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Archivalia A.H. Koelink

Ten Geleide

A.H. Koelink (...-...)
A.H. Koelink was secretaris van de Utrechtse diocesane Katholieke Arbeidersbeweging. Later was hij directeur van de
directie onderwijs voor volwassenen van het Ministerie van Onderwijs. In 1977 werd hij benoemd tot lid van de Raad van
Bestuur van het Europese Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding als opvolger van de heer Schelfhout.
Koelink publiceerde over de Levensscholen voor werkende jongens, onderwijs en arbeidsmarkt en Europese
diplomavergelijking.
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 0.Beeld en geluid.  

Bevat 6 stukken
  
 1.Toespraak voor de deelnemers aan de bijeenkomst van de Vrouwelijke Katholieke

Arbeiders Jeugd (VKAJ) te Arnhem.  [1956]
  
 2.Verslag van de Bondsbestuursvergadering der VKAJ in het aartsbisdom Utrecht en

het bisdom Den Bosch op 27 februari.  1957
  
 3.Notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) van de VKAJ op 4 april.

  1957
  
 4.Verslag van de jaarvergadering van de VKAJ in het aartsbisdom Utrecht en het

bisdom Groningen op 25 mei.  1957
  
 5.Verslag van een bijeenkomst van afgevaardigden van diocesane besturen,

werkzaam ten dienste van de vrouwelijke jeugd op 29 oktober te Zwolle.  1956
  
 6.Notulen van de vergadering van het algemeen diocesaan bestuur der VKAJ op 28

januari te Deventer.  1957
  
 7.Nota van de informele gespreksgroep Kontaktgroep Werkende Jeugd.  1969
  
 8.Stukken betreffende de Landelijke Katholieke Stichting Levensscholen voor

Werkende Jongens en het Contactorgaan Beroepsbegeleidend Onderwijs.
  1968-1969

  
 9.Verhandeling "Wat werd er tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs en

Wetenschappen (O en W) over de werkende jeugd gezegd?"  1970
  
 10.Verhandeling "Quadragesimo Anno". Gedeeltelijk, met aantekeningen.  z.j.
  
 11.Rapport van de Commissie Streekscholen voor niet-volledig dagonderwijs,

uitgebracht aan de Staatssecretaris van O en W.  1967
  
 12.Verhandeling "Jeugd in Gemeenschap, korte beschouwing van het kampleven in de

jeugdwerk-gemeenschap Drakenburg te Baarn".  1938-1941
  
 13.Statuten van de NVV-jeugdorganisatie Jonge Strijd.  1951
  
 14.Stukken betreffende de VKAJ; aartsbisdom Utrecht.  1955-1959
  
 15.Brief aan de bestuursleden van de Diocesane Stichting Katholieke Levensscholen

over de structuur van het levensschoolwerk. Met bijlagen.  1963-1964
  
 16.Korte verhandelingen over het leven, voor jongerenweek.  z.j.
  
 17.Verhandeling "Adres van de Stuurgroep Streekcentra". Met bijlagen.  1970
  
 18.Inleiding, uitgesproken op de bijeenkomst te Utrecht over ontwikkelingen inzake

centra voor vorming en opleiding van werkende jongeren. Met bijlage.  1970
  
 19.Werkpapieren ter bespreking door de bestuurscommissie LS-JC. Met bijlagen en

aantekeningen.  1968-1969
  
 20.Artikel "Levens- en Mater Amabilis Scholen zien fusiekansen" in Gooi en Eemlander

van 20 december.  1968
  
 21.Verhandeling "Opsporing, aanhouding en voorgeleiding verzocht van een

Algemene Maatregel van Bestuur" van het Nationaal Centrum Vorming
Bedrijfsjeugd.  z.j.

  
 22.Verhandeling "Verbreiding van privaat eigendom "door C.P.M. Romme en J.R.M.

van den Brink. Met bijlage en aantekeningen.  1945
  
 23.Nota's van de Utrechtse Diocesane Bond der KAB.  1964
  
 24.Brief van H. Hartmans over het programma bij de opening van de levensschool te

Dongen.  1969
  
 25.Nota inzake Overzicht stand van zaken, leerplichtverlenging en invoering partiële

leerplicht. Met bijlage.  1969
  
 26.Redevoering uitgesproken op de studiedagen voor directeuren op 27 november.

  1968
  
 27.Dossier inzake vormingsrecht/plicht.  1969
  
 28.Verhandeling "Informatie jongerenstatuut".  z.j.
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 29.Toespraak gehouden bij de ingebruikname van een nieuw gebouw. Met
aantekeningen.  z.j.

  
 30.Dossier Kleisterlee inzake voorzieningen werkende jongeren.  1969
  
 31.Krantenartikel "Jongeren brommen over maatregel ministerie".  z.j.
  
