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Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg

Ten Geleide

Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg (1957-1973)
De Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg (KNS) is op 1 september 1957 opgericht. De
stichting heeft rechten en plichten van de toen geliquideerde Katholieke Nationale Jongensjeugdzorg en Katholieke
Nationale Meisjesjeugdzorg overgenomen. De stichting diende tot coördinatie van het werk van de diocesane instellingen
voor het bijzonder gezinswerk en het jeugdzorgwerk. Het werk richtte zich voornamelijk op de ‘onmaatschappelijke en
zwak-maatschappelijke gezinnen’.
Een onderdeel van de stichting vormde het Katholiek Bureau Kamp- en Internaatswerk voor Sociale Jeugdzorg.
Het hoofdbureau van de KNS was gevestigd te Utrecht.
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Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg

  
 1-10.Stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur.  1957-1962,

1964-1965
Bevat 10 stukken

  
  1.1957, januari - 1958, december.  1957-1958
  
  2.1957, september - 1958, augustus.  1957-1958
  
  3.1959, januari - 1961, juli.  1959-1961
  
  4.1958, september - 1959, juli.  1958-1959
  
  5.1959, augustus - 1960, januari.  1959-1960
  
  6.1959, september - 1960, juli.  1959-1960
  
  7.1961, september - 1962, juli.  1961-1962
  
  8.1960, september - 1961, juli.  1960-1961
  
  9.1962
  
  10.1964-1965
  
 11-16.Stukken betreffende vergaderingen van het algemeen bestuur.  1956-1962

Bevat 6 stukken
  
  11.1956, maart - 1961, maart.  1956-1961
  
  12.1957, juli - 1958, juli.  1957-1958
  
  13.1958, juli - 1959, juni.  1958-1959
  
  14.1959, oktober - 1960, juni.  1959-1960
  
  15.1960, november - 1961, juli.  1960-1961
  
  16.1961, november - 1962, juli.  1961-1962
  
 17.Notulen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.  1961-1962
  
 18.Notulen van de staf.  1960-1962
  
 19.Verslagen van vergaderingen van directeuren.  1958-1961
  
 20.Verslagen van vergaderingen van diocesane directeuren.  1961-1962
  
 21.Notulen van de commissie Gespecialiseerde Gezinsverzorgster.  1962-1963
  
 22.Verslagen van vergaderingen van diocesane directeuren.  1962-1963
  
 23.Notulen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen.  1962-1963
  
 24.Notulen van het algemeen bestuur. Met bijlagen.  1962-1963
  
 25.Notulen van de commissie Gespecialiseerde Gezinsverzorgster.  1959-1962
  
 26.Notulen van de Kampcommissie. Met bijlagen.  1961-1962
  
 27.Verslagen van vergaderingen van stedelijke beleidsfunctionarissen.  1959-1962
  
 28.Notulen van de werkgroep Onderwijs en Bijzonder Jeugdwerk.  1960-1962
  
 29.Notulen van de begeleidingscommissie Gezinswerk-assistente.  1960-1962
  
 30.Notulen van de commissie Gezinswerk-assistente. Met bijlagen.  1958-1963
  
 31.Notulen van de Kampcommissie.  1962-1963
  
 32.Notulen van de staf.  1962-1963
  
 33.Notulen van de staf. Met bijlagen.  1963-1964
  
 34.Notulen van het algemeen bestuur.  1963-1964
  
 35.Verslagen van vergaderingen van diocesane directeuren.  1963-1964
  
 36.Notulen van de commissie Gespecialiseerde Gezinsverzorgster.  1963-1964
  
 37.Notulen van de Kampcommissie.  1963-1964
  
 38.Notulen van het dagelijks bestuur.  1963-1964
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Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg

 39.Notulen van de staf. Met bijlagen.  1964-1965
  
 40.Notulen van de commissie Landelijk Overleg over de gespecialiseerde

gezinsverzorging.  1964-1965
  
 41.Verslagen van vergaderingen van directeuren.  1964-1965
  
 42-45.Stukken betreffende de KNS. Geordend op stuknummer.  1969-1973

Bevat 4 stukken
  
  42.2851-2960  1969-1973
  
  43.6245-6600  1969-1973
  
  44.6601-6694  1969-1973
  
  45.2984-3558  1969-1973
  
 46-47.Stukken betreffende dienstverlenende activiteiten.  1968-1970

Bevat 2 stukken
  
  46.Haarlem.  1968-1970
  
  47.Zuid-Holland.  1968-1970
  
 48.Nota "Ontwikkelingen in het werk en de organisatorische consequenties daarvan".

