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Archief Kardinaal De Jong Stichting

Ten Geleide

Kardinaal De Jong Stichting in de Bisdommen Utrecht en Groningen (1954-1969)
De Kardinaal De Jong Stichting was een organisatie voor instanties werkzaam op het gebied van het bijzondere gezins-
en jeugdwerk.
Het eerste orgaan van de Stichting was: Contact van diocesane en plaatselijke leiding van het Jeugdzorg- en gezinswerk
in het Aartsbisdom (1955-1957). Opvolgers waren: Kontakt : blad voor leidsters en leiders van het jeugdzorg- en
gezinswerk in het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen (1957-1958) en: Mensen : praktijkblad voor het bijzonder
gezinswerk en jeugdzorg.
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 259.Brieven aan leid(st)ers van het jeugdwerk in de Sint Martinusparochie te Utrecht.

  1955-1961
 
 260.Brieven van leid(st)ers van het jeugdwerk in de Sint Martinusparochie te Utrecht.

  1954-1961
 
 261.Brieven van het jeugdwerk in de parochie Sint Aloysius te Utrecht.  1955-1957
 
 262.Brieven van het jeugdwerk van de Sint Gertrudisparochie te Utrecht.  1955-1958
 
 263.Brieven aan de Sint Gertrudisparochie jeugdwerk te Utrecht.  1955-1959
 
 264.Correspondentie met de leiding van het Stad-Gods Jeugdwerk.  1954-1955
 
 265.Brieven over de inleidingscurussen voor leid(st)ers in het jeugdwerk te Utrecht.

  1957-1960
 
 266.Brieven van deelnemers aan de inleidingscursussen jeugdwerk te Utrecht.

  1957-1959
 
 267.Stukken betreffende de inleidingscursussen voor het jeugdwerk te Utrecht.

  1952-1959
 
 268.Correspondentie met deelnemers aan de inleidingscursussen uit de Sint

Nicolaasparochie te Utrecht.  1957-1959
 
 269.Correspondentie met deelnemers aan de inleidingscursussen uit de parochie van

Sint Catherina.  1957-1958
 
 270.Brieven van deelnemers aan de inleidingscursus uit de parochie Sint Salvator.

  1959-1962
 
 271.Correspondentie met deelnemers aan de inleidingscursussen uit het Stella Maris

Jeugdwerk te Utrecht.  1956-1961
 
 272.Correspondentie met A. Janson, leidster Jeugdzorg te Utrecht, over de

inleidingscursus.  1954
 
 273.Correspondentie met deelnemers aan de inleidingscursus uit de Sint

Gertrudisparochie te Utrecht.  1954-1958
 
 274.Correspondentie betreffende hoofdleid(st)ersweekend met leid(st)ers uit de Sint

Nicolaasparochie te Utrecht.  1957-1958
 
 275.Stukken betreffende oriënteringsweekend van clubhuis Ons Ondiep te Utrecht.

  1960
 
 276.Correspondentie met leid(st)ers uit de Sint Catherinaparochie te Utrecht betreffende

HL weekends.  1954-1957
 
 277.Correspondentie met leid(st)ers van het Stella Maris Jeugdwerk betreffende HL

weekends.  1955-1961
 
 278.Correspondentie met leid(st)ers van het clubhuiswerk Sint Martinus te Utrecht

betreffende HL weekends.  1957-1961
 
 279.Brief aan mej. Hogenhuis van de Aloysiusparochie te Utrecht betreffende HL

weekend.  1955
 
 280.Brief van het Sint Gregoriushuis te Utrecht betreffende HL weekend.  1955
 
 281.Formulier van een inspectieverslag van een bivak van de Zonnekinderen te Utrecht.

  1959
 
 282.Kennisgevingen van bivakken van clubhuis Ons Ondiep te Utrecht.  1959-1966
 
 283.Verslagen van bivakken van Ons Ondiep te Utrecht.  1956-1959
 
 284.Programma's van kampen van de Zonnekinderen te Utrecht.  1956-1960
 
 285.Verslagen van bivakken van het Sint Catherina Jeugdwerk te Utrecht.  1953-1966
 
 286.Programma's van kampen van het Sint Catherina Jeugdwerk te Utrecht.  1957-1960
 
 287.Formulieren met aankondigingen van kampen van Utrecht Ahoy Jeugdwerk.

