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Ten Geleide

Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam (1948-1970)
Over de afdeling Rotterdam zijn buiten dit archief weinig gegevens, daarom een inleiding over de landelijke raad. Zie het
KDC-archief van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland.
De Rooms Katholieke Jeugdraad werd in 1948 te Utrecht geïnstalleerd in tegenwoordigheid van kardinaal De Jong. Het
was een samenwerking van landelijke katholieke jeugdorganisaties. In 1962 sprak de toenmalige voorzitter mr. M.I.P.G.
van Thiel de bereidheid uit samen te werken met hervormde, gereformeerde en oecumenische jeugdraden. De noodzaak
tot geslotenheid ten behoeve van emancipatie bestond niet meer. Rond 1970, in de tijd van het Pastoraal concilie, is er
een bezinning op de taken van de raad, speciaal wat betreft het pastoraat en de vermaatschappelijking van het
jeugdwerk. De raad gaat een meer linkse koers varen. Sommige deelnemende organisaties zeggen hierom hun
lidmaatschap op, ook vanwege twijfels over het confessionele karakter. In 1976 komt een einde aan de subsidie van het
ministerie. De raad bereikt te weinig mensen en de functie als landelijke koepel is niet duidelijk genoeg. Na beroep bij de
Raad van State mag de raad nog doorgaan, maar interne discussies leveren daarvoor te weinig enthousiasme op. Het
betekent het einde van de Katholieke Jeugdraad.
Bron: KDC Knipselcollectie
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1-6.Stukken betreffende het dagelijks bestuur. 1962-1970
Bevat 6 stukken
1.1962-1963
2.1964-1965
3.1966
4.1967
5.1968
6.1969-1970
7.Stukken betreffende de Centrale Jeugdmigratie Dienst en organisatieoverzicht van
de Katholieke Jeugdraad (KJR) 1969
8-10.Stukken betreffende het algemeen bestuur. 1955, 1958-1968 1955, 1958-1968
Bevat 3 stukken
8.1955, 1958-1965
9.1966
10.1967-1968
11.Statuten. Met bijlagen. 1964-1967
12.Stukken betreffende bijeenkomsten van topkaderleden. 1962-1965
13.Stukken betreffende de structuur van de Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam
(KJRR), en de reorganisatie tot Katholiek Bureau Jeugdzaken. 1967-1968
14.Stukken betreffende de samenwerking met en de verhouding tot het Katholiek
Maatschappelijk Centrum (KMC). 1968-1970
15.Stukken betreffende aalmoezenier W. Friebel. 1966
16.Kantooragenda's. 1965-1966
17.Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1961-1962
18.Stukken betreffende de Dekenale Jeugdraad (DJR). 1950-1954
19.Stukken betreffende reorganisaties. 1962-1969
20.Stukken betreffende de huur van kantoorruimten. 1967-1968
21.Correspondentie over artikelen in het parochieweekblad #Sursum Corda#.
1964-1966
22.Stukken betreffende contacten met de Katholieke Verkenners en de Nederlandse
Gidsenbeweging. 1966-1967
23.Correspondentie met de Katholieke Filmactie. 1962, 1965
24.Stukken betreffende de ontwikkelingen in het jeugdwerk en een enquête in de
parochies met betrekking tot de taak van de jeugdorganisaties. 1964-1966
25.Stukken betreffende personeelsaangelegenheden. 1963-1969
26.Correspondentie met de RK Speeltuincentrale Don Bosco te Rotterdam. 1965-1968
27.Stukken betreffende de jaarlijkse volkskerstzang te Rotterdam. 1960-1969
28-29.Correspondentie met diverse personen en instellingen, met name met aangesloten
organisaties. 1960-1963
Bevat 2 stukken
28.1960-1961
29.1962-1963
30.Correspondentie met jongerensociëteiten. 1963-1964
31.Correspondentie over culturele aktiviteiten. 1965-1968
32.Stukken betreffende de Stichting Katholieke Levensscholen voor de werkende
jeugd. 1967-1969
33.Correspondentie over de aktie "Grote Slag". 1967-1970
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34.Correspondentie over jeugd- en zaterdagavondmissen. 1967-1968
35.Correspondentie met het Centraal Pastoraal Beraad. 1965-1967
36.Stukken betreffende sollicitaties van een jeugdleider en administrateur. 1958-1963
37.Correspondentie met de Pastoor Raken Stichting over kantoorruimte. 1960-1961,
1964-1965, 1967
38.Correspondentie met de Katholieke Jeugdraad Nederland (KJR). 1966-1968
39.Stukken betreffende contacten met jeugdorganisaties in Rotterdam. 1968
40-41.Stukken betreffende vastenconferenties, georganiseerd door de KJRR in
samenwerking met de Rotterdamse parochies. 1958-1966
Bevat 2 stukken
40.1958-1965
41.1966
42.Stukken betreffende de "Dekenale Wandelmarsen", georganiseerd door het
Dekenaal Jeugdbureau. 1959-1963, 1969-1970
43.Stukken betreffende op te zetten gespreksgroepen voor jongeren. 1962
44.Verslagen van aalmoezeniersvergaderingen. 1960, 1962
45.Correspondentie met sportverenigingen te Rotterdam. Met bijlagen. 1964-1968
46.Stukken betreffende vergaderingen van directeuren van RK
hulpverleningsinstellingen te Rotterdam. 1966-1968
47.Stukken betreffende het Centrum voor de Jeugdzielzorg, de Jeugdraad in het
bisdom Rotterdam en de Interdiocesane Jongerenstaf. 1958-1960, 1964-1967
48.Stukken betreffende cursussen voor centrale huwelijksvoorbereiding. 1965-1966
49.Stukken betreffende vrijwilligerswerk van jongeren. 1967-1970
50.Correspondentie over inlichtingen en dienstverlening aan derden. 1963-1969
51.Stukken betreffende pogingen tot beoordeling van jeugdclubs in Rotterdam, onder
andere resulterend in de oprichting van een servicebureau Open Jeugdwerk.