  1964
  
 49.Fragment "Social groupwork, een voorbeeld" overgenomen uit #Essentials of

Social Group Work Skill# door H.U. Phillips.  1964
  
 50.Nota "Huishoudelijke- en gezinsvoorlichting".  1963
  
 51.Stukken betreffende een enquête gehouden onder clubhuizen in middelgrote

plaatsen.  1964
  
 52.Verslagen van vergaderingen van stedelijke beleidsfunctionarissen.  1963
  
 53.Verslag van de bespreking [van de staf] over diaproject en fotopocket.  1963
  
 54.Verslagen van projectbesprekingen [van de staf]. Met bijlagen.  1968
  
 55.Stukken betreffende bestuursvergaderingen.  1970
  
 56.Statuten van de Katholieke Provinciale Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk

in Midden- en Oost-Nederland.  1970
  
 57.Staten van de werkzaamheden van de Kardinaal de Jong Stichting in de provincie

Gelderland over 1969 tot en met 1970.  1971
  
 58.Stukken betreffende de werkgroep Gezinswerk.  1963
  
 59.Stukken betreffende een prioriteits-enquête inzake de belangrijkste moeilijkheden

die de besturen bij de ontwikkeling van hun werk ondervonden.  1963
  
 60.Nota "Hulpverlening door het maatschappelijk werk bij financiële moeilijkheden"

van C. Langlet.  1963
  
 61.Stukken betreffende de werkgroep Cultuurdienst.  1963
  
 62.Stukken betreffende de werkgroep Maatschappelijk Werkster van de commissie

Gespecialiseerde Gezinsverzorgster.  1963
  
 63.Stukken betreffende interconfessionele samenwerking bij gezinswerk en jeugdzorg.

  1963
  
 64.Nota van (anoniem) ten behoeve van een beraad van alle geledingen van de KNS

gehouden te Dalfsen. Met bijlagen.  1962
  
 65.Verslagen van vergaderingen van diocesane instellingen voor katholiek bijzonder

gezins- en jeugdzorgwerk.  1967-1970
  
 66.Verslagen van vergaderingen van de commissie Bijzonder Opbouwwerk.  1969
  
 67.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de Stichting voor Bijzonder

Gezins- en Jeugdwerk in het bisdom Rotterdam.  1968-1969
  
 68.Verslagen van bestuursvergaderingen van de Katholieke Stichting voor Bijzonder

Gezins- en Jeugdwerk in het bisdom Haarlem. Met bijlagen.  1967-1969
  
 69.Verslagen van bestuursvergaderingen van de Kardinaal de Jong Stichting. Met

bijlagen.  1967-1969
  
 70.Verslagen van het besturen-overleg Overijssel. Met bijlagen.  1967-1968
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 71.Rapport van drs. A.F. Gjertsen, stafmedewerker, inzake buurthuiswerk in Raalte-
Dorp, Heeten en Nieuw-Heeten.  1969

  
 72.Rapport van drs. A.F. Gjertsen, stafmedewerker, inzake een onderzoek naar het

arbeidsverloop bij de Katholieke Stichting voor Club- en Buurthuizen in Utrecht
(stad).  1968

  
 73.Rapport van drs. A.F. Gjertsen, stafmedewerker, inzake sociaal-cultureel werk te

Borculo.  1969
  
 74.Staten houdende gegevens over de beroepskrachten in dienst van de KNS.  1966
  
 75.Rapport van drs. A.F. Gjertsen, stafmedewerker, inzake de toekomst van clubhuis

Ahoy te Utrecht.  z.j.
  
 76.Rapport van drs. A.F. Gjertsen, stafmedewerker, inzake club- en buurthuiswerk in

Apeldoorn.  1969
  
 77.Rapport van J.P.A. Ham inzake de inventarisatie en doorlichting van het Francisca

Romana-werk te Hoorn.  1967
  
 78.Lijst houdende telefoonnummers bestemd voor intern gebruik.  z.j.
  
