober 1962.  1961-1962
  
 162.Stukken betreffende de viering van het derde lustrum op 6 oktober.  1962
  
 163.Uittreksels van agenda's en notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de

Raad van Afgevaardigden inzake de viering van het derde lustrum.  1961-1962
  
 164.Uittreksels van notulen van het bestuur inzake de viering van het vierde lustrum in

1967.  1967-1968
  
 165.Brieven en doorslagen van brieven over de organisatie van een Lourdesbedevaart

in 1958.  1955-1959
  
 166.Stukken betreffende de organisatie van een Lourdesbedevaart in 1958.  1955-1959
  
 167.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake de organisatie van een Lourdesbedevaart.  1956-1958
  
 168.Stukken betreffende Lourdes en een Lourdesbedevaart.  1954, 1956, 1958
  
 169.Brieven en doorslagen van brieven over de actie "Nieuwe Testamenten".  1954-1956
  
 170.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake de actie

"Nieuwe Testamenten".  1954-1956
  
 171.Brieven en doorslagen van brieven over activiteiten in het Mariajaar 1954.

  1953-1954
  
 172.Stukken betreffende activiteiten georganiseerd in het Mariajaar 1954.  1953-1954
  
 173.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake activiteiten

in het Mariajaar 1954.  1953-1954
  
 174.Brieven en doorslagen van brieven over de Mariahulde te 's-Hertogenbosch op 3

oktober. Met bijlagen.  1954
  
 175.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake de Mariahulde te 's-Hertogenbosch op 3 oktober.  1954
  
 176.Brieven en doorslagen van brieven over manifestaties in het Heilige Jaar 1950.

  1949-1951
  
 177.Stukken betreffende activiteiten in het Heilige Jaar.  1950
  
 178.Brieven en doorslagen van brieven over de campagne "Herkerstening Kerstfeest".

  1956
  
 179.Stukken betreffende de organisatie van een dag van gebed en boete op 9 juli.  1951
  
 180.Stukken betreffende de arrestatie van kardinaal Wijscinski in Polen.  1953
  
 181.Brieven en doorslagen van brieven over de activiteiten van pater P. Wesseling.

  1949
  
 182.Brieven en doorslagen van brieven over de opvoering van de revue "Dit is leven"

van pater P. Wesseling.  1950
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

 183.Stukken betreffende een "Altarenactie", georganiseerd in samenwerking met pater
P. Wesseling.  1950

  
 184.Stukken betreffende de oprichting en activiteiten van de Stichting Dit is Leven van

pater P. Wesseling.  1951-1952
  
 185.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake de Stichting

Dit is Leven.  1952
  
 186.Brieven en doorslagen van brieven over een catechismus-actie voor Duitsland. Met

bijlagen.  1949-1950, 1953
  
 187.Brieven en doorslagen van brieven over manifestaties bij gelegenheid van het

100-jarig herstel van de kerkelijke hiërarchie in Nederland.  1951-1953
  
 188.Notulen van de commissie voor de Viering van het Eeuwfeest van het Herstel der

Kerkelijke Hiërarchie in Nederland.  1952-1953
  
 189.Stukken betreffende de viering van het eeuwfeest van het herstel van de kerkelijke

hiërarchie.  1952-1953
  
 190.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake de activiteiten rond de viering van het eeuwfeest van het
herstel der kerkelijke hiërarchie.  1952-1953

  
 191.Opgaveformulier voor het jeugdleiderscongres "100 jaar Kromstaf", gehouden op

11 april te 's-Hertogenbosch.  1953
  
 192.Stukken betreffende het jeugdleiderscongres "100 jaar Kromstaf", gehouden op 11

april te 's-Hertogenbosch.  1953
  
 193.Brieven en doorslagen van brieven over de actie "Een Schip voor Keulen".

  1948-1949
  
 194.Stukken betreffende de actie "Een Schip voor Keulen".  1948-1949
  
 195.Agenda's en convocaties voor vergaderingen van de Raad van Afgevaardigden van

de Nederlandse Jeugd Gemeenschap (NJG). Met bijlagen.  1947-1959
  
 196.Agenda's en convocaties voor vergaderingen van de Raad van Afgevaardigden van

de NJG. Met bijlagen.  1960-1962
  
 197.Agenda's en convocaties voor vergaderingen van de Raad van Afgevaardigden van

de NJG. Met bijlagen.  1963-1964
  
 198-202.Notulen van de Raad van Afgevaardigden van de NJG.  1947-1964

Bevat 5 stukken
  
  198.1947-1949
  
  199.1950-1953
  
  200.1954-1955
  
  201.1956-1960
  
  202.1961-1964
  
 203.Brieven en doorslagen van brieven over de sectie Jeugdzorg van de NJG.

  1952-1959
  
 204.Stukken betreffende de interconfessionele jeugdzorg en de sectie Jeugdzorg van

de NJG.  1952, 1958-1959
  
 205.Notulen van de sectie Jeugdzorg van de NJG.  1954, 1956-1959
  
 206.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake de

interconfessionele jeugdzorg en de sectie Jeugdzorg van de NJG.  1952-1954, 1957
  
 207.Brieven en doorslagen van brieven over de activiteiten van de commissie

Bedrijfsleven van de NJG.  1948-1949, 1952-1953, 1955
  
 208.Rapporten en nota's inzake jeugd en arbeid/bedrijfsleven.  1947, 1952-1953, 1955
  
 209.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake de bedrijfsjeugd.  1952-1953, 1955
  
 210.Correspondentie met de coördinatie-commissie voor Culturele Betrekkingen met

Duitsland van de NJG.  1947-1953, 1956
  
 211.Stukken betreffende de coördinatie-commissie voor Culturele Betrekkingen met

Duitsland van de NJG.  1948-1950
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

Betrekkingen met Duitsland van de NJG.  1947-1948
 212.Convocaties voor vergaderingen van de coördinatie-commissie voor Culturele  
 213.Notulen van de coördinatie-commissie voor Culturele Betrekkingen met Duitsland

van de NJG.  1947-1948
  
 214.Stukken betreffende de Duitse contacten van de coördinatie-commissie voor

Culturele Betrekkingen met Duitsland van de NJG.  1948-1949
  
 215.Brieven en doorslagen van brieven over de studiecommissie Kampeerwet van de

NJG.  1950-1953
  
 216.Rapporten, nota's en verslagen van de studiecommissie Kampeerwet van de NJG.

  1950-1951
  
 217.Correspondentie met de NJG over de organisatie van nationale jeugdweken.

  1946-1954
  
 218.Stukken betreffende de NJG over de organisatie van jeugdweken.  1946-1950, 1952,

1954
  
 219.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake de jeugdweken van de NJG.  1951-1954
  
 220.Correspondentie met de NJG over subsidie uit het Prophylaxefonds.  1948-1950
  
 221.Brieven en doorslagen van brieven over het verstrekken van deviezen voor

buitenlandse reizen.  1949-1951, 1953
  
 222.Brieven en doorslagen van brieven over de subsidiëring van het Duitslandwerk via

de NJG.  1948-1950
  
 223.Brieven en doorslagen van brieven over de Jeugdwerkloosheidscommissie van de

NJG.  1952
  
 224.Rapporten en nota's van de Jeugdwerkloosheidscommissie van de NJG.  1952
  
 225.Brieven en doorslagen van brieven over deelname aan de Jugendwoche, gehouden

van 19 tot 26 juni 1949 te Bieleveld.  1948-1949
  
 226.Verslagen van de Jugendwoche, gehouden van 19 tot 26 juni te Bieleveld.  1949
  
 227.Brieven en doorslagen van brieven over een internationale trainingsconferentie,

gehouden van 30 april tot en met 8 mei te Haus Beck.  1949
  
 228.Brieven en doorslagen van brieven over deelname aan een Europese

jeugdontmoeting, gehouden van 20 juli tot 6 september op de Lorelei.  1951
  
 229.Programma's voor en verslagen van een Europese jeugdontmoeting, gehouden van

20 juli tot 6 september op de Lorelei.  1951
  
 230.Correspondentie met de NJG over filmzaken.  1949-1952
  
 231.Stukken betreffende de commissie Vrijetijdsbesteding Militairen van de NJG.

  1946-1948, 1950
  
 232.Brieven en doorslagen van brieven over internationale contacten en uitwisselingen

via de NJG.  1954-1955
  
 233.Brieven en doorslagen van brieven over een landelijke opleiding voor het

jeugdleidersdiploma.  1951, 1954-1959
  
 234.Rapporten, nota's en verslagen inzake een landelijke opleiding voor het

jeugdleidersdiploma.  1950-1951, 1954-1956
  
 235.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake een

landelijke opleiding voor het jeugdleidersdiploma.  1954-1959
  
 236.Plattegronden van de tentoonstelling "Jeugd in Nederland".  1949
  
 237.Stukken betreffende de tentoonstelling "Jeugd in Nederland".  1948-1949
  
 238.Stukken betreffende de sectie Vorming Buiten Schoolverband over de

tentoonstelling "Jeugd in Nederland".  1948-1949
  
 239.Stukken betreffende het bestuur van de Stichting Tentoonstelling "Jeugd in

Nederland".  1948-1949
  
 240.Stukken betreffende de tentoonstelling "Jeugd in Nederland".  1947-1949
  
 241.Correspondentie met de NJG over het congres "Jeugd 1955" en latere

bijeenkomsten.  1954-1959
  
 242.Notulen van de commissie Congres "Jeugd 1955".  1954-1959
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

 243.Stukken betreffende de commissie Congres "Jeugd 1955".  1954-1956
  
 244.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake het congres

"Jeugd 1955".  1954-1956, 1959
  
 245.Correspondentie met de Oecumenische Jeugdraad voor Nederland.  1951-1956,

1968
  
 246.Stukken betreffende de Oecumenische Jeugdraad voor Nederland.  1954-1964
  
 247.Uittreksels van agenda's en notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake

de Oecumenische Jeugdraad voor Nederland.  1954-1956, 1959-1962, 1964
  
 248.Brieven en doorslagen van brieven over het Oecumenische Jongerencongres,

gehouden op 28 september 1963 te Utrecht.  1963-1964
  
 249.Stukken betreffende het Oecumenische Jongerencongres 1963 en 1967 en de

jeugddag "Palaver '64", gehouden op Hemelvaartsdag in de Irenehal te Utrecht.
  1962-1964, 1966-1967

  
 250.Uittreksels van agenda's en notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake

het Oecumenische Jongerencongres 1963.  1962-1964
  
 251.Kranten- en tijdschriftartikelen over het Oecumenische Jongerencongres.  1963
  
 252.Brieven en doorslagen van brieven over de nationale contactcommissie voor

Gezinsbelangen.  1951-1957
  
 253.Stukken betreffende de nationale contactcommissie voor Gezinsbelangen.

  1951-1957
  
 254.Notulen van de nationale contactcommissie voor Gezinsbelangen.  1951-1957
  
 255.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake de nationale

contactcommissie voor Gezinsbelangen.  1952-1957
  
 256.Correspondentie met de Nederlandse Jongeren Raad der Europese Beweging.

  1950-1957, 1959
  
 257.Stukken betreffende de Nederlandse Jongeren Raad der Europese Beweging.

  1950-1960
  
 258.Agenda's en convocaties voor vergaderingen van de Nederlandse Jongeren Raad

der Europese Beweging. Met bijlagen.  1951-1960
  
 259.Notulen van de Nederlandse Jongeren Raad der Europese Beweging.  1952-1959
  
 260.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake de Nederlandse Jongeren Raad der Europese Beweging.
  1952-1957, 1959-1960

  
 261.Brieven en doorslagen van brieven over het Nederlandse Jeugd Rode Kruis.