  1962-1966
 
 288.Circulaires aan deelnemers van kampen van de Stichting Utrecht Ahoy.  1962
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te Utrecht.  1958-1959
 289.Formulieren met inspectieverslagen van bivakken van het Sint Salvator Jeugdwerk 
 290.Formulieren met aankondigingen van bivakken van het Sint Salvator Jeugdwerk te

Utrecht.  1958-1961
 
 291.Brieven aan dhr. J. v.d. Meer te Utrecht.  1959
 
 292.Brieven van het Sint Salvator Jeugdwerk betreffende bivakken.  1958-1960
 
 293.Programma's van kampen van het Sint Salvator Jeugdwerk.  1959-1961
 
 294.Formulieren van inspectieverslagen van kampen van het Stella Maris Jeugdwerk te

Utrecht.  1958-1959
 
 295.Formulieren met kennisgevingen van kampen van het Stella Maris Jeugdwerk te

Utrecht.  1956-1964
 
 296.Brieven aan het Stella Maris Jeugdwerk betreffende kampen.  1956
 
 297.Brieven van het Stella Maris Jeugdwerk betreffende door hen te organiseren

kampen.  1957-1964
 
 298.Formulieren met inspectieverslagen van kampen van het Sint Martinus Jeugdwerk

te Utrecht.  1958-1959
 
 299.Formulieren met kennisgevingen van bivakken van het Sint Martinus Jeugdwerk te

Utrecht.  1956-1963
 
 300.Brieven aan het Sint Martinus Jeugdwerk te Utrecht betreffende bivakken.

  1954-1959
 
 301.Kampverslagen van het Sint Martinus Jeugdwerk te Utrecht.  [1956]
 
 302.Brieven van het Sint Martinus Jeugdwerk betreffende kampen en bivakken.

  1958-1959
 
 303.Programma's van kampen van het Francisca Romanawerk te Utrecht.  z.j.
 
 304.Stukken betreffende bivakken van de Zonnekinderen Sint Aloysiusparochie Utrecht.

  1956
 
 305.Stukken betreffende kampen en bivakken van de Trekvogels, meisjesjeugdwerk te

Utrecht.  1955-1957
 
 306.Formulier met kennisgeving van bivak van de Stichting Katholiek Woonwagenwerk

te Utrecht.  1966
 
 307.Stukken betreffende vergaderingen van directeuren van Sociaal Charitatief Centra

in het Aartsdiocees en het bisdom Groningen.  1956-1957
 
 308.Stukken betreffende de Aartsdiocesane Adviescommissie voor Sociaal Charitatief

Werk.  1955-1956
 
 309.Brief aan dhr. ten Doeschate betreffende Sint Maarten te Arnhem.  1957
 
 310.Nota over Sociaal Charitatieve Zorg ten behoeve van Maatschappelijk Niet-

aangepasten.  1948
 
 311.Stukken betreffende het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum.  1955-1956
 
 312.Correspondentie met de stichtingen de Katholieke Nationale Jongens- en

Meisjesjeugdzorg.  1956-1957
 
 313.Nota van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap over de actie Doe Open.  1959
 
 314.Stukken betreffende Katholiek Jeugdzorg en Gezinswerk in het bisdom 's-

Hertogenbosch.  1956-1957
 
 315.Circulaires van de Katholieke Jeugdraad Nederland.  1956-1957
 
 316.Bijlage bij het jaarverslag 1954-1955 van het Katholiek Jeugdzorg Utrecht over het

jeugdwerk in het aartsdiocees.  1955
 
 317.Statuten voor een Aartsdiocesane Jeugdraad.  z.j.
 
 318.Lijst van gehouden Jongensweken in 1957 in het Aartsdiocees Groningen en het

Gooi.  z.j.
 
 319.Circulaires van het Nationaal Hoofdkwartier van de Katholieke Jeugdbeweging.

  1955-1956
 
 320.Verslag van een bijeenkomst van de Diocesane Contactraad.  1956
 
 321.Verslagen van vergaderingen van de Katholieke Vrouwelijke Jeugd Leiding.