 32.Verslag van een bespreking tussen vertegenwoordigers van O en W en drie

landelijke organisaties over wettelijke regelingen vormingswerk.  1969
  
 33.Verhandeling "De sociaal-pedagogische betekenis van de katholieke levensschool

voor jonge arbeiders" door W.H. Weekenborg.  -
  
 34.Verslag van het 2de Sociaal Economisch Jeugdcongres: voorstel van besluiten. Met

aantekeningen.  z.j.
  
 35.Eindrapport "Levensbeschouwelijke vorming in de levensschool van de commissie

Levensbeschouwelijke aspecten van het vormingswerk.  1970
  
 36.Verhandeling "De taakopvatting van besturen van instellingen", door E. Marx.  1968
  
 37.Interimverslag van de gespreksgroep jongerenstatuut van het directoraat-generaal

van de arbeid.  1969
  
 38.Artikel "Werkende jeugd komt duidelijk achterop".  z.j.
  
 39.Stukken betreffende het Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd. Met

aantekeningen.  1969
  
 40.Stukken betreffende onderwerpen voor gespreksavonden.  1957, z.j.
  
 41.Brief aan J. Zwanikken te Utrecht over de diocesane bezetting van de K.A.J. Met

bijlagen.  1959
  
 42.Brief van J. Middelhuis, voorzitter van de Nederlandse KAB, aan besturen van

diocesane bonden over toekomstige positie van bestuurders. Met bijlagen.  1962
  
 43.Spaarbankboekje van de Utrechtse Diocesane Bond der KAB ten gunste van de

votiefkapel van Mgr. Ariëns.  1963-1964
  
 44.Redevoering van B. Alfrink, aartsbisschop van Utrecht op de vakbondsvergadering

van de KAB op 21 december. Met bijlage.  1953
  
 45.Programma voor de viering van het 70-jarig bestaan van de Utrechtse Diocesane

Bond der KAB. Met bijlagen.  1964
  
 46.Verhandeling "Instructiestof over de Wet op de

Arbeidsongeschiktheidsverzekering" van de Dienst Vorming en Onderwijs van het
NKV.  z.j.

  
 47.Notulen van de bondsbestuursvergaderingen van de Utrechtse Diocesane Bond.

  1955-1964
  
 48.Notulenboek van de Utrechtse Diocesane Bond van de KAB.  1954-1962
  
 50.Correspondentie over financiële zaken van de Utrechtse Diocesane Bond. Met

bijlagen.  1965
  
 51.Correspondentie van de Utrechtse Bond in de liquidatiefase.  1964-1965
  
 52.Notulen van de 62ste en laatste raadsvergadering van de Utrechtse Diocesane

Bond der KAB. Met bijlagen.  1961
  
 53.Agenda's voor vergaderingen van het Corps en het Dagelijks Bestuur.  1962-1964
  
 54.Financiële stukken van de Utrechtse Diocesane Bond der KAB.  1960-1964
  
 55.Stukken betreffende de rechtspositieregeling van gesalariëerde bestuurders.

  1959-1965
  
 56.Stukken betreffende de structuurwijziging van KAB naar Nederlands Katholiek

Vakverbond (NKV).  1964
  
 57.Stukken betreffende de Werkliedenbond en de Arbeidersbeweging tijdens en kort

na de Tweede Wereldoorlog.  1945
  
 58.Notulen van Corps-en DB-vergaderingen.  1964
  
 59.Stukken betreffende de stichting van een school voor Buitengewoon Lager

Onderwijs bij het kinderherstellingsoord Mooi Gaasterland.  1968
  
 60-67.Stukken betreffende de VKAJ.  1955-1962

Bevat 8 stukken
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  60.1955
  
  61.1956
  
  62.1957
  
  63.1958
  
  64.1959
  
  65.1960
  
  66.1961
  
  67.1962
  
 68.Lesbrief "Onderwijs, gelijke kansen voor iedereen", van de Algemene

Kadervorming NKV. Met bijlagen.  1970
  
 69-80.Verslagen van studiedagen en beraad van monialen.  1969-1980

Bevat 12 stukken
  
  69.Studiedagen, Heemstede. 8-11 juni.  1965
  
  70.Studiedagen, Heemstede.  1966
  
  71.Studiedagen, Heemstede.  1967
  
  72.Studiedagen, Heemstede.  1968
  
  73.Studiedagen, Heemstede.  1969
  
  74.Studiedagen, Heemstede.  1970
  
  75.Studiedagen, Heemstede.  1971
  
  76.Studiedagen, Heemstede.  1972
  
  77.Studiedagen, Heemstede.  1973
  
  78.Monialenberaad, Noordwijkerhout.  1974
  
  79.Monialenberaad, Noordwijkerhout.  1975
  
  80.Monialenberaad, Noordwijkerhout.  1976
  
 81.Korte verhandelinen in de vorm van aantekeningen en artikelen.  1964-1965, 1985,

z.j.
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