  1947-1959
  
 262.Stukken betreffende het Nederlandse Jeugd Rode Kruis.  1948-1956
  
 263.Notulen van de adviescommissie van het Nederlandse Jeugd Rode Kruis.

  1957-1958
  
 264.Uittreksels van agenda's en notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de

Raad van Afgevaardigden inzake het Nederlandse Jeugd Rode Kruis.  1951-1957
  
 265.Brieven van het Verbond voor Veilig Verkeer. Met bijlagen.  1947, 1950-1951
  
 266.Correspondentie met de begeleidingscommissie Studieopdracht

Vrijetijdsbesteding.  1960-1963
  
 267.Agenda's en convocaties voor vergaderingen van de begeleidingscommissie

Studieopdracht Vrijetijdsbesteding. Met bijlagen.  1961-1965
  
 268.Notulen van de begeleidingscommissie Studieopdracht Vrijetijdsbesteding.

  1961-1964
  
 269.Rapporten, nota's en verslagen van de begeleidingscommissie Studieopdracht

Vrijetijdsbesteding.  1959-1965
  
 270.Uittreksels van agenda's en notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de

Raad van Afgevaardigden inzake de begeleidingscommissie Studieopdracht
Vrijetijdsbesteding.  1956, 1960-1965

  
 271.Stukken betreffende de commissie Lectuurbeleid van het Katholiek

Lectuurcentrum.  1955-1956, 1959-1960
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

Lectuurvoorziening.  1949-1950, 1953
 272.Brieven en doorslagen van brieven over de rijkscommissie inzake  
 273.Rapporten, nota's en verslagen van de rijkscommissie inzake Lectuurvoorziening.

  1949-1950, 1953
  
 274.Brieven en doorslagen van brieven over de provinciale opbouworganen voor

maatschappelijk werk.  1951-1955, 1959-1960
  
 275.Rapporten, nota's en verslagen inzake de provinciale opbouworganen voor

maatschappelijk werk.  1950-1954
  
 276.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake de

provinciale opbouworganen voor maatschappelijk werk.  1952-1955, 1959
  
 277.Stukken betreffende vakantiebesteding in het algemeen.  1949-1952, 1956-1958,

1961-1964
  
 278.Stukken betreffende vakantiebesteding en kamperen.  1949-1957, 1961-1963
  
 279.Stukken betreffende kamperen en bivakken.  1948, 1961-1962
  
 280.Stukken betreffende vakantiebesteding en jeugdvervoer.  1950-1954
  
 281.Stukken betreffende overheid en kampeerwetten.  1948-1953, 1957-1958
  
 282.Stukken betreffende de taak van het katholieke jeugdwerk met betrekking tot

vakantiebesteding.  1954, 1960, 1963-1964
  
 283.Stukken betreffende de commissie Lectuur.  1955, 1958-1959
  
 284.Stukken betreffende het Katholiek Instituut voor Volksdans en Volkszang en de

Volksdansclub voor Rooms-Katholieke Jongeren.  1949-1950
  
 285.Stukken betreffende de Stichting Jeugd en Muziek.  1951-1952
  
 286.Stukken betreffende volksdansen en de Katholieke Vereniging voor Volkszang en

Volksdans.  1947-1950
  
 287.Stukken betreffende handenarbeid in de jeugdbeweging.  1951-1953, 1955
  
 288.Stukken betreffende filmzaken.  1947, 1950-1951, 1954, 1957-1958
  
 289.Brieven en doorslagen van brieven over culturele zaken.  1947, 1949-1950, 1952,

1955
  
 290.Correspondentie met de Nederlandse Vereniging voor Huismuziek.  1951
  
 291.Stukken betreffende het Werkcentrum voor Leketoneel en Creatief Spel.  1951,

1953-1955
  
 292.Stukken betreffende het Werkverband Katholiek Amateurtoneel.  1948-1949,

1953-1954, 1957-1959
  
 293.Stukken betreffende de commissie ter Bevordering van Museumbezoek.  1951-1954
  
 294.Brieven en doorslagen van brieven over het tijdschrift #Karakter#.  1949, 1951
  
 295.Correspondentie met de Lectuurcommissie van de NJG over jeugdlectuur.

  1949-1950
  
 296.Stukken betreffende het Werkbureau Katholiek Cultureel Beraad.  1952-1955, 1964
  
 297.Correspondentie met het Vaticaan en de pauselijke internuntius in Nederland.  1956,

1958, 1963, 1968
  
 298.Stukken betreffende het Katholiek Genootschap voor Internationale Betrekkingen.

  1951, 1957-1964
  
 299.Brieven en doorslagen van brieven over het jeugdwerk op de Antillen, in Suriname

en in Indonesië. Met bijlagen.  1949-1950, 1954-1955, 1958, 1962
  
 300.Brieven en doorslagen van brieven over een bijeenkomst van Duitse en

Nederlandse jeugdleiders, gehouden van 24 tot en met 29 januari 1949 te Altenberg.
  1948-1949

  
 301.Programma's voor en verslagen van een bijeenkomst van Nederlandse en Duitse

jeugdleiders, gehouden van 24 tot en met 29 januari te Altenberg.  1949
  
 302.Brieven en doorslagen van brieven over het dorps- en buurthuiswerk.  1954-1957,

1961-1962
  
 303.Rapporten en nota's inzake het dorps- en buurthuiswerk.  1954-1957, 1959-1961,

1966
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

Raad van Afgevaardigden inzake het dorps- en buurthuiswerk.  1954-1959,
1961-1962

 304.Uittreksels van agenda's en notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de  
 305.Correspondentie met de Stichting Sociale Jeugdzorg Bisdom Haarlem.  1949
  
 306.Stukken betreffende de Katholieke Nationale Jeugdzorg Commissie.  1946-1949
  
 307.Correspondentie met de Nederlandse Katholieke Jongerenbeweging.  1948
  
 308.Stukken betreffende het Katholiek Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing.

  1948-1951, 1952-1956
  
 309.Stukken betreffende de RK Centrale voor Studie en Research ten behoeve van

Opvoeding en Onderwijs.  1953-1960
  
 310.Stukken betreffende de Stichting Mens en Samenleving.  1954-1957, 1965
  
 311.Stukken betreffende de oprichting van een RK Pensioenfonds.  1950
  
 312.Stukken betreffende het Centrum voor Staatkundige Vorming over de commissie

Subsidiëring Jeugdwerk.  1952-1957, 1959
  
 313.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake het Centrum voor Staatkundige Vorming.  1952-1954, 1959
  
 314.Brieven en doorslagen van brieven over missie-activiteiten.  1951-1953, 1957
  
 315.Stukken betreffende werkgelegenheidspolitiek en jeugdwerkloosheid.  1952-1953
  
 316.Stukken betreffende outward-bound scholen.  1961
  
 317.Brieven en doorslagen van brieven over het Hoogoven Jubileum Kinderkamp 1949.

  1948-1949
  
 318.Brieven en doorslagen van brieven over de internationale commissie voor

Katholieke Openluchtwerken.  1954
  
 319.Brieven en doorslagen van brieven over vakantiekampen.  1948-1949
  
 320.Stukken betreffende Butlin-camps.  1949
  
 321.Brieven en doorslagen van brieven over Stichting Het Vierde Prinsenkind.  1947,

1950, 1954
  
 322.Stukken betreffende de Heelnederlandse Jeugdbeweging.  1952
  
 323.Correspondentie met de Diocesane Katholieke Jeugdraad Roermond en de NJG

over overheidssubsidies.  1960
  
 324.Brieven en doorslagen van brieven over internationale samenwerking.  1952
  
 325.Stukken betreffende de commissie School-Jeugdbeweging.  1959, 1961
  
 326.Correspondentie met het Landelijk Centrum voor Katholieke Actie over huwelijk en

gezin.  1948, 1960-1961
  
 327.Stukken betreffende de Diocesane Jeugdraad Bisdom Breda.  1962-1964
  
 328.Uittreksels van notulen van het bestuur inzake medewerking aan de herdenking van

de 25ste sterfdag van dr. Alphons Ariëns.  1953
  
 329.Uittreksels van notulen van het dagelijks bestuur inzake een prijsvraag bij

gelegenheid van het Internationale Jaar voor de Geestelijke Volksgezondheid.  1959
  
 330.Toespraak van mr. A. Diepenbrock, gehouden op een vergadering van de Raad van

Afgevaardigden.  1950
  
 331.Stukken betreffende het opzetten van een verloofdencursus.  1954
  
 332.Correspondentie met de Nederlandse Katholieke Schoolraad over de taak van de

overheid bij de opvoeding. Met als bijlage een memorandum.  1951, 1961
  
 333.Brieven en doorslagen van brieven over het vormen van een Aartsdiocesane Raad

van Overleg.  1947
  
 334.Stukken betreffende de actie "Voor God".  1954-1955
  
 335.Correspondentie met de Stichting Pius XII.  1954-1955
  
 336.Stukken betreffende acties tegen de laïcisering van het kerstfeest.  1954, 1956
  
 337.Brieven en doorslagen van brieven over een loterij-toto voor de missie

georganiseerd door pater Blommaert.  1960
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

  1961-1962
 338.Correspondentie met de commissie tot Samenwerking van de Apostolaten.  
 339.Stukken betreffende het werk voor de gehandicapte jeugd.  1951, 1956-1958
  
 340.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake de band

tussen onderwijs en jeugdwerk.  1957-1958
  
 341.Brieven en doorslagen van brieven over het politie-jeugdwerk.  1951
  
 342.Brief van de Katholieke Jeugdbeweging over een werkcomité voor Opvoeding tot

Democratie.  1950
  
 343.Brieven en doorslagen van brieven over de plaatselijke politiek ten aanzien van het

jeugdwerk.  1951
  
 344.Stukken betreffende de commissie Burgerlijke Overheid en Jeugdwerk.  1947, 1951
  
 345.Correspondentie tussen de heren Höppener, voorzitter KJR, en Custers, secretaris,

over vorming buiten schoolverband.  1950
  
 346.Stukken betreffende het jeugdleidersbrevet.  1949
  
 347.Brieven en doorslagen van brieven over een speciale jeugdwetgeving.  1947-1948
  
 348.Stukken betreffende de Katholieke Volkspartij over de jeugdpolitiek van de

burgerlijke overheid.  1949
  
 349.Stukken betreffende de werkgroep Voorbereiding Aanstaande Dienstplichtigen.

  1953-1956, 1961
  
 350.Stukken betreffende het Defensie Studie Centrum te 's-Gravenhage.  1955-1956
  
 351.Brieven en doorslagen van brieven over militaire aangelegenheden.  1950,

1958-1959, 1961
  
 352.Stukken betreffende rijkskampen voor sociale jeugdzorg.  1946, 1963
  
 353.Brieven en doorslagen van brieven over rijkskampen voor sociale jeugdzorg.

  1947-1949
  
 354.Stukken betreffende enkele rijkskampen voor sociale jeugdzorg.  1946-1950
  
 355.Stukken betreffende een onderzoek en enquête naar het katholieke jeugdzorgwerk.