 79.Memorandum van drs. A.F. Gjertsen, stafmedewerker, inzake op te stellen

clubhuiswerk in Wormerveen.  1968
  
 80.Rapport van drs. A.F. Gjertsen, stafmedewerker, inzake de aspecten voor sociaal,

cultureel en opbouwwerk in de wijk Soesterkwartier van Amersfoort.  1969
  
 81.Memorandum van (anoniem) inzake organisatorische regelingen op het

hoofdbureau.  z.j.
  
 82.Stukken betreffende de uitbreiding van het bijzonder katholiek gezins- en

jeugdzorgwerk in Alkmaar.  1959-1970
  
 83.Stukken betreffende het totstandkomen van federatieve samenwerking in het

jeugdwerk.  1968-1973
  
 84.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de Kardinaal de Jong Stichting.

  1968-1969
  
 85.Agenda voor de bestuursvergadering van 22 januari. Met bijlagen.  1970
  
 86.Stukken betreffende een onderzoek naar de situatie van het jeugdwerk in Alkmaar.

  1966-1969
  
 87.Stukken betreffende het ontwerpen van statuten voor organisaties voor jeugdwerk.

  [1968]
  
 88.Rapport "Ons werkterrein, een formulering van onze doelstelling".  z.j.
  
 89.Pre-advies van de werkgroep Werkterrein Stichting over het werkterrein van de

stichting.  1966
  
 90.Verslagen van de vergaderingen van de commissie Werkterrein Stichting.

  1964-1967
  
 91.Stukken betreffende de afscheidsreceptie van de directeuren Van Erp en Stalpers.

  1966
  
 92.Brieven en doorslagen van brieven over persoonlijke kwesties.  1967-1972
  
 93.Adressenlijst van aangesloten instellingen. Met kanttekeningen en aanvullingen.

  z.j.
  
 94.Formulieren van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en het

Ministerie van Maatschappelijk Werk houdende overzichten ten behoeve van de
subsidie-regeling en de recapitulatie. Met bijlagen.  1960-1961

  
 95.Stukken betreffende het rapport van het COWER een commissie tot het

onderzoeken van de mogelijkheden van een wettelijke regeling voor de susidiëring
van de welzijnszorg en de jeugdvorming.  1967

  
 96.Verslag met toelichting op de wijzigingen in de rijkssubsdidieregelingen voor

bijzonder jeugdwerk en volksontwikkelingswerk.  1959
  
 97.Statuten van de KNS.  z.j.
  
 98.Nota "Plaatselijke samenwerking" van het nationaal bestuur. Met begeleidende

brief.  1961
  
 99-114.Verslagen van vergaderingen van het bestuur. Met bijlagen.  1950, 1955-1963

Bevat 16 stukken
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  99.1950
  
  100.1955
  
  101.1956-1957
  
  102.1957
  
  103.1957
  
  104.1958
  
  105.1958
  
  106.1959
  
  107.1960
  
  108.1960
  
  109.1960
  
  110.1960-1961
  
  111.1962
  
  112.1962-1963
  
  113.1962-1963
  
  114.1961-1962
  
 115.Verslag en samenvatting van studiedagen gehouden te Valkenburg op 23-25 april

over interconfessionele samenwerking bij het gezins- en jeugdwerk.  1963
  
 116.Verslag van de priesterstudiedagen gehouden op 24 en 25 november in Helvoirt

over de rol van priesters in het club- en buurthuiswerk.  1966
  
 117.Verhandeling van pater R. Kwanten, president-directeur van stichting St.

Franciscus Liefdewerk in Rotterdam, over het "Katholieke Bijzonder Gezins- en
Jeugdwerk" als een speciale vorm van zielzorg.  z.j.

  
 118.Brief van bestuur, directie en commissaris aan het episcopaat van Utrecht over

interconfessionele samenwerking bij het bijzondere gezins- en jeugdwerk. Met
concept.  1964

  
 119.Preadvies opgesteld door O.F. Reegen s.s.s. en H.E.A. van Venrooy o.p. betreffende

de "zielzorg voor maatschappelijk bedreigden".  1965
  
 120.Circulaire verschenen bij de installatie van de pastorale adviescommissie

houdende een toelichting op het functioneren van die commissie en de
samenstelling ervan.  1966
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