  1956-1957
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 322.Memo voor de organisatie van het werk van de Jonge Boerinnen in het

Aartsdiocees.  z.j.
 
 323.Nota de Zielzorg voor de Jeugd, door kardinaal Alfrink.  1957
 
 324.Nota betreffende de ontwikkeling van het Vrouwelijk Jeugdwerk in het aartsbisdom

Utrecht.  z.j.
 
 325.Stukken betreffende Gezins- en Jeugdzorgwerk in het bisdom Breda.  1955-1957
 
 326.Stukken betreffende het katholieke Gezins- en Jeugdzorgwerk in de bisdommen

Haarlem en Rotterdam.  1956-1969
 
 327.Verslag van een bespreking van de commissie Gespecialiseerde Gezinsverzorgster

met opleidingsinstituten in Arnhem en Brummen.  1963
 
 328.Lijst van GGWW instellingen per provincie.  1964
 
 329.Nota's over de aard en de inrichting van het Katholiek Jeugdzorg en Gezinswerk.

  [1959]
 
 330.Stukken betreffende de cursustaf.  1955-1958
 
 331.Stukken betreffende diocesane hoofdleid(st)ersweekenden.  1954-1960
 
 332.Gedichten.  z.j.
 
 333.Stukken betreffende teksten van liederen, soms met muziek.  z.j.
 
 334.Stukken betreffende gegevens over spellen (niet taalkundig) cf. homo ludens.  z.j.
 
 335.Stukken betreffende gegevens over spellen voor 14-17 jarigen, voor buiten.  z.j.
 
 336.Telefoonlijst van de Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en

Jeugdzorg te Utrecht voor intern gebruik.  z.j.
 
 337.Gids met adressen club- en buurthuizen, uitgaven van de NJG.  1967
 
 338.Lijst met adressen van bij de KNSBGJ aangesloten instellingen.  z.j.
 
 339.Lijst met adressen van bij de KNSBGJ aangesloten instellingen.  1964
 
 340.Lijsten met adressen van personen werkzaam in de jeugdzorg.  z.j.
 
 341.Stukken betreffende Gezins- en Jeugdzorgwerk in de gemeente 's-Heerenberg.

  [1957]
 
 342.Nota's betreffende personeelszaken in het buurt en clubhuiswerk.  1968-1969
 
 343.Correspondentie betreffende bestuursaangelegenheden van de Landelijke

Vereniging Clubhuiswerk.  1968-1969
 
 344.Begroting van de Stichting Samenwerkende Landelijke Centrale Organen voor

Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk over 1970.  1969
 
 345.Statuten van het Katholiek Nationaal Instituut voor bejaardenwerk.  1962-1965
 
 346.Nota schets herstructurering KNFB.  1965
 
 347.Mededelingen van het Centraal Bureau voor de Statitiek over de jeugdzorg.  1965
 
 348.Persbericht van het Ministerie van Maatschappelkijk Werk over een radiouitzending

over jeugdwerk.  1969
 
 349.Circulaires van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid betreffende de

Volkgezondheidsnota 1966 en de jeugdzorg.  1966
 
 350.Stukken betreffende het subsidie prioriteiten beraad van het directoraat-generaal

Volksgezondheid.  1966
 
 351.Nota overzicht van de organisatie van het Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg in

het bisdom Haarlem.  1959
 
 352.Statuten van katholieke instellingen op het gebied van de jeugdzorg in het bisdom

Breda.  1959
 
 353.Nota over het bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg in het bisdom Rotterdam.  1959
 
 354.Verslag van de vergadering van de praktijk commissie.  1959
 
 355.Nota over de herstructurering der Provinciale Jeugdraden van de provincies

Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.  z.j.
 
 356.Notandum bij inleiding te houden door pater drs. O. Schreuder.  1959
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 357.Verslag van het Twents Beraad hoofdleiders van de KNSBGJ.  1969
 
 358.Brieven van het secretariaat KVJ aan het bestuur.  1956
 
 359.Brief van het diocesaan hoofdkwartier KJB aan de Diocesane Leiding Jeugdzorg te

Arnhem.  1956
 
 360.Brieven van J. Dijkers.  1957
 
 361.Mededelingen van het Diocesaan Secretariaat Jeugdwerk (Arnhem).  1956
 
 362.Nota enige gedachten over de structuur van het jeugdwerk.  z.j.
 