  1947-1950
  
 356.Stukken betreffende co-educatie in de nationale jeugdvorming.  1951-1953
  
 357.Stukken betreffende de nationale demobilisatieraden.  1947-1951
  
 358.Brieven en circulaires over jeugdige politieke delinquenten.  1948-1949
  
 359.Stukken betreffende een militair zeecadettencorps.  1950-1951
  
 360.Stukken betreffende vluchtelingenhulp.  1952-1957, 1958
  
 361.Brieven en doorslagen van brieven over Oostpriesterhulp. Met bijlagen.  1952-1960,

1963
  
 362.Stukken betreffende de werkgroep Gehandicapte Jeugd.  1950-1952, 1956, 1965
  
 363.Stukken betreffende de activiteiten van de KJR tegen een Humanistisch

Vormingscentrum voor Militairen.  1953
  
 364.Stukken betreffende de contacten met Sjaloom en andere oecumenische

groeperingen.  1963-1966
  
 365.Stukken betreffende het Nederlandse Jeugd Rode Kruis.  1959-1961, 1964
  
 366.Stukken betreffende nationale migratie.  1956, 1959
  
 367.Correspondentie met de Katholieke Emigratie Stichting.  1951
  
 368.Stukken betreffende enkele missiecongregaties.  1959, 1965-1966
  
 370-371.Stukken betreffende de Stichting Nationale Contactcommissie voor

Gezinsbelangen.  1958-1966
Bevat 2 stukken

  
  370.1958-1960
  
  371.1961-1966
  
 372.Stukken betreffende de Stichting Zilveren Jeugdcentra.  1962-1963
  
 373.Stukken betreffende de Raad voor de Jeugdvorming.  1961-1964
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 374.Brieven en circulaires van het Katholiek Jeugdwerk voor Jongens en Meisjes, het
Katholiek Meisjesjeugdwerk en de Katholieke Jeugdbeweging voor Jongens. Met
bijlagen.  1962-1963

  
 375.Agenda's voor en notulen van de Stichting Katholiek Jeugdwerk over de vorming

van een federatie voor het jongens- en meisjesjeugdwerk. Met bijlagen.  1961-1964
  
 376.Stukken betreffende de samenwerking op lagere niveaus in de Katholieke

Jeugdbeweging.  1962
  
 377.Brochures #Vijf broden en twee vissen#.  1963
  
 378.Stukken betreffende de integratie van het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk in de

KJR.  1962-1964
  
 379.Stukken betreffende de diensten Sport en Spel en Culturele Vorming.  1962-1963
  
 380.Stukken betreffende de sectie Internationale Zaken van de NJG.  1962-1963
  
 381.Stukken betreffende de actie "Dousadj" van de NJG.  1963
  
 382.Stukken betreffende de actie "Europa 1, 2, 3" van de NJG.  1963-1964
  
 383.Correspondentie met de Wereldfederatie voor Katholieke Vrouwelijke Jeugd

(FMJFC). Met bijlagen.  1963-1964
  
 384-385.Stukken betreffende de Stichting Jongeren Vrijwilligers Corps.  1963

Bevat 2 stukken
  
  384.Eerste deel.  1963
  
  385.Tweede deel.  1963
  
 386.Stukken betreffende Belgische instellingen op het gebied van jeugdwerk.

  1962-1963
  
 387.Stukken betreffende de samenwerking en organisatie van het jeugdwerk op

Europees niveau.  1962-1963
  
 388.Stukken betreffende de European National Youth Committees.  1962-1963
  
 389.Stukken betreffende de World Federation of Democratic Youth.  1962-1963
  
 390.Stukken betreffende een congres over de rechten van het kind.  1963
  
 392.Stukken betreffende de World Assembly of Youth.  1962-1964
  
 393.Agenda's en convocaties voor en notulen van vergaderingen van het bestuur en de

bestuursraad van de Federatie Katholiek Meisjesjeugdwerk en de Katholieke
Jeugdbeweging voor Jongens.  1959-1962

  
 394.Brieven en doorslagen van brieven over de samenwerking tussen verschillende

katholieke jeugdorganisaties.  1959-1962
  
 395-396.Correspondentie met de Stichting Katholiek Jeugdwerk voor Jongens en Meisjes.

  1962-1967
Bevat 2 stukken

  
  395.1962-1963
  
  396.1964-1967
  
 397.Stukken betreffende het katholieke jeugdwerk.  1961-1966
  
 398.Agenda's en convocaties voor vergaderingen van het bestuur van de Stichting

Katholiek Jeugdwerk voor Jongens en Meisjes.  1962-1966
  
 399.Agenda's en convocaties voor vergaderingen van de bestuursraad van de Stichting

Katholiek Jeugdwerk voor Jongens en Meisjes. Met bijlagen.  1962-1967
  
 400.Notulen van het bestuur van de Stichting Katholiek Jeugdwerk voor Jongens en

Meisjes.  1962-1966
  
 401.Notulen van de bestuursraad van de Stichting Katholiek Jeugdwerk voor Jongens

en Meisjes.  1963-1964
  
 402.Vergaderstukken voor het dagelijks bestuur van de Stichting Katholiek Jeugdwerk

voor Jongens en Meisjes.  1962, 1964, 1966
  
 403.Statuten van de Stichting Katholiek Jeugdwerk voor Jongens en Meisjes.  1962
  
 404.Vergaderstukken voor aalmoezeniers bij het jeugdwerk.  1962, 1964-1965, 1967
  
 405.Krantenartikelen over de oprichting van de Stichting Katholiek Jeugdwerk voor

Jongens en Meisjes.  1962
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

  
 406.Werkverslagen van de secretaris van de Stichting Katholiek Jeugdwerk voor

Jongens en Meisjes.  1964-1966
  
 407.Stukken betreffende de Stichting Katholiek Jeugdwerk voor Jongens en Meisjes

over financiële en juridische aangelegenheden.  1964-1965
  
 408.Stukken betreffende een conferentie van Europese kerken, gehouden te Nijborg.

  1962
  
 409.Stukken betreffende de relatie tussen school en jeugdbeweging.  1962
  
 410.Stukken betreffende een vergadering van de Raad van Afgevaardigden van de NJG.

  1961
  
 411.Stukken betreffende een cursus Internationale Preparatie georganiseerd door de

NJG.  1966
  
 413.Rapport uitgebracht aan de leden van de Interdiocesane Jeugdcommissie inzake

een nieuwe beginselverklaring.  1947-1949
  
 414.Brieven en doorslagen van brieven over de vervulling van het ambt van

hoofdaalmoezenier der kampen en internaten voor sociale jeugdzorg.  1949-1950
  
 415.Stukken betreffende de Interdiocesane Jeugdcommissie over haar oprichting.

  1927-1929
  
 416.Brieven en doorslagen van brieven over de verhouding tussen het episcopaat en de

Interdiocesane Jeugdcommissie.  1947-1951
  
 417.Financiële overzichten van de Interdiocesane Jeugdcommissie.  1940, 1946-1947,

1949
  
 418.Stukken betreffende het blad #Mededeeling# van de Interdiocesane

Jeugdcommissie.  1939
  
 419.Stukken betreffende de situatie in enkele werkkampen voor jongeren.  1942
  
 420.Stukken betreffende enkele verenigingen voor jeugdwerk.  1939, 1947-1949
  
 421.Stukken betreffende de Stichting Dit is Leven.  1951
  
 422.Stukken betreffende de RK centrale Voor Onze Gemobiliseerden.  1939-1940
  
 423.Brief aan mgr. Diepen te 's-Hertogenbosch over de Interdiocesane

Jeugdcommissie.  1930
  
 424.Rapporten inzake de opbouw van verschillende jeugdorganisaties waaronder de

Interdiocesane Jeugdcommissie.  1938-1939, 1947-1948
  
 425.Vergaderstukken voor vergaderingen van de Interdiocesane Jeugdcommissie en de

Interdiocesane Adviesraad.  1938-1940, 1942, 1946-1953
  
 426.Brieven aan diverse personen over de Interdiocesane Jeugdcommissie.  1942, 1948
  
 427.Correspondentie met het Nationaal Beraad Katholieke Mannelijke Jeugd.

  1947-1952, 1955-1958
  
 428.Brieven en doorslagen van brieven over het Landelijk Curatorium Katholieke

Levensscholen voor Jongens en Jongemannen.  1956-1958, 1960-1961
  
 429.Statuten van het Landelijk Curatorium Katholieke Levensscholen voor Jongens en

Jongemannen. Met ontwerp.  1954-1955, 1959-1960
  
 430.Agenda's en convocaties voor vergaderingen van het dagelijks bestuur van het

Nationale Beraad.  1952-1954
  
 431.Notulen van het dagelijks bestuur van het Nationaal Beraad.  1951-1954
  
 432.Agenda's en convocaties voor vergaderingen van afgevaardigden van de leden van

het Nationaal Beraad. Met bijlagen.  1952-1956
  
 433.Verslagen van vergaderingen van afgevaardigden van de leden van het Nationaal

Beraad.  1952-1955
  
 434.Stukken betreffende het katholieke jeugdwerk.  1948-1967
  
 435.Stukken betreffende de plaatselijke en parochiële wijkraden, met name over

richtlijnen.  1952, 1959-1960, 1967
  
 436.Rapporten, nota's en verslagen inzake beleid, professionalisering en jeugd en

gezag.  1966, 1968-1970
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

  1965-1967
 437.Correspondentie met de Stichting Katholieke Provinciale Jeugdraad Gelderland.  
 438.Stukken betreffende de Stichting Katholieke Provinciale Jeugdraad Gelderland.

  1965-1967
  
 439.Statuten van de Stichting Katholieke Provinciale Jeugdraad Gelderland. Met

jaarrekening over 1965.  1960, 1965
  
 440.Stukken betreffende het Bureau voor Algemene Jeugdzielzorg te Arnhem over

katechese.  1965-1967
  
 441.Stukken betreffende de Katholieke Werkende Jongeren Gelderland.  1965-1970
  
 442.Ontwikkelingscursus van het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk.  [1963]
  
 443.Winterprogramma van de Jonge Boeren- en Tuindersbond.  1963-1965
  
 444.Stukken betreffende het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming.  1975-1976
  
 445.Stukken betreffende de Wereldfederatie Katholiek Jeugdwerk.  1971-1977
  
 446.Stukken betreffende het katholiek jeugdwerk in West-Duitsland.  1954-1977
  
 447.Stukken betreffende de Katholieke Jeugdraad in Vlaanderen.  1964-1977
  
 448.Stukken betreffende de actie "Zuidelijk Afrika".  1973-1976
  
 449.Stukken betreffende een anti-investeringsactie.  1973-1974
  
 450.Stukken betreffende een vredeswerkgroep en ontwikkelingssamenwerking.

  1972-1976
  
 451.Stukken betreffende de werkgroep Onderwijs.  1974-1976
  
 452.Stukken betreffende de werkgroep Werkende Jongeren.  1975-1976
  
 453.Stukken betreffende de Scholingsgroep.  1976
  
 455.Stukken betreffende de werkgroep Spiritualiteit.  1972-1974
  
 456.Stukken betreffende publiciteit.  1969-1976
  
 457.Stukken betreffende het bulletin #KJR-informatie#.  1973-1976
  
 458.Stukken betreffende de Vredeswerkgroep.  1973-1975
  
 459.Stukken betreffende diverse activiteiten.  1967-1971
  
 460.Notulen van het dagelijks bestuur. Met als bijlage een rapport.  1970
  
 461.Uittreksels van notulen van het bestuur inzake zijn taak en samenstelling.  1968
  
 462.Stukken betreffende contacten met het buitenland.  1964-1972
  
 463.Brieven en doorslagen van brieven over internationale zaken.  1968-1969
  
 464.Verslagen van Drielanden-bijeenkomsten (Duitsland, België en Nederland).