1965-1967
52.Stukken betreffende een wetenschappelijk onderzoek omtrent de problemen van de
jeugd in een moderne grote stad. 1960
53.Stukken betreffende gespreksstof over het Concilie in Nederland. 1966-1967
54.Stukken betreffende de geschiedenis van de KJRR. 1948-1957
55.Rapporten en circulaires van de Inventarisatiecommissie, onder andere inzake de
aanstelling van een chef de bureau. 1963-1965
56.Stukken betreffende een nieuw uit te geven informatieblad. 1966-1967
57.Stukken betreffende het Jeugdimpressariaat. 1963-1964
58.Stukken betreffende aanbiedingen en suggesties voor gesprekken, films en
experimenten. 1965-1967
59.Stukken betreffende verloofdencursussen. 1957-1964
60.Correspondentie over financiële aangelegenheden. 1963-1969
61.Begrotingen voor de jaren 1962-1965. 1961-1964
62.Kasboek. 1965-1967
63.Rapport inzake parochiebezoeken van de geestelijkheid per district. z.j.
64.Stukken betreffende de aankoop en (ver)huur van panden. 1957, 1960, 1964
65.Accountantsrapporten inzake de jaren 1962-1967. 1963-1968
66.Verslagen van vergaderingen van de Dekenale Jeugdraad (DJR). 1955-1957
67.Brieven en circulaires van de DJR. 1955-1957
68.Stukken betreffende de jaarlijkse actie "Tot vreugde van de jeugd". 1961-1969
69.Stukken betreffende de jaarlijkse "Dekenale Wandelmars", georganiseerd door de
KJRR. 1961-1969
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70.Agenda van (onbekend). 1967
71.Stukken betreffende een loterij van de DJR. 1958
72.Stukken betreffende een reorganisatie van de DJR. 1952-1954
73.Kasboeken van de DJR. 1959-1965
74.Stukken betreffende de NV Slavenburgse Bank. 1960-1970
75.Accountantsrapporten inzake de jaren 1955-1957 en 1962-1963. 1956-1958,
1963-1964
76.Arbeidsregister voor de DJR. Met aantekeningen van de werkgevers en ambtenaren
van de arbeidsinspectie. z.j.
77.Ingekomen stukken. 1959-1961
78.Dagstaten van de bureauwerkzaamheden. 1963
79.Doorslagen van uitgegane stukken. 1959-1960
80.Stukken betreffende financiële aangelegenheden. 1949-1952
81.Verslagen van vergaderingen van de bestuursraad en de Structuurcommissie.
1969-1970
82.Stukken betreffende het Centraal Overleg van Rotterdamse jeugdorganisaties.
1950-1954
83.Stukken betreffende het algemeen bestuur van de Rotterdamse Jeugd
Gemeenschap. 1965-1968
84.Stukken betreffende de Stichting Nationale Speelweek. 1964-1967
85.Stukken betreffende de Rotterdamse Raad voor Jeugd en Jongeren. 1965-1968
86.Stukken betreffende de commissie Jeugdaccomodaties. 1967-1970
87-88.Circulaires van de RJG en de RSOJ. 1954-1962
Bevat 2 stukken
87.1954-1957
88.1958-1962
89.Stukken betreffende aktiviteiten van de RJG en de RSOJ. 1959-1967
90.Verslagen van het dagelijks bestuur van de RJG. 1955
91.Stukken betreffende het algemeen bestuur van de RJG. 1957-1960
92-93.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur met het algemeen bestuur
van de RJG. 1957-1960
Bevat 2 stukken
92.1957-1958
93.1959-1960
94.Stukken betreffende jeugdleidersbijeenkomsten. 1966-1968
95.Adressenboek. 1959
96.Verslagen van lezingen en andere aktiviteiten. 1956-1957
97.Agenda's voor en notulen van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.
1969-1970
98.Correspondentie met diverse personen en instellingen. 1969-1970
99.Doorslagen van uitgegane stukken van de Stichting Rotterdamse Raad voor Jeugd
en Jongeren (RRJJ). 1967-1969
100.Correspondentie met de Stichting RRJJ. 1968-1969
101.Stukken betreffende de sektie Jongerenorganisaties van de RRJJ. 1968-1969
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