 363.Verslag van een bijeenkomst van afgevaardigden van diocesanen besturen,

werkzaam ten dienste van vrouwelijke jeugd, te Zwolle.  1956
 
 364.Verslagen van bijeenkomsten van Diocesane Vrijgestelde Leid(st)ers.  1957
 
 365.Stukken betreffende parochiële Jeugdcomités.  z.j.
 
 366.Nota over een taak van de aalmoezenier in het jeugdwerk en lekenwerk.  z.j.
 
 367.Circulaire van het Bureau voor Algemene Jeugd-Zielzorg.  1959
 
 368.Notulen van de Provinciale Jeugdraad Utrecht. Met bijlagen.  1962-1968
 
 369.Stukken betreffende schoolverlatersactie in 's-Heerenbergh.  z.j.
 
 370.Stukken betreffende de Stichting Lichtenvoordse Hobbyclub.  1968
 
 371.Stukken betreffende bijeenkomsten van oudere jongens uit het Jeugdzorgwerk

aartsdiocees.  1956
 
 372.Stukken betreffende het Jeugdzorgwerk in de stad Utrecht.  1953-1963
 
 373.Rapport betreffende Opbouw van Maatschappelijk Werk en Jeugdzorg ten behoeve

van Maatschappelijke-Zwakke en Maatschappelijke Niet-aangepaste Katholieke
Gezinnen in Utrecht.  1954

 
 374.Verslag van een bijeenkomst van de RK Jeugdzorg te Oldenzaal.  z.j.
 
 375.Nota over de incidentmethode (psychologische leermethode).  z.j.
 
 376.Nota betreffende de zorg voor zwakzinnigen in de vrije maatschappij in Overijssel.

  1957
 
 377.Nota over het probleem van de sociaal onaangepasten in Utrecht.  1956
 
 378.Circulaires van de KNSBGJ.  1955-1965
 
 379.Nota over de opleiding van functionarissen van middelbaar niveau bij instellingen

werkzaam op het terrein der onmaatschappelijkheidsbestrijding.  1960
 
 380.Nota over jeugdbeleid van de Stichting Nijmeegse Jeugdraad.  1968
 
 381.Nota aangaande interlevensbeschouwelijke samenwerking bij de KNSBGJ.  1965
 
 382.Samenvatting van studiedagen te Valkenburg van de KNSBGJ.  1965
 
 383.Notitie over de aantrekking van een beroepskracht voor de Stichting Lichtenvoorde

Hobbyclub.  1968
 
 384.Statuten van de Stichting Bijzonder Gezinswerk te Tiel.  z.j.
 
 385.Verslag van gesprek met betrekking tot de oprichting van een Stichting voor

Bijzondere Gezinszorg te Ede.  1955
 
 386.Stukken betreffende sport- en spelregels in de jeugdbeweging.  z.j.
 
 387.Correspondentie met het jeugdwerk in IJsselstein (U).  1952-1957
 
 388.Stukken betreffende kampen en bivakken van het Katholieke Jeugdzorg en

Gezinswerk te IJsselstein (U).  1960-1964
 
 389.Verslag van een bestuursvergadering Jeugdwerk in Amersfoort.  z.j.
 
 390.Brieven aan deelnemers aan hoofdleid(st)ersdagen, woonachtig te Amersfoort.