  1968-1969
  
 465.Stukken betreffende de Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale

Catholique (MIJARC).  1967-1968
  
 466.Stukken betreffende de Internationale Federatie van Katholieke Parochiale

Jeugdorganisaties (FIMCAP).  1970
  
 467.Stukken betreffende de Unie van Katholieke Studenten Nederland.  1949-1967
  
 468.Stukken betreffende de organisaties waarbij de KJR is aangesloten.  1961-1971
  
 469.Stukken betreffende de Wereldfederatie voor Katholieke Vrouwelijke Jeugd

(FMJFC).  1954-1968
  
 470.Stukken betreffende de FMJFC-mondiaal.  1966-1967
  
 471.Stukken betreffende algemene vergaderingen van de FMJFC en FIJC.  1965-1970
  
 472.Stukken betreffende de contacten met de FMJFC.  1968-1972
  
 473.Stukken betreffende conferenties.  1963-1970
  
 474.Stukken betreffende congressen.  1967-1969
  
 475.Stukken betreffende de Wereldfederatie Katholiek Jeugdwerk.  1968-1970
  
 476.Stukken betreffende de Stichting Katholiek Jeugdwerk voor Jongens en Meisjes.

  1966-1970
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

 477.Stukken betreffende de vaste commissie van het Ministerie van CRM.  1966-1975
  
 478.Stukken betreffende de Raad voor de Jeugdvorming.  1952-1969
  
 479.Stukken betreffende de Katholieke Volkspartij.  1947-1975
  
 480.Financiële verslagen van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk

Werk (CRM).  1966-1970
  
 481.Stukken betreffende projecten gericht op het Midden-Oosten.  1976-1977
  
 482.Stukken betreffende de werkgroep Namibië.  1976
  
 483.Stukken betreffende de Zuid Molukse jongeren.  1974-1976
  
 484.Stukken betreffende een gehandicaptenproject.  1974-1976
  
 485.Stukken betreffende gehandicapten.  1974-1975
  
 486.Stukken betreffende het tijdschrift #Eltheto#.  1974-1976
  
 487.Stukken betreffende het jeugd- en minimumloon.  1974-1975
  
 488.Stukken betreffende toneelwerkgroep "Proloog" over moeilijkheden met subsidie.

  1974-1976
  
 489.Stukken betreffende drugs en drugsbeleid.  1972-1975
  
 490.Stukken betreffende acties in Latijns-Amerika.  1973-1976
  
 491.Stukken betreffende de zedelijkheidswetgeving.  1972-1976
  
 492.Stukken betreffende het katholiek jeugdwerk in Portugal.  1973-1976
  
 493.Stukken betreffende de actie "Tanzania als Toetssteen".  1974
  
 494.Stukken betreffende de sectie Jeugd en Jongeren van de Raad van Kerken.

  1968-1974
  
 495.Stukken betreffende acties in Nederland.  1974-1976
  
 496.Stukken betreffende de interdiocesane werkgroep Kerk en Recreatie.  1967-1970
  
 497.Stukken betreffende contacten in het buitenland.  1949-1976
  
 498.Stukken betreffende giften, leningen van het Prins Bernard Fonds en

subsidieverzoeken.  1949-1975
  
 499.Stukken betreffende financiële bijdragen aan organisaties.  1952-1977
  
 500.Stukken betreffende subsidiëring in het algemeen.  1948-1976
  
 501.Stukken betreffende gemeentelijke subsidieregelingen.  1950-1970
  
 502.Stukken betreffende provinciale subsidieregelingen.  1949-1973
  
 503.Stukken betreffende jongeren en het Landelijk Pastoraal Overleg.  1973-1976
  
 504.Stukken betreffende een Oecumenisch Jongerenconcilie, gehouden in Taizé.

  1973-1976
  
 505.Stukken betreffende bisschoppelijke Vastenbrieven en Adventsbrieven.  1973-1975
  
 506.Stukken betreffende Vastenacties.  1974-1976
  
 507.Stukken betreffende Vredesweken.  1974-1977
  
 508.Stukken betreffende acties voor Suriname.  1973-1975
  
 509.Stukken betreffende het steuncomité Ben Daieb.  1974-1975
  
 510.Stukken betreffende de Katholieke Raad voor Vakopleiding.  1948-1965
  
 511.Stukken betreffende het Katholiek Maatschappelijk Beraad.  1973-1975
  
 512.Stukken betreffende het Katholiek Maatschappelijk Beraad.  1958-1976
  
 513.Stukken betreffende het Katholiek Maatschappelijk Beraad.  1958-1976
  
 514.Stukken betreffende het Centrum voor Staatkundige Vorming.  1950-1971
  
 515.Stukken betreffende pers en voorlichting.  1949-1966
  
 516.Stukken betreffende katholieke opleidingen voor maatschappelijk en cultureel werk.

  1960-1968
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

  1959-1968
 517.Stukken betreffende de kaderopleiding en andere jeugdleiders-opleidingen.  
 518.Stukken betreffende de kaderopleiding Kopse Hof.  1961-1970
  
 519.Stukken betreffende katholieke jeugdclubs.  1968-1974
  
 520.Stukken betreffende katholieke sociaal-pedagogische opleidingen.  1957-1968
  
 521.Stukken betreffende de Oost-West verhouding.  1955-1968
  
 522.Stukken betreffende internationale katholieke jeugdorganisaties.  1963-1968
  
 523.Stukken betreffende Septuagint, een groep van kritische priesters en dominees.

  1970-1975
  
 524.Stukken betreffende de Katholieke Plattelands Jongeren Nederland.  1968-1977
  
 525.Stukken betreffende de jongeren in het midden- en kleinbedrijf.  1947-1972
  
 526.Stukken betreffende de Katholieke Werkende Jongeren.  1966-1976
  
 527.Notulen van de Stichting Landelijke Bestuursraad van de Katholieke Sociaal-

Paedagogische Opleidingen, de Stichting Contact-Bestuursraden van Katholieke
Sociaal-Paedagogische Opleidingen en van de Stichting Landelijke Bestuursraad
van Katholieke Opleidingen voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk.  1960-1967

  
 528.Stukken betreffende de Stichting Contact-Bestuursraden van Katholieke Sociaal-

Pedagogische Opleidingen.  1961-1965
  
 529.Stukken betreffende de werkgroep Vrouwelijke Jeugd en het Katholiek Vrouwelijk

Jeugdwerk.  1952-1964
  
 530.Stukken betreffende de Vredeswerkgroep.  1975-1976
  
 531.Stukken betreffende het stafoverleg tussen de Hervormde Jeugd Raad, het

Landelijk Centrum Gereformeerd Jeugdwerk en de KJR.  1976
  
 532.Stukken betreffende het stafoverleg tussen de Hervormde Jeugd Raad, het

Landelijk Centrum Gereformeerd Jeugdwerk en de KJR.  1974-1976
  
 533.Stukken betreffende contactdagen.  1974-1975
  
 534.Stukken betreffende teamvergaderingen.  1973-1976
  
 535.Stukken betreffende het Nationaal Bureau Jong Nederland.  1963-1974
  
 536.Stukken betreffende de Katholieke Verkenners.  1962-1973
  
 537.Stukken betreffende de Nederlandse gidsen.  1950-1977
  
 538.Stukken betreffende de Katholieke Radio Omroep.  1956-1975
  
 539.Stukken betreffende de Radboudstichting.  1950-1974
  
 540.Stukken betreffende vormingscentra en volkshogescholen.  1973-1976
  
 541.Stukken betreffende het Ministerie van CRM.  1968-1976
  
 542.Stukken betreffende Septuagint.  1971-1973
  
 543.Stukken betreffende het Ministerie van CRM.  1956-1976
  
 544.Stukken betreffende de Nederlandse Organisatie voor Tijdschrift Uitgevers.

  1945-1970
  
 545.Stukken betreffende de Stichting Katholieke Vakantiehuizen en Jeugdherbergen

Centrale.  1949-1970
  
 546.Stukken betreffende de radiodienst van de KJR en het jubileum van de Katholieke

Radio Omroep.  1950-1968
  
 547-549.Notulen van het dagelijks bestuur.  1967-1968, 1973-1975

Bevat 3 stukken
  
  547.1967
  
  548.1968
  
  549.1973-1975
  
 550.Agenda's voor vergaderingen van de bestuursraad.  1972
  
 551.Overzicht van de organisatie, doelstellingen en taken van de KJR.  z.j.
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#Dux#.  1962
 552.Notitie van J.J. Dijkhuis over de gespreksonderwerpen tijdens een

gemeenschappelijke vergadering van het dagelijks bestuur en de redactie van
  
 553.Notulen van de bestuursraad.  1972
  
 554.Stukken betreffende de Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen.  1962, 1968-1970
  
 555.Lijsten van ingekomen stukken, publicaties en vergaderingen.  1969
  
 556.Correspondentie met W. Voors.  1951
  
 557.Correspondentie met de redactie van #De Nieuwe Eeuw#.  1950
  
 558.Stukken betreffende het lidmaatschap van de KJR.  1968-1970, 1973, z.j.
  
 559.Agenda's voor en notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur.  1973-1975
  
 560.Stukken betreffende de KJR.  1973
  
 561-564.Notulen van het dagelijks bestuur.  1960, 1966, 1969-1970

Bevat 4 stukken
  
  561.1966
  
  562.1969
  
  563.1970
  
  564.1960
  
 565.Stukken betreffende diverse afdelingen en de commissie Nieuwe Leden.  1948-1950,

1954, 1957, 1959, 1963, 1968-1976
  
 566-568.Notulen van het dagelijks bestuur.  1961, 1963-1964

Bevat 3 stukken
  
  566.1961
  
  567.1964
  
  568.1963-1964
  
 569.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1973-1977
  
 570.Stukken betreffende de Katholieke Nederlandse Jonge Boeren- en Tuindersbond,

de Katholieke Matigheidsbeweging en andere katholieke organisaties.  1953-1972
  
 571-573.Notulen van het dagelijks bestuur.  1949-1959, 1962-1963

Bevat 3 stukken
  
  571.1962-1963
  
  572.1952-1959
  
  573.1949-1951
  
 574.Stukken betreffende bestuursvergaderingen.  1975
  
 575.Stukken betreffende het dagelijks bestuur.  1953-1973
  
 576.Stukken betreffende het bestuur.  1946, 1952, 1955, 1959, 1966-1971
  
 577.Stukken betreffende de heren Bonnier, Van Erp en Vaessen.  1966-1969
  
 578.Stukken betreffende de leden van het dagelijks bestuur.  1960-1961
  
 579.Stukken betreffende de leden van de bestuursraad.  1973-1974
  
 580.Stukken betreffende bestuursvergaderingen.  1963-1964
  
 581.Stukken betreffende het bestuur.  1960-1975
  
 582.Brieven en doorslagen van brieven over ontslagaanvragen en benoemingen van

bestuurleden.  1950, 1955, 1959, 1960, 1968
  
 583.Jaarverslagen.  1967-1975
  
 584.Stukken betreffende de installatie van het bestuur.  1948
  
 585.Stukken betreffende juridische zaken.  1948-1977
  
 586.Correspondentie met aangesloten organisaties.  1972
  
 587.Stukken betreffende de doelstellingen van de KJR.  1948-1973
  
 588.Stukken betreffende de werkgroep Jeugd Pastoraal.  1971-1972
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commissie voor Jeugdwerklozenzorg.  1936-1940, 1948-1957
 589.Stukken betreffende de Interdiocesane Jeugdcommissie en de nationale RK  
 590-592.Vergaderstukken voor het bestuur.  1962-1965

Bevat 3 stukken
  
  590.1962-1963
  
  591.1964-1965
  
  592.1963-1964
  
 593.Vergaderstukken voor het dagelijks bestuur.  1969-1973
  
 594.Stukken betreffende het bestuur.  1967-1969
  
 595.Vergaderstukken voor het bestuur.  1965-1966
  
 596-597.Vergaderstukken voor het dagelijks bestuur.  1959-1962, 1968-1969

Bevat 2 stukken
  
  596.1968-1969
  
  597.1959-1962
  
 598.Rapport "Huisvesting van jonge gezinnen".  1957
  
 599-602.Vergaderstukken voor het dagelijks bestuur.  1962-1964, 1966-1967

Bevat 4 stukken
  
  599.1962-1963
  
  600.1967
  
  601.1966
  
  602.1964
  
 603.Stukken betreffende de Kopse Hof over een rapport van de Harmonisatie

Commissie.  1965
  
 604-605.Vergaderstukken voor het dagelijks bestuur.  1963-1964, 1971

Bevat 2 stukken
  
  604.1971
  
  605.1963-1964
  
 606-608.Notulen van de bestuursraad.  1970-1971, 1973

Bevat 3 stukken
  
  606.1971
  
  607.1973
  
  608.1970
  
 609.Stukken betreffende het bestuur.  1961-1962
  
 610.Stukken betreffende formulieren ten behoeve van inschrijvingen in het

stichtingsregister.  1976
  
 611.Stukken betreffende de Stichting Steunfonds Katholiek Jeugdwerk en SUS-acties.

  1950-1977
  
 612.Begrotingen.  1947-1974
  
 613.Stukken betreffende de Financiële Commissie.  1951, 1956, 1960, 1966-1967
  
 614.Stukken betreffende het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het

Ministerie van CRM over subsidies.  1947-1956, 1960-1964, 1966, 1968, 1970-1976
  
 615.Stukken betreffende verzekeringen.  1952-1954, 1960-1964, 1970-1976
  
 616.Begrotingen.  1948-1977
  
 617.Stukken betreffende de administratie.  1947-1977
  
 618.Stukken betreffende het (voorlopig) bestuur.  1947-1950
  
 619.Vergaderstukken voor de vergadering van het bestuur op 4 maart.  1971
  
 620.Stukken betreffende het dagelijks bestuur.  1971
  
 621.Kwartaalverslag.  1971
  
 622.Stukken betreffende het commentaar op het memorandum "Wetgeving

maatschappelijk en cultureel welzijn".  1971
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 623.Verslag van een gesprek met jeugdpastor Hommel.  1971
  
 624.Correspondentie met het Nederlands episcopaat en met verschillende bisdommen

en bisschoppen afzonderlijk.  1963-1974
  
 625.Stukken betreffende de gang van zaken binnen het bestuur.  1959-1963, 1968, 1970,

1976
  
 626.Stukken betreffende algemene ledenvergaderingen.  1951-1956
  
 627.Vergaderstukken voor het dagelijks bestuur.  1970-1972
  
 628.Stukken betreffende de Nederlandse kerkprovincie over spanningen binnen de

kerk.  1971-1976
  
 629.Stukken betreffende de bisschoppelijke Beheers- en Beleidscommissie.  1972-1977
  
 630.Stukken betreffende het jeugdbeleid.  1963-1969
  
 631.Stukken betreffende jongeren en religie in het algemeen en jongeren en de kerk in

het bijzonder.  1972-1975
  
 632.Stukken betreffende het pastoraal werk in Brazilië.  1973
  
 633.Circulaire inzake een actieplan ter bevordering van kerkelijke roepingen.  1972
  
 634.Stukken betreffende de pastorale ervaring van de kerk in het diocees Cratens

(Italië).  z.j.
  
 635.Stukken betreffende het jeugdpastoraat.  1974-1977
  
 636.Stukken betreffende een herstructurering van de KJR.  1975-1976
  
 637.Stukken betreffende Werkgeversvereniging Jeugd- en Jongerenwerk.  1973-1977
  
 638.Correspondentie met de Nederlandse kerkprovincie.  1973-1974
  
 639.Stukken betreffende ledenvergaderingen.  1959-1968
  
 640.Stukken betreffende scholingsdagen, studiedagen en gespreksgroepen.  1974-1975
  
 641.Stukken betreffende de bestuursraad.  1976
  
 642.Stukken betreffende studie- en contactdagen.  1974-1975
  
 643.Correspondentie met de bisdommen over verslagen van contactdagen.  1972-1973
  
 644.Stukken betreffende de studiedag "Gelijke kansen in onze-kapitalistische-

samenleving".  1975
  
 645.Fotoboek van een reis naar Lourdes.  1958
  
 646.Fotoboek.  z.j.
  
 647.Stukken betreffende studiedagen over communisme, ontwikkelingsgebieden,

persoonlijke waardigheid en vrijetijdsbesteding.  1948-1965
  
 648.Jaarverslag over 1972-1973.  1974
  
 649.Notulen van een bestuursvergadering.  1976
  
 650.Foto's.  z.j.
  
 651.Stukken betreffende de bestuursraad.  1977
  
 652.Stukken betreffende de bestuursraad.  1976-1977
  
 654.Kasboek.  1976-1977
  
 655.Nota inzake knelpunten in het welzijnsbeleid.  1974
  
 656.Verslag van een reis naar Polen.  1975
  
 657.Stukken betreffende de plaatsbepaling van de KJR binnen kerk en samenleving.

  1974
  
 658.Jaarverslagen.  1963-1966, 1968, 1971, 1974-1976
  
 659.Discussiestukken over vrijwilligerswerk.  1976
  
 660.Foto's.  z.j.
  
 661.Stukken betreffende de PTT.  1977
  
 662.Correspondentie met mevrouw Kamta-Ramsoekh.  1977
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 663.Stukken betreffende het informatiebulletin van de KJR.  z.j.
  
 664.Stukken betreffende de acties "Nieuwe Levensstijl" en "Tanzania".  z.j.
  
 665.Jaarrekening over 1976.  1977
  
 666.Correspondentie met Pax Christi, de Hervormde Jeugdraad, het Tanzania Comité en

het Ministerie van CRM.  1977
  
 667.Accountantsrapporten.  1971-1975
  
 668.Foto's van een lustrum.  z.j.
  
 669.Stukken betreffende de onenigheid tussen KJR en overheid.  1977
  
 670.Jaarrekeningen.  1975-1976
  
 671.Kasboek.  z.j.
  
 672.Exploitatierekeningen en financiële verslagen.  1948, 1953-1967, 1973-1978
  
 673.Vergaderstukken voor de bestuursraad.  1976-1978
  
 674.Jaarrekeningen.  1975, 1977
  
 675.Stukken betreffende de brochure #Gaat nu allen heen in vrede#.  1975
  
 676.Stukken betreffende de subsidiëring door de overheid.  1947-1978
  
 677.Stukken betreffende diverse organisaties.  1974-1975
  
 678.Notulen van het bestuur.  1976-1978
  
 679.Exploitatierekeningen en financiële verslagen.  1948-1975
  
 680.Stukken betreffende ledenvergaderingen.  1948-1968
  
 681.Stukken betreffende ledenvergaderingen over taak en samenstelling.  1953-1967
  
 682.Vergaderstukken voor ledenvergaderingen.  1960-1968
  
 683-684.Notulen van het bestuur.  1960-1962

Bevat 2 stukken
  
  683.1961-1962
  
  684.1960
  
 685.Prae-advies van het voorlopig bestuur.  z.j.
  
 686.Stukken betreffende het beleid van het bestuur.  1965-1966, 1968, 1970, 1974
  
 687-691.Notulen van het bestuur.  1946-1959, 1967-1969

Bevat 5 stukken
  
  687.1969
  
  688.1946-1954
  
  689.1955-1959
  
  690.1968
  
  691.1967
  
 692-694.Agenda's voor bestuurvergaderingen.  1952, 1959-1961

Bevat 3 stukken
  
  692.1952
  
  693.1961
  
  694.1959-1960
  
 695.Stukken betreffende bestuursvergaderingen.  1970-1971
  
 696.Correspondentie met de heer Grasveld, vicaris.  1972
  
 697.Stukken betreffende bestuursvergaderingen.  1969
  
 698.Stukken betreffende een salaris- en uitkeringenregeling.  1975
  
 699-702.Verslagen van bestuursvergaderingen.  1962-1963, 1965-1966

Bevat 4 stukken
  
  699.1966
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  700.1965
  
  701.1963
  
  702.1962
  
 703.Agenda's voor bestuursvergaderingen.  1968
  
 704.Circulaires en doorslagen van brieven aan de leden van het bestuur en andere

personen en instellingen.  1962-1972
  
 705.Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur.  1955-1968
  
 706.Agenda's voor bestuursvergaderingen. Met bijlagen.  1951
  
 707.Reglementen en beleids- en jaarplannen.  1964-1976
  
 708.Stukken betreffende de structuur, aard en werkwijze van de KJR.  1958-1959,

1966-1967
  
 709.Stukken betreffende huisvesting.  1964-1965, 1977
  
 710.Jaarverslagen en beleidsplannen.  1961-1977
  
 711.Kaartsysteem houdende de namen en adressen van bestuursleden, leden en

abonnees van het informatiebulletin.  z.j.
  
 712.Verslagen van ledenvergaderingen.  1950-1967
  
 713.Stukken betreffende de financiële en juridische kant van het jeugd- en

jongerenwerk en de KJR.  z.j.
  
 714.Correspondentie met het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen. Met

bijlagen.  1965, 1969-1970, 1975-1977
  
 715.Stukken betreffende jeugdwerkloosheid.  1976, z.j.
  
 716.Correspondentie met het Ministerie van CRM.  1974-1976
  
 717.Stukken betreffende leningen en verzekeringen.  1963-1966, 1971
  
 718.Stukken betreffende huurcontracten.  1965-1967, 1976
  
 719.Stukken betreffende personeelszaken.  1953-1976
  
 720.Stukken betreffende de rechtspositie van het personeel.  1946-1951, 1965,

1976-1977
  
 721.Stukken betreffende de aanstelling van nieuwe functionarissen.  1956, 1962
  
 722.Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Sportfederatie, het Integraal

Structuurplan Noorden des Lands, het Service Centrum Levensvorming en andere
organisaties.  1972, 1976, z.j.

  
 723.Stukken betreffende de Stichting Katholiek Service Instituut voor Levensvorming.

  1973-1977
  
 724.Stukken betreffende het Diocesaan Pastoraal Centrum.  1977
  
 725.Stukken betreffende de Stichting Levensvorming Jeugd en Jongeren en het

Diocesaan Pastoraal Centrum, beiden gevestigd te 's-Hertogenbosch.  1974-1977
  
 726.Stukken betreffende organisaties in het bisdom Roermond.  1972-1977
  
 727.Stukken betreffende het overleg tussen KJR, Hervormde Jeugdraad en het

Landelijk Centrum Gereformeerd Jeugdwerk.  1975-1976
  
 728.Stukken betreffende de personeelsbezetting van het secretariaat.  1962-1974, z.j.
  
 729.Stukken betreffende de indeling van het archief.  z.j.
  
 730.Stukken betreffende de Katholieke Radio Omroep.  1956-1967
  
 731.Stukken betreffende de Katholieke Jongeren uit de Middengroepen, de Stichting

Mater Amabilisscholen en andere organisaties.  1963-1964, 1968
  
 732.Nota's en kwartaalverslagen.  1967-1970
  
 733.Stukken betreffende de ad-hoc commissie Subsidieregeling.  1969-1970
  
 734.Stukken betreffende de Structuurcommissie.  1970
  
 735.Stukken betreffende het Katholiek Beraad Jongeren en Oecumene over taak en

samenstelling.  1966-1967
  
 736.Correspondentie met het Katholiek Beraad Jongeren en Oecumene.  1965-1968
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 737.Agenda's voor vergaderingen van het Katholiek Beraad Jongeren en Oecumene.

  1964-1968
  
 738.Uittreksels van notulen van het dagelijks bestuur inzake functioneringscommissies

en werkgroepen.  1968
  
 739.Stukken betreffende ad-hoc commissies.  1968
  
 740.Stukken betreffende oecumenische vorming.  1965
  
 741.Stukken betreffende het vredesvraagstuk en de ontwikkelingssamenwerking.