  1960
 
 391.Stukken betreffende kampen en bivakken van het bijzonder jeugdwerk te

Amersfoort.  1960-1966
 
 392.Programma van het zomerkamp "De Herdershut" van de Stichting Jeugdraad De

Goede Herder te Ede.  1966
 
 393.Formulieren met kampverslagen. Niet duidelijk door wie over wie.  1961

Pagina 6/10

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109092
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109093
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109094
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109094
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109095
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109096
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109097
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109098
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109098
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109099
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109100
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109101
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109102
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109103
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109104
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109105
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109106
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109106
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109107
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109108
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109108
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109108
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109109
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109110
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109111
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109112
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109113
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109114
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109114
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109115
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109116
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109117
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109118
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109118
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109119
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109120
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109120
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109121
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109122
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109123
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109123
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109124
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109125
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109126
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109126
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109127
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109127
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110109128


Archief Kardinaal De Jong Stichting

 
 394.Stukken betreffende bivakcursussen van de KJS.  1955-1961
 
 395.Verslag van zomerkamp te Gassel van de KJC Utrecht.  1959
 
 396.Jaarverslagen van de Theordorus Embden Stichting te Amersfoort.  1959-1960,

1964-1965
 
 397.Stukken betreffende vergaderingen van de Provinciale Jeugdraad Gelderland.

  1955-1957
 
 398.Statuten van de Provinciale Jeugdraad Gelderland en samenstelling bestuur.  1962
 
 399.Stukken betreffende vergaderingen van de Provinciale Jeugdraad Gelderland.

  1958-1962
 
 400.Statuten van de Katholieke Provinciale Jeugdraad Gelderland.  z.j.
 
 401.Huishoudelijk reglement en statuten van de Vereniging Provinciale Jeugdraad

Gelderland.  z.j.
 
 402.Voorstel van de Provinciale Jeugdraad Gelderland, Financiële Commissie, inzake

contributieregeling 1961.  1961
 
 403.Lijst van instellingen aangesloten bij de Provinciale Jeugdraad Gelderland.  1957
 
 404.Uitnodigingen van en aan de Provinciale Jeugdraad Nederland.  1956-1961
 
 405.Brieven aan de Provinciale Jeugdraad Gelderland.  1956-1957
 
 406.Stukken betreffende de Provinciale Jeugdraad Nederland en diverse

subsidieregelingen.  1959-1964
 
 407.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de Provinciale Jeugdraad

Gelderland. Met bijlagen.  1964
 
 408.Stukken betreffende een enquête onder bij de PJG aangesloten instellingen.  1960
 
 409.Jaarverslag van de PJG over 1958.  1959
 
 410.Nota aan de sportcommissie PJG betreffende het vormende element in de sport.

  z.j.
 
 411.Nota Ontwikkeling van het jeugdwerk in Gelderland.  1961
 
 412.Nota's van de Katholieke PJG aan het bestuur van de PJG inzake het bestaan van

de twee PJG. Met concept.  1958
 
 413.Verslagen van bijeenkomsten van de Katholieke PJG.  1954-1958
 
 414.Overzicht van de Provinciale Jeugdraden en de Katholieke Provinciale Jeugdraden

in het aartsbisdom Utrecht.  1956
 
 415.Stukken betreffende vergaderingen van de financiële commissie van de PJG.  1962
 
 416.Stukken betreffende vergaderingen van de Raad van Afgevaardigden van de PJG.

  1963
 
 417.Stukken betreffende kampen en bivakken van de Zonnekinderen Sint Nicolaas te

Utrecht.  1956-1959
 
 418.Stukken betreffende kampen en bivakken van het jeugdwerk in de Sint

Catherinap]rochie te Utrecht.  1955-1960
 
 419.Formulier voor een bivakvergunning, afgegeven aan fr. Everardus van Utrecht

Ahoy.  z.j.
 
 420.Stukken betreffende kampen en bivakken van het Stella Maris Jeugdwerk te

Utrecht.  1955-1960
 
 421.Stukken betreffende kampen en bivakken van de Stichting RK Gezins- en

Jeugdzorgwerk Sint Martinus te Utrecht.  1959-1965
 
 422.Stukken betreffende kamp van het Jeugdwerk van de OLV ten Hemelopneming.

  1953
 
 423.Formulier met aanvragen voor bivakvergunning van de afd. Zonnekinderen Sint

Aloysiusparochie te Utrecht.  z.j.
 
 424.Stukken betreffende een bivak van de Trekvogels van de Sint Gertrudisparochie.