  1967-1969
  
 742.Brief van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming over het congres

"Partnerkeuze en huwelijksverwachting". Met aantekeningen.  1965
  
 743.Stukken betreffende de Stichting Volk en Verdediging.  1963
  
 744.Stukken betreffende het rapport "De jeugd in Gods wereld".  1966
  
 745.Plan voor een nota over jeugd en kerk.  1966
  
 746.Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Centrale voor Beroepskeuze

Voorlichting.  1952-1957, 1961, 1965, 1972
  
 747.Stukken betreffende het plaatselijk jeugdwerk.  1955-1968
  
 748.Stukken betreffende de Stichting Vakantieverblijven Lagere Schooljeugd.

  1951-1958, 1968
  
 749.Stukken betreffende het open jeugdwerk.  1949-1951, 1968
  
 750.Stukken betreffende de Nationale Raad Welzijn Militairen.  1959-1961, 1966
  
 751-757.Stukken betreffende de provinciale jeugdraden. Geordend op provincie.  1954-1968

Bevat 7 stukken
  
  751.Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel.  1954-1968
  
  752.Gelderland.  1954-1968
  
  753.Utrecht.  1954-1968
  
  754.Noord-Holland.  1954-1968
  
  755.Zuid-Holland.  1954-1968
  
  756.Noord-Brabant en Limburg.  1954-1968
  
  757.Algemeen.  1954-1968
  
 758.Stukken betreffende het Katholiek Thuisfront.  1949-1953, 1964, 1968-1969
  
 759.Stukken betreffende het plaatselijk jeugdwerk.  1949-1967
  
 760.Stukken betreffende de bij de NJG aangesloten organisaties.  1967-1968
  
 761.Stukken betreffende het Interprovinciaal Contact.  1964-1972
  
 762.Stukken betreffende oecumenische vorming.  1963
  
 763.Stukken betreffende het rapport "De jeugd in Gods wereld".  1966
  
 764.Verslagen van vergaderingen van het Katholiek Beraad Jongeren en Oecumene.

  1964-1968
  
 765.Stukken betreffende het kerkelijk gemengd huwelijk.  1963-1967
  
 766.Stukken betreffende de arbeidende jeugd.  1952
  
 767.Stukken betreffende de Nederlandse Vereniging van Homofielen.  1970
  
 768.Stukken betreffende de nationale contactcommissie Gezinsbelangen.  1965-1967
  
 769.Stukken betreffende het Centrum Jeugd en Lectuur.  1952-1966
  
 770.Verslag "Taak en functie van landelijke organisaties" van de NJG.  1971
  
 771.Stukken betreffende de NJG over een studieconferentie over

ontwikkelingsgebieden.  1961
  
 772.Brieven en doorslagen van brieven over de samenstelling van het bestuur van de

NJG. Met bijlagen.  1946, 1949, 1953, 1956, 1959-1965, 1967, 1970
  
 773.Overzichten van de contacten van de NJG met andere organisaties.  1969
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 774.Stukken betreffende de commissie Financiën Jeugdwerk van de NJG.  1970
  
 775.Verslag van een gesprek tussen een NJG-bestuursdelegatie en de staf van de

Moderne Jeugdraad.  1972
  
 776.Stukken betreffende de activiteiten van de NJG.  1949-1950, 1957, 1960, 1968
  
 777.Stukken betreffende de NJG over financiën.  1970-1972
  
 778.Circulaire van de NJG inzake de nationale jeugdcollecte "Wij staan op het spel".

  1970
  
 779.Stukken betreffende het internationaal contact met andere jeugdorganisaties.

  1952-1968
  
 780.Stukken betreffende het contact met buitenlandse organisaties in onder andere

Oostenrijk, Spanje, Portugal en Frankrijk.  1948-1970
  
 781.Stukken betreffende de UNESCO.  1949-1965
  
 782.Stukken betreffende het UNICEF.  1958, 1966
  
 783.Stukken betreffende de Council of European Youth Committees, een

samenwerkingsorgaan van nationale comités.  1963-1964, 1969-1970
  
 784.Brieven over internationale werkkampen en de koloniale oorlogen van Portugal.

  1969-1970
  
 785.Stukken betreffende de Vereniging voor Internationale Rechtsorde te 's-

Gravenhage.  1950-1951, 1961-1963, 1968
  
 786.Stukken betreffende de Europese Werkgroep en de Europese Beweging.

  1962-1963, 1970
  
 787.Stukken betreffende de Verenigde Naties.  1951-1954, 1970
  
 788.Stukken betreffende het overkoepelend overleg.  1958, 1966-1967, 1972
  
 789.Stukken betreffende de commissie Internationale Zaken van de NJG.  1964-1968
  
 790.Stukken betreffende de viering van de 25ste verjaardag van de bevrijding.

  1968-1969
  
 791.Brief van de NJG aan de Braziliaanse ambassade houdende een protest tegen de

toestand in Brazilië.  1970
  
 792.Notulen van het bestuur van de NJG.  1968-1972
  
 793.Stukken betreffende de commissie Internationale Jeugduitwisseling.  1966,

1969-1970
  
 794.Stukken betreffende NJG-commissies.  1947-1949, 1951, 1953, 1955, 1963
  
 795.Stukken betreffende de Raad van Advies van de NJG.  1951-1952, 1954, 1957, 1962
  
 796.Stukken betreffende nationale jeugdwerkconferenties.  1949-1959, 1965-1967
  
 797.Stukken betreffende het congres "De bezem door de leeftijdsgrenzen".  1970-1971
  
 798.Stukken betreffende het dagelijks bestuur.  1970-1971
  
 799.Stukken betreffende de bestuurssamenstelling.  1967
  
 800.Stukken betreffende vakantie-activiteiten.  1970
  
 801.Uittreksel van een agenda voor de vergadering van de bestuursraad inzake de actie

"Meer poen om welzijnswerk te doen".  1971
  
 802.Uittreksels van notulen van het dagelijks bestuur inzake de publicatie #Jeugd onder

drug#.  1971
  
 803.Stukken betreffende het overkoepelend overleg.  1966-1969
  
 805-808.Stukken betreffende vergaderingen van de Raad van Afgevaardigden van de NJG.

  1970, 1972-1973
Bevat 4 stukken

  
  805.24 november.  1970
  
  806.21 november.  1972
  
  807.22 september.  1973
  
  808.6 december.  1973
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bijlagen.  1971
 809.Nota "Blauwdruk-discussienota voor het jeugdbeleid op nationaal niveau". Met  
 810.Stukken betreffende jeugdbeleid en het tijdschrift #Jeugdwerk Nu#.  1972
  
 811.Stukken betreffende de landelijke werkgroep Jeugd- en Jongerenpastoraat.

  1971-1972
  
 812.Stukken betreffende het Landelijk Pastoraal Overleg.  1972-1973
  
 813.Stukken betreffende de landelijke werkgroep Jeugdraden.  1971-1973
  
 814.Stukken betreffende de Stichting Ontwikkelingssamenwerking.  1970-1973
  
 815.Stukken betreffende het tijdschrift #Dux#.  1962-1972
  
 816.Stukken betreffende de pastor in de hulpverlening.  1974
  
 817.Stukken betreffende het KJR-informatiebulletin.  1973-1974
  
 818.Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Sportbond en de Nederlandse

Katholieke Sportfederatie.  1966-1970
  
 819.Stukken betreffende de Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezins- en

Jeugdwerk.  1961-1970
  
 820.Stukken betreffende de Mater Amabilisscholen.  1951-1971
  
 821.Stukken betreffende RK Matigheidsbeweging Sobriëtas.  1949-1971
  
 822.Stukken betreffende het Katholiek Cultureel Verband van Dansleraren San Filippo

Neri.  1954-1969
  
 823.Stukken betreffende de Stichting Katholieke Instuif Nederland.  1954-1970
  
 824.Stukken betreffende de Katholieke Volkspartij, met name over de jongerenafdeling

van deze partij.  1946-1969
  
 825.Stukken betreffende vakantiebesteding en jeugdwerk.  1960
  
 826.Stukken betreffende de documentatie over diverse katholieke organisaties.  z.j.
  
 827.Lijsten van tijdschriften en boeken. Met bijlagen.  1961, z.j.
  
 828.Stukken betreffende een verzoek vanuit Denemarken om inlichtingen over de

oudere jeugd.  1959
  
 829.Stukken betreffende de Documentatiedienst.  1952-1969
  
 830.Stukken betreffende jeugd, confessionaliteit en zielzorg.  1957-1968
  
 831.Stukken betreffende het godsdienstonderricht aan veertien- tot zeventienjarigen.

  1952-1953
  
 832.Stukken betreffende de commissie voor de Buitenkerkelijke Jeugd.  1952, z.j.
  
 833.Stukken betreffende het Ministerie van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen over

literatuuroverzichten en documentatie.  1961-1962
  
 834.Stukken betreffende de toekomst en problemen van de hedendaagse jeugd.

  1961-1966
  
 835.Stukken betreffende de Stichting Katholieke Vakantiehuizen en Jeugdherbergen

Centrale.  1961-1970
  
 836.Stukken betreffende de actie "Dom Helder Camara".  1971
  
 837.Stukken betreffende de actie "Precedent", georganiseerd naar aanleiding van de

Amerikaanse presidentsverkiezingen.  1968
  
 838.Stukken betreffende de Stichting Jeugd en Bijbel over de actie "Palaver '70".  1970
  
 839.Stukken betreffende de viering van de 25ste verjaardag van de bevrijding.  1970
  
 840.Brief aan dr. G.A. Jansen over de Stichting Kardinaal de Jong Monument.  1968
  
 842.Stukken betreffende de Nederlandse Centrale Vereniging ter Bevordering van de

Revalidatie.  1970
  
 843.Circulaire van het comité ter Bevordering van het Europees

Natuurbeschermingsjaar 1970 over de brochure #Welvaart-Welzijn-Nietzijn#. Met
bijlagen.  1970

  
 844.Bekendmaking van het comité Vrijheid, Ook voor de Ander over zijn oprichting.

  1970
  
 845.Stukken betreffende de commissie Regionale Organen.  1968-1969
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 846.Notulen van het bestuur van de Stichting Katholieke Vakantiehuizen en

Jeugdherbergen Centrale.  1957-1968
  
 847.Financiële verslagen van de Stichting Katholieke Vakantiehuizen en

Jeugdherbergen Centrale.  1952-1970
  
 848.Stukken betreffende de commissie Vredesbevordering en

Ontwikkelingssamenwerking.  1968-1970
  
 849.Stukken betreffende het vrouwelijk jeugdwerk.  1961-1964
  
 850.Stukken betreffende de Vastenactie.  1965
  
 851.Stukken betreffende de actie "Dousadj" voor de wederopbouw van een Perzisch

dorp.  1963
  
 852.Stukken betreffende de hulpactie "India".  1952
  
 853.Stukken betreffende het Mgr. Hoogveldinstuut, een studiecentrum voor de vorming

van de rijpere jeugd.  1950, z.j.
  
 854.Stukken betreffende de prioriteiten van het wetenschappelijk onderzoek in de

jeugdsector.  1969
  
 855.Stukken betreffende een onderzoek naar verschillende vormen van

maatschappelijke dienstverlening te Geldrop.  z.j.
  
 856.Bundel #Zwartboek. Het zieke welzijn# houdende reacties van belangrijke

functionarissen in het welzijnswerk op dreigende bezuinigingen van de overheid.
  1972

  
 857.Stukken betreffende het zwartboek #Het zieke welzijn#.  z.j.
  
 859.Artikel "Naar ondernemingsraden in de culturele sector...of niet?" van de

Vereniging Nederlands Cultureel Contact.  1971
  
 860.Stukken betreffende de financiën van de NJG.  1971-1972
  
 861.Stukken betreffende de Raad van Afgevaardigden van de NJG.  1970-1972
  
 862.Stukken betreffende de werkgroep Voorbereiding Tweedaags Beraad met

Landelijke Organisaties voor Jeugd- en Jongerenwerk over Herstructurering.  1972
  
 863.Interim-rapport van de werkgroep Nationale Structuur Jeugd- en Jongerenwerk.

  1970
  
 864.Commentaar van het NJG-bestuur op het memorandum "Voorbereiding wetgeving

maatschappelijk en cultureel welzijn".  1970
  
 865.Nota van de NJG inzake de subsidiering van het jeugdwerk door het Ministerie van

CRM.  1972
  
 866.Stukken betreffende het contact met de heer Vonhoff, staatssecretaris van het

Ministerie van CRM.  1971-1972
  
 867.Stukken betreffende het contact met de vaste kamercommissie voor CRM,

Onderwijs en Wetenschappen, Sociale Zaken en Justitie.  1971-1972
  
 868.Stukken betreffende de commissie Voorbereiding Oprichting Werkgeversvereniging

Jeugd- en Jongerenwerk.  1971
  
 869.Stukken betreffende internationale contacten.  1947-1949, 1971
  
 870.Circulaires van de NJG. Met bijlagen.  1970-1972
  
 871.Stukken betreffende de contacten met het jeugdwerk te Berlijn.  1948-1968
  
 872.Stukken betreffende de contacten met de Bund der Deutschen Katholischen

Jugend.  1948-1954, 1971
  
 873.Stukken betreffende de mogelijkheden voor uitwisselingen met Duitsland.

  1948-1965
  
 874.Stukken betreffende de contacten met jeugdorganisaties in de Scandinavische

landen.  1949-1967
  
 875.Stukken betreffende delegaties naar Duitsland.  1948-1968
  
 876.Stukken betreffende diverse acties, onder andere Biafra, Pax Christi en de actie

"Precedent".  1968-1969
  
 877.Stukken betreffende bijeenkomsten in België.  1951-1968
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Katholiek Coördinatiecentrum voor Ontwikkelingswerk en de commissie
Ontwikkelingsgebieden.  1963-1968

 878.Stukken betreffende de jongerenwerkgroep Ontwikkelingssamenwerking, het  
 879.Stukken betreffende het Jaar van de Internationale Samenwerking.  1965
  
 880.Stukken betreffende het tijdschrift #Vrije Vaart#.  1950-1961
  
 881.Stukken betreffende de verhouding jeugdwerk-sport.  1951-1957
  
 882.Vergaderstukken van de Raad van Afgevaardigden.  1962-1969
  
 883.Stukken betreffende de commissie Financiën Jeugdwerk.  1970-1972
  
 884.Stukken betreffende de commissie Internationale Zaken.  1965
  
 885.Stukken betreffende de commissie Kampeerwetgeving.  1947-1952, 1960, 1965
  
 886.Stukken betreffende de commissie Rijkssubsidieregeling.  1951-1957, 1970
  
 887.Stukken betreffende de commissie Subsidie Plaatselijk Werk.  1951
  
 888.Stukken betreffende de dekenale jeugdraden.  1950, 1958-1959, 1961-1964,

1967-1968
  
 889.Stukken betreffende de commissie Nieuwe Leden.  1962-1963
  
 890.Stukken betreffende de commissie Internationale Zaken, de commissie

Buitenlandse Experts en de commissie Internationaal Contact.  1947-1965
  
 891.Stukken betreffende de plaatselijke jeugdraden.  1950, 1955-1956, 1967-1968
  
 892.Stukken betreffende de NJG-sectie Jeugdzorg.  1961
  
 893.Stukken betreffende de Algemene Maatschappij voor Jongeren te Rotterdam, de

Nederlandse Lutherse Jeugdbond, het Atlantisch Jeugd Comité voor Nederland, de
Arbeiders Jeugd Centrale en andere jeugdorganisaties.  1949, 1951. 1956. 1959,
1968

  
 894.Stukken betreffende het Mgr. Hoogveldinstituut te Nijmegen.  1950-1963
  
 895.Notulen van het bestuur van de Stichting Katholieke Vakantiehuizen en

Jeugdherbergen Centrale.  1950-1956
  
 896.Stukken betreffende de rijkscommissie inzake Overlading Onderwijs.  1952
  
 897.Stukken betreffende de werkcommissie Katholiek Technisch Onderwijs.  1965
  
 899.Stukken betreffende het aalmoezeniersberaad van de Nulandclub.  1968-1969
  
 900.Stukken betreffende de werkgroep Informatie Loaj-regeling over een uniforme

salarisregeling voor het gehele bovenplaatselijke jeugd- en jongerenwerk.  1975
  
 903.Stukken betreffende het Vormingswerk Jonge Volwassenen.  1973
  
 906.Kasoverzichten.  1972
  
 907.Stukken betreffende trainingsdagen.  1973
  
 908.Stukken betreffende de contactdagen, gehouden op 21 en 22 februari 1974.

  1973-1974
  
 909.Stukken betreffende de Ecumenical Youth Council in Europe over de prioriteiten in

de volgende jaren.  1972
  
 910.Stukken betreffende de oecumenische jeugdbeweging.  1973
  
 911.Stukken betreffende het tijdschrift #Dux#.  1953-1968
  
 912.Stukken betreffende de contactdagen, gehouden in mei.  1973
  
 913.Stukken betreffende het derde Wereldcongres voor het Lekenapostolaat.  1967
  
 914.Stukken betreffende de oudervereniging van de Charles de Foucauldschool te

Utrecht.  1970
  
 915.Stukken betreffende de sportvereniging Sint Maarten.  1970
  
 916.Stukken betreffende contactdagen.  1972-1973
  
 917.Stukken betreffende de Pastorale Raad Overvecht.  1970
  
 920.Stukken betreffende de Vereniging Nederlands Cultureel Contact.  1947-1953
  
 921.Circulaires en doorslag van een brief over het rapport "Massajeugd".  1952
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Staten over het rapport "Parents as parents in department-programs for children
and youth".  1969

 922.Correspondentie met de cultureel attaché van de ambassade van de Verenigde  
 923.Stukken betreffende de commissie Centraal Studiethema.  1967
  
 924.Stukken betreffende een bronnenboek houdende gegevens die ten grondslag

liggen aan het rapport "Maatschappelijke verwildering der jeugd".  1953
  
 925.Stukken betreffende de documentatie over culturele activiteiten.  1969
  
 926.Stukken betreffende de Vereniging Katholiek Bibliotheek Centrum.  1949-1970
  
 927-928.Stukken betreffende de Nederlandse Organisatie voor Internationale

Ontwikkelingssamenwerking (NOVIB).  1957-1973
Bevat 2 stukken

  
  927.Eerste deel.  1957-1973
  
  928.Tweede deel.  1957-1973
  
 929.Stukken betreffende de Katholieke Culturele Federatie.  1972, z.j.
  
 930.Stukken betreffende de Vereniging Nederlands Cultureel Contact.  1953-1968
  
 931.Stukken betreffende de Stichting Inspectie Schriftelijk Onderwijs.  1957, 1962
  
 932.Stukken betreffende het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum.  1951-1952
  
 933.Stukken betreffende de Stichting Katholiek Lectuurcentrum.  1954-1967
  
 934.Stukken betreffende ontwikkelingshulp.  1967-1968
  
 935.Stukken betreffende de landelijke werkgroep van Leerkrachten en Vormingsleiders.

  1968-1969
  
 936.Stukken betreffende het Nederlands Komitee voor Internationaal Jongerenwerk.

  1973-1974
  
 937.Stukken betreffende de Vredesweek.  1969
  
 938.Stukken betreffende de ad-hoc commissie Normering Regionalisering.  1968-1969
  
 939.Stukken betreffende de Stichting Volk en Verdediging.  1969
  
 940.Werknota "Het kerkelijk-gemengde huwelijk" van het Katholiek Beraad Jongeren en

Oekumene.  1966
  
 941-942.Stukken betreffende de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad.  1947-1973

Bevat 2 stukken
  
  941.Eerste deel.  1947-1973
  
  942.Tweede deel.  1947-1973
  
 943.Stukken betreffende aalmoezeniersbijeenkomsten.  1961-1967
  
 944.Stukken betreffende de Stichting Informatiedienst inzake Lectuur.  1950-1957
  
 945.Stukken betreffende de Stichting Film en Jeugd.  1949-1953, 1957, 1963-1966
  
 946.Stukken betreffende de Federatie van Volkshogescholen op Katholieke Grondslag.

  1950-1958, 1967-1968
  
 947.Stukken betreffende de NJG over contributieregelingen.  1946-1948, 1960, 1964
  
 948.Stukken betreffende de Katholieke Vereniging Handenarbeid.  1951-1966
  
 949.Stukken betreffende het onderwijs.  1951-1954, 1965-1966
  
 950.Stukken betreffende het Nationaal Beraad voor Jeugdpastoraat.  1963-1969
  
 951.Stukken betreffende de redactie van #Vrije Vaart#.  1961-1963
  
 952.Stukken betreffende de Stichting Burgerschapskunde.  1969
  
 953.Stukken betreffende de Stichting Natuur Na 70.  1969
  
 954.Stukken betreffende de diocesane commissie Sint Willebrord.  z.j.
  
 955.Stukken betreffende het Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping.  1967
  
 956.Stukken betreffende de Oecumenische Jeugdraad.  1963-1964
  
 957.Stukken betreffende de financiën van de NJG.  1947-1965
  
 958.Stukken betreffende de Jeugdwerkloosheidscommissies van NJG en KJR.  1952
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 959.Stukken betreffende de oprichting van een Katholiek Cultuur Centrum voor de
Jeugd.  1952-1953

  
 960.Verslag van een voorstel tot statutenwijziging.  1968
  
 961.Brief aan pater dr. W. Goddijn, directeur van het Pastoraal Instituut der Nederlandse

Kerkprovincie (PINK). Met aantekening.  1964
  
 962.Discussienota "Hoe katholiek is de Katholieke Jeugdraad".  1973
  
 963.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake de Culturele

Raad.  1954-1955, 1958
  
 964.Notulen van de Geestelijke Raad.  1949-1950, 1952-1953
  
 965.Circulaires van de Geestelijke Raad aan de leden. Met bijlagen.  1949-1950,

1952-1954, 1957-1958, 1961
  
 966.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake de

Geestelijke Raad.  1957, 1961
  
 967.Stukken betreffende een subsidie voor lekenspelinstructeurs.  1952
  
 968.Stukken betreffende een handenarbeidweek op Volkshogeschool Drakenburgh.

  1952
  
 969.Stukken betreffende de benoeming van een cultureel adviseur voor het Katholiek

Cultuurcentrum voor de Jeugd.  1952-1953
  
 970.Stukken betreffende de taak en activiteiten van het Katholiek Cultuurcentrum voor

de Jeugd.  1953-1954
  
 971.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake het

Katholiek Cultuurcentrum voor de Jeugd.  1953-1955
  
 972.Stukken betreffende de sectie Vakantie over het door haar georganiseerde congres

"Vakantiebesteding".  1950
  
 973.Stukken betreffende vakantiebesteding.  1956, 1958-1961
  
 974.Notulen van de commissie Dansberaad.  1964, 1966-1967
  
 975.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake de

commissie Dansberaad.  1962-1965
  
 976.Brieven en doorslagen van brieven over het werk van de commissie Dansberaad.