  1958
 
 425.Stukken betreffende onderzoeken naar de omstandigheden van het jeugdwerk in de

oude wijken van Utrecht, speciaal Sint Martinusparochie.  [1950]
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 426.Stukken betreffende een statistisch onderzoek in de Katholieke Nationale
Jeugdzorg te Utrecht.  1952

 
 427.Correspondentie met de Utrechtse Jeugdzorg betreffende abonnementen op de

bladen #Mensen# en #Contacten#.  1955-1962
 
 428.Krantenknipsels over de totstandkoming van een nieuw troepenhuis voor de Stella

Maris Jeugdwerk.  1957
 
 429.Stukken betreffende leden van Utrechtse Jeugdverenigingen.  1956-1962
 
 430.Uitnodigingen van Utrechtse Jeugdverenigingen voor festiviteiten, door hen

georganiseerd.  1957-1959
 
 431.Programma's van activiteiten van Utrechtse Jeugdclubs.  1951-1960
 
 432.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de KNSBGJ.  1969
 
 433.Register van ingekomen stukken.  1956-1960
 
 434.Register van uitgaande stukken.  1956-1960
 
 435.Statuten.  z.j.
 
 436.Statuten.  z.j.
 
 437.Stukken betreffende suggesties met betrekking tot de wijziging van de statuten van

de KJS.  z.j.
 
 438.Aantekeningen bij de statuten van de KJS.  z.j.
 
 439.Voorstel ten aanzien van de nieuwe statuten van de KJS.  1956
 
 440.Convocaties, agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen.

  1959-1968
 
 441.Verslagen van bijeenkomsten van beroepskrachten in de Jeugdzorg van het

aartsbisdom Utrecht en bisdom Groningen.  1956-1960
 
 442.Nota Evaluatie Staffunctie groepswerk Kardinaal de Jong Stichting per 31 augustus

1962.  1963
 
 443.Nota enkele notities ten aanzien van de taak van de KJS.  1963
 
 444.Nota enkele notities ten aanzien van de interlevens (wereld)beschouwelijke

samenwerking te Leeuwarden op het gebied van het bijzonder jeugdwerk.  z.j.
 
 445.Balans per 31 december 1965 en exploïtatie 1 september 1964 - 31 december 1965.

  1966
 
 446.Jaarverslagen over de periodes 1957-1961 en 1961-1966.  z.j.
 
 447.Jaarverslagen over 1960-1961 en 1961-1964.  z.j.
 
 448.Verslag van studiedagen voor beroepskrachten te Dalfsen.  1961
 
 449.Nota Voorstellen Richtlijnen Statuten van de KNSBGJ.  1959
 
 450.Rechtspositieregeling van de KNSBGJ. Met toelichting.  1962
 
 451.Stukken betreffende de vergaderingen van het bestuur van de Katholieke Nationale

Meisjes Jeugdzorg.  1956
 
 452.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de Katholieke Nationale

Jongensjeugdzorg.  1956
 
 453.Verslagen van gecombineerde vergaderingen van de Katholieke Meisjes- en

Jongensjeugdzorg.  1956
 
 454.Verslagen van bestuursvergaderingen van de KNSBGJ.  1958
 
 455.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de KNSBGJ.  1957
 
 456.Verslagen van algemene bestuursvergaderingen van de KNSBGJ.  1960
 
 457.Verslagen van algemene bestuursvergaderingen van de KNSBGJ.  1959
 
 458.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de KNSBGJ. Met

bijlagen.  1964
 
 459.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de KNSBGJ. Met

bijlagen.  1963
 
 460.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de KNSBGJ. Met

bijlagen.  1962
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 461.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de KNSBGJ. Met
bijlagen.  1961

 
 462.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de KNSBGJ. Met

bijlagen.  1965
 
 463.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de KNSBGJ. Met

bijlagen.  1966
 
 464.Verslag van een directeurenoverleg van de KNSBGJ.  1967
 
 465.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de KNSBGJ. Met

bijlagen.  1968
 
 466.Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de KNSBGJ.  1957
 
 467.Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de KNSBGJ.  1958
 
 468.Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de KNSBGJ.  1959
 
 469.Notulen van het dagelijks bestuur van de KNSBGJ.  1960
 
 470.Notulen van het dagelijks bestuur van de KNSBGJ.  1961
 
 471.Notulen van het dagelijks bestuur van de KNSBGJ.  1962
 
 472.Nota gegevens van de beroepskrachten in dienst van de KNSBGJ.  1967
 
 473.Nota over de structuur van de KNSBGJ. Met bijlagen.  1967
 
 474.Schema van cursussen, in 1967-1968 te verzorgen door de Nationale Dienst voor