  1964-1968
  
 977.Rapporten en nota's van de commissie Dansberaad.  1962-1968
  
 978.Brieven en doorslagen van brieven over de studiecommissie Kamperen.  1948-1952,

1956
  
 979.Stukken betreffende de studiecommissie Kamperen.  1948-1952, 1955
  
 980.Rapporten en nota's van de commissie Vakantiebesteding Bedrijfsjeugd.  1952-1953
  
 981.Agenda's voor vergaderingen van de commissie Vakantiebesteding Bedrijfsjeugd.

  1951-1952
  
 982.Notulen van de commissie Vakantiebesteding Bedrijfsjeugd.  1951-1952
  
 983.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake de

commissie Vakantiebesteding Bedrijfsjeugd.  1952-1953
  
 984.Rapporten en nota's van de commissie Materiële Steun Jeugdwerk.  1946, 1961,

1965
  
 985.Circulaires van de commissie Materiële Steun Jeugdwerk. Met bijlagen.  1946-1953,

1957-1959, 1961-1965
  
 986.Uittreksels van agenda's voor en notulen van vergaderingen van het bestuur en het

dagelijks bestuur inzake de commissie Materiële Steun Jeugdwerk.  1952, 1957,
1959, 1961-1964

  
 987.Notulen van de Lectuurcommissie.  1949-1954
  
 988.Agenda's voor vergaderingen van de commissie Publiciteit.  1964-1965
  
 989.Notulen van de commissie Publiciteit.  1963-1965
  
 990.Rapporten en nota's inzake publiciteit en jeugdbladen.  1960, 1963
  
 991.Artikelen over de geschiedenis, opzet en activiteiten van de KJR uit het

#Mededelingenblad#.  1948-1949
Pagina 31/34

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110410548
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110410548
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110410549
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110410550
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110410550
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110410551
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409558
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409558
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409560
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409561
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409562
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409562
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409564
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409565
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409566
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409566
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409568
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409568
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409581
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409581
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409582
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409587
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409588
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409588
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409589
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409590
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409592
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409593
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409595
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409596
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409597
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409598
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409598
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409600
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409601
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409602
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409602
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409606
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409609
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409610
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409611
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409614
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110409614


Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

  
 992.Uittreksels van notulen van het dagelijks bestuur inzake het #Mededelingenblad#.

  1953-1954
  
 993.Brieven en doorslagen van brieven over jeugd en oecumene.  1962-1965, 1968
  
 994.Rapporten, nota's en verslagen inzake oecumene.  1962-1963
  
 995.Uittreksels van agenda's voor en notulen van vergaderingen van het bestuur en het

dagelijks bestuur inzake jeugd en oecumene.  1962-1964
  
 996.Brieven aan diverse personen over oecumene.  1962-1963
  
 997.Uittreksels van agenda's voor en notulen van vergaderingen van het bestuur en het

dagelijks bestuur inzake oecumene.  1962
  
 998.Notulen van de commissie Ontwikkelingsgebieden.  1955
  
 999.Uittreksels van notulen van het dagelijks bestuur en de Raad van Afgevaardigden

inzake de commissie Ontwikkelingsgebieden.  1954-1955, 1957, 1959
  
 1000.Rapporten en nota's inzake ontwikkelingsgebieden.  1955-1959
  
 1001.Brieven en doorslagen van brieven over de ontwikkelings- en probleemgebieden in

Nederland.  1954-1955, 1957-1959
  
 1002.Uittreksels van notulen van het dagelijks bestuur en de Raad van Afgevaardigden

inzake probleem- en ontwikkelingsgebieden in Nederland.  1954, 1957-1959
  
 1003.Stukken betreffende het ontwikkelingsgebied Roerstreek.  1957
  
 1004.Stukken betreffende het ontwikkelingsgebied Noord-Limburg.  1955-1957,

1959-1961
  
 1005.Stukken betreffende het ontwikkelingsgebied Zuid-West Noord-Brabant.  1955-1957
  
 1006.Stukken betreffende het probleemgebied Noord-Oost Overijssel.  1954-1955
  
 1007.Brieven en doorslagen van brieven over het probleemgebied Zuid-Oost Drenthe.

  1955-1960
  
 1008.Uittreksels van notulen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de Raad van

Afgevaardigden inzake het probleemgebied Zuid-Oost Drenthe.  1955-1960
  
 1009.Brieven en doorslagen van brieven over ontwikkelingsgebieden.  1953-1954,

1956-1960
  
 1010.Notulen van de Katholieke Nationale Contactcommissie Ontwikkelingsgebieden.

  1954-1958
  
 1011.Uittreksels van notulen van het bestuur en het dagelijks bestuur inzake

ontwikkelingsgebieden.  1953-1955, 1957-1958
  
 1012.Notulen van de Nederlandse Reisvereniging voor Katholieken. Met bijlagen.

  1960-1962
  
 1013.Notulen van de Nederlandse Reisvereniging voor Katholieken. Met bijlagen.

  1963-1967
  
 1014.Rapporten en nota's inzake de mogelijkheden voor samenwerking tussen

verschillende katholieke jeugdorganisaties.  1959-1962
  
 1015.Agenda's voor vergaderingen van de Culturele Raad. Met bijlagen.  1950, 1952-1954
  
 1016.Notulen van de Culturele Raad.  1950, 1952-1954
  
 1017.Brieven en doorslagen van brieven over de Culturele Raad.  1949-1950, 1952,

1954-1956
  
 1018.Stukken betreffende de Landelijke Werkgroep Jeugdpastoraal.  1971-1972
  
 1019.Stukken betreffende de Nederlandse Jeugd Gemeenschap (NJG) te Amsterdam.

  1972-1974
  
 1020.Verslag van de kontaktdagen. Met bijlagen.  1972-1973
  
 1021.Vergaderstukken van de bestuursraad.  1972
  
 1022.Vergaderstukken van het dagelijks bestuur.  1972
  
 1023.Stukken betreffende de vergaderingen van het bestuur nieuwe stijl.  1972
  
 1024.Stukken betreffende de overdracht van taken aan de NJG.  1973
  
 1025.Vergaderstukken van de bestuursraad.  1973
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 1026.Vergaderstukken van het dagelijks bestuur.  1973
  
 1027.Stukken betreffende het jongerenpastoraal.  1973
  
 1028.Verslag van het Project Ontwikkelingssamenwerking Christelijk Jeugd- en

Jongerenwerk (OCJJ).  1973
  
 1029.Overzicht van activiteiten. Met bijlage.  1973
  
 1030.Overzicht van de taakverdeling van het secretariaat.  1973
  
 1031.Stukken betreffende de herstructurering.  1972
  
 1032.Stukken betreffende de Landelijke Werkgroep Jeugdraden.  1972-1973
  
 1033.Discussienota "Hoe katholiek is de KJR?". Met bijlage.  1973
  
 1034.Stukken betreffende het penningmeesteroverleg.  1973
  
 1035.Verslag van een overleg tussen het KJR-secretariaat en Katholieke Jeugdclubs

(KJC).  1973
  
 1036.Brief van het Angola-comité over de erkenning van Guinee-Bissau. Met bijlage.

  1973
  
 1037.Stukken betreffende de "Surinamezondag".  1973
  
 1038.Brief aan de diocesane bureau's over een scriptie over agogische vragen van het

Instituut voor Levensvorming te 's-Gravenhage.  1973
  
 1039.Jaarplan voor 1973/1974.  1973
  
 1040.Uitnodiging aan bestuursleden en oud-bestuursleden voor de afscheidsreceptie

van enkele bestuursleden en medewerkers.  1973
  
 1041.Verhandeling over de functie en de taak van de publiciteitsfunctionaris.  1973
  
 1042.Jaarprogramma van het Instituut Jeugd en Jongeren.  1973
  
 1043.Stukken betreffende het werkprogramma 1973/1974.  1973
  
 1044.Stukken betreffende het werkprogramma 1974/1975.  1974
  
 1045.Jaarverslag over 1972/1973.  1974
  
 1046.Nota over de doelstellingen en de structuren van de KJR. Met bijlagen.  1974
  
 1047.Stukken betreffende kerk, jongeren, samenleving, overleg, interne organisatie en

activiteiten.  z.j.
  
 1048.Stukken betreffende actie, directe hulpverlening, spiritualiteit, jeugd en de kerken,

werkende jeugd, onderwijs en de ontdekking van de vrijheid.  1971
  
 1049.Stukken betreffende kontaktdagen.  1974
  
 1050.Stukken betreffende vergaderingen van de bestuursraad.  1974
  
 1051.Stuken betreffende vergaderingen van het bestuur.  1974
  
 1052.Brief van Wilbert Willems aan Rob Kurvers over vertegenwoordiging voor een

internationale conferentie.  1974
  
 1053.Stukken betreffende een artikel van C. van Bavel over het bedrijfsapostolaat in

#Eltheto#.  1974
  
 1054.Stukken betreffende een conferentie van HJR en KJR te Driebergen.  1974
  
 1055.Stukken betreffende het Brazilië-tribunaal en de Suriname-actie.  1974
  
 1056.Notities over een vakgroep Jeugdpastoraat.  1974
  
 1057.Stuk betreffende de situatie van de "Dienst" (LDSR).  1974
  
 1058.Circulaire inzake een KJR-werkgroep Onderwijs. Met bijlagen.  1974
  
 1059.Brief van (onbekend) over de oprichting van een Oost-Europa-Vereniging.  1974
  
 1060.Brieven over de opzegging van het lidmaatschap.  1974
  
 1061.Stukken betreffende jeugdpastoraat en levensvorming.  1975
  
 1062.Stukken betreffende financiën.  1975
  
 1063.Stukken betreffende de Herstructureringscommissie.  1975
  
 1064.Stukken betreffende vergaderingen van de bestuursraad.  1974-1975
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Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland

 1065.Stukken betreffende de opzegging van het lidmaatschap.  1975
  
 1066.Stukken betreffende de Vredeswerkgroep.  1975
  
 1067.Notulen van het dagelijks bestuur.  1975
  
 1068.Stukken betreffende de kontaktdagen.  1975
  
 1069.Open brief van de werkgroep Pax-Christi-Voettochten over de voettocht 's-

Hertogenbosch.  1974
  
 1070.Verslag van Piet de Bruin over een bezoek aan Israël voor een stafvergadering.

  1975
  
 1071.Uitnodiging voor een beraad over het al dan niet voortbestaan.  1975
  
 1072.Brief van Wilbert Willems over afvaardiging naar de jaarlijkse conferentie van de

Bischöfliche Hauptstellen für Jugendseelsorge te Düsseldorf.  1975
  
 1073.Nota over doelstelling, samenstelling en het functioneren.  1974
  
 1074.Brief van de NJG aan de organisaties die hebben meegewerkt aan het NOS-

televisieprogramma "Werkwinkel".  1975
  
 1075.Redevoering "Van burger naar militair" van P.C. Groenendijk, majoor aalmoezenier,

uitgesproken op de vergadering van de Raad van Afgevaardigden op 20 oktober te
's-Hertogenbosch.  1953

  
 1076.Stukken betreffende statuutwijzigingen.  1949, 1959-1962, 1968, 1978
  
 1077.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van vergaderingen van het algemeen

bestuur.  1968
  
 1078-1079.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van vergaderingen van het bestuur.

  1968-1969
Bevat 2 stukken

  
  1078.1968
  
  1079.Februari - mei.  1969
  
 1080.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van vergaderingen van de bestuursraad.

  1970-1971
  
 1081.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de herstructureringscommissie.

  1972-1973
  
 1082.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van vergaderingen van de Sectie Vakantie.

  1957-1959, 1963
  
 1083.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van vergaderingen van de Financiële

Adviescommissie.  1959, 1968
  
 1084.Accountantsrapport over 1970.  1971
  
 1085.Bundel met spellen, spelregels en reglementen bestemd voor spelleiders

uitgegeven door de Dienst Sport en Spel.  z.j.
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