Culturele Vorming in het Katholiek Jeugdwerk.  1967
 
 475.Verslagen van projectbesprekingen bij de KNSBGJ.  1967
 
 476.Verslagen van stafbesprekingen van de KNSBGJ.  1967
 
 477.Verslagen van stafbesprekingen bij de KNSBGJ. Met bijlagen.  1968
 
 478.Verslagen van projectbesprekingen bij de KNSBGJ. Met bijlagen.  1968
 
 479.Verslagen van medewerkersvergaderingen van de KNSBGJ.  1969
 
 480.Notulen van een stafvergadering.  1969
 
 481.Werkverslagen van medewerkers van de KNSBGJ.  1969
 
 482.Brieven betreffende de aanstelling van B. Duimel als consulent voor sociaal werk in

club- buurt- en wijkhuizen te Overijssel.  1968
 
 483.Notulen van consulentenvergaderingen bij de KNSBGJ.  1968
 
 484.Stukken betreffende directeurenvergaderingen bij de KNSBGJ.  1958
 
 485.Stukken betreffende directeurenvergaderingen bij de KNSBGJ.  1959
 
 486.Stukken betreffende directeurenvergaderingen bij de KNSBGJ.  1960
 
 487.Agenda voor de directeurenvergadering van de KNSBGJ. Met bijlagen.  1962
 
 488.Stukken betreffende directeurenvergaderingen bij de KNSBGJ.  1961
 
 489.Stukken betreffende directeurenvergaderingen van de KNSBGJ.  1963
 
 490.Stukken betreffende directeurenvergaderingen bij de KNSBGJ.  1964
 
 491.Stukken betreffende directeurenvergaderingen bij de KNSBGJ. Met bijlagen.  1965
 
 492.Stukken betreffende directeurenvergaderingen bij de KNSBGJ.  1966
 
 493.Stukken betreffende directeurenvergaderingen bij de KNSBGJ.  1967
 
 494.Stukken betreffende directeurenvergaderingen bij de KNSBGJ.  1968
 
 495.Stukken betreffende directeurenvergaderingen bij de KNSBGJ.  1969
 
 496.Stukken betreffende vergaderingen van de diocesane leidingen van de KNSBGJ.

  1958-1959
 
 497.Circulaires van de KNSBGJ over de jongeren bedevaart 1958 naar Lourdes.  1958
 
 498.Verslagen van vergaderingen van her functionarissen contact Noord-Holland van

de KNSBGJ.  1969
 
 499.Stukken betreffende vergaderingen van stedelijke functionarissen van de KNSBGJ.

  1959-1962
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Archief Kardinaal De Jong Stichting

 500.Verslagen van de Pastorale Adviescommissie van de KNSBGJ.  1968
 
 501.Verslag van de Priesterstudiedagen, gehouden te Helvoirt.  1966
 
 502.Agenda's en notulen van vergaderingen van de werkgroep Socio-Cultureel Werk

van de KNSBGJ.  1968
 
 503.Verslag van een vergadering van de commissie Gespecialiseerde

Gezinsverzorgsters.  1962
 
 504.Stukken betreffende van de vergaderingen van de sectie Jeugdzorg van de

KNSBGJ.  1959-1960
 
 505.Financiële stukken van het RK Jeugdzorg en Gezinswerk te Groningen, ten behoeve

van de rijkssubsidie.  1956-1967
 
 506.Personeelsformulieren van het RK Jeugdzorg en Gezinswerk te Groningen, ten

behoeve van de rijksoverheid.  1967
 
 507.Correspondentie met het RK Jeugd- en Gezinsverzorging te Groningen inzake

financiële zaken.  1955-1964
 
 508.Financiële verslagen van het RK Jeugd- en Gezinszorgwerk Friesland, opgemaakt

ten behoeve van de rijkssubsidie.  1958-1969
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