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Archief Katholieke Plattelandsjongeren, gewest Tilburg

Ten Geleide

Katholieke Plattelandsjongeren, gewest Tilburg (1922-1993)
In de jaren ‘20 van de twintigste eeuw ontstonden gewestelijke organisaties van jonge boeren. Dikwijls waren dit oud-
leerlingen van landbouwcursussen. Zie ook het Ten geleide bij het KDC-archief van de Katholieke Plattelandsjongeren
Nederland.
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Archief Katholieke Plattelandsjongeren, gewest Tilburg

  
  1027-1.1982
  
 1027-1032.Begrotingen en financiële verslagen.  1982-1987

Bevat 6 stukken
  
  1028.1983
  
  1029.1984
  
  1030.1985
  
  1031.1986
  
  1032.1987
  
 1033.Adressenlijsten.  1987-1992
  
 1034.Correspondentie over een driehoeksuitwisseling Haïti-Senegal-Nederland.

  1989-1991
  
 1035.Programma der Europese jonge boeren stage op Kasteel Hoekelum te Bennekom

van 4 tot 11 maart. Met bijlagen.  1957
  
 1036.Statuten van de vereniging.  [1922]
  
 1037.Wegwijzer voor de afdelingen.  1982
  
  1038-1.Centraal Bestuur.  1945-1955
  
 1038-2.Stukken betreffende het Doe'k-weekend te Stevensbeek.  1977
  
 1038-1039.Agenda's voor en notulen van het bestuur van de RKJB. Met bijlagen.  1947-1961

Bevat 2 stukken
  
  1039.Dagelijks Bestuur.  1947-1961
  
 1040.Persbericht bij het verschijnen van een gezamenlijke publicatie "Vensters op God",

van MISSJO, Solidaridad en de Vastenactie. Met bijlage.  1992
  
 1041-1042.Statuten van enkele afdelingen van de KPJ-Tilburg. Met bijlagen.  1978-1981

Bevat 2 stukken
  
  1041.Statuten.  1978-1981
  
  1042.Wijzigingen statuten.  1978-1981
  
 1043.Correspondentie met ministeries, gemeenten en andere instanties. Met bijlagen.

  1972
  
 1044.Stukken betreffende de organisatieraad.  1963-1969
  
 1045.Bestuurscursus van een trainingsweekend te Helmond.  1977-1978
  
 1046.Stukken betreffende een Doe'k-weekend te Stevensbeek.  1976
  
 1047.Stukken betreffende de Jaarvergadering te Tilburg op 10 oktober.  1970
  
 1048.Stukken betreffende het Jonge Boeren Congres te Tilburg op 22 maart.  1972
  
 1049.Stukken betreffende kaderdagen voor CB-leden te Oisterwijk op 5, 6 en 7 maart.

  1972
  
 1050.Overzichten van ledenaantallen per kring en per afdeling.  1969-1974
  
 1051-1052.Stukken betreffende enquêtes.  1974

Bevat 2 stukken
  
  1051.Boer en Tuinder.  1974
  
  1052.Algemene Vergadering.  1974
  
 1053.Openingswoord bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de kring Eindhoven op

1 april.  1978
  
 1054.Beschrijving van een stellingenspel.  z.j.
  
 1055.Notitie over de organisatie in het algemeen. Met bijlagen.  z.j.
  
 1056.Stukken betreffende een jongerenbedevaart van 13 tot 19 oktober.  1979
  
 1057.Programma voor secretariaatsdagen te Liempde op 29 en 30 juni. Met bijlagen.

  1977
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 1058.Finaciëel verslag over het jaar 1974. Met bijlage.  1975
  
 1059.Stageverslagen.  1973-1974
  
 1060.Werkmap "Doe'k 76" voor groepsleiders.  [1975]
  
 1061.Huishoudelijk reglement voor de KPJ-afdeling Effen.  z.j.
  
 1062.Verslagen van studiedagen van functionarissen. Met bijlagen.  1977-1981
  
 1063.Nota "Uitgangspunten voor het beleid 1982 t/m 1985. Met bijlagen.  1976-1982
  
 1064.Verslagen van stafvergaderingen.  1971-1976
  
 1065-1067.Stukken betreffende de Algemene Ledenvergaderingen.  1979

Bevat 3 stukken
  
  1065.'s-Hertogenbosch, 17 november.  1979
  
  1066.'s-Hertogenbosch, 28 maart.  1980
  
  1067.Tilburg, 22 november.  1980
  
 1068.Stukken betreffende de gewestelijke werkgroep Kreativiteit.  1976-1979
  
 1069-1072.Stukken betreffende Doe'k-weekends.  1976-1977, 1979

Bevat 4 stukken
  
  1069.1976
  
  1070.1977
  
  1071.1978
  
  1072.1979
  
 1073.Brief aan het ministerie van CRM, houdende aanvraag voor subsidie. Met bijlagen.

  1974
  
 1074.Stukken betreffende de fietsvierdaagse.  1978
  
 1075.Stukken betreffende de interkring culturele dag "Ikadee '79".  1978-1979
  
 1076.Stukken betreffende de Jaarvergadering te Tilburg op 16 november.  1974
  
 1077.Stukken betreffende de algemene vergaderig te (onbekend) op 15 november.  1975
  
 1078.Stukken betreffende de KPJ-dag te Drunen op 6 mei, ter gelegenheid van het

50-jarig bestaan.  1972
  
 1079.Stukken betreffende de algemene vergadering te Tilburg op 13 november.  1976
  
 1080.Stukken betreffende de "kleine kernen fietsvierdaagse" van 2 tot 5 augustus.  1978
  
 1081.Stukken betreffende secretariaatsdagen gedurende het seizoen '78-'79.  1978-1979
  
 1082.Overzicht van het cabaret bij de jaarvergadering te Tilburg op 17 november.  1979
  
 1083.Winterprogramma 1968-1969.  1968
  
 1084.Programma KPJ-NCB 1966-1967.  1966
  
 1085.Rapport "Bar gezellig? over het alcoholgebruik binnen de KPJ.  1986
  
 1086.Jaarprogramma 1983.  1982
  
 1087.Notitie "Uitgangspunten voor het beleid 1982-1985.  1981
  
 1088.Beleidsschets "Houden zo..... of niet soms?"  z.j.
  
 1089.Notitie "Meningen van KPJ-leden; een enquête naar het oordeel over van een groep

jongeren over de KPJ.  1968
  
 1090.Verslag van een onderzoek in twee KPJ-afdelingen.  1979
  
 1091.Scriptie "Het C.O.W.E.R.-rapport en de K.P.J." van G. Janssen. Met bijlagen.  1969
  
 1092.Discussie-brochure onderzoek K.P.J. van Ton Duffhues en Niek van der Heyden.

  1979
  
 1093.Verslag van een enquête "De K.P.J. in Noord-Brabant, feiten, houdingen en

wensen" van G. Janssen en S. Smeets.  1969
  
 1094.Verhandeling "Geschiedenis van de KPJ; 1922-1972".  1962
  
 1095.Zomerprogramma 1968.  1967
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 1096.Persbericht "10 jaar K.P.J.".  -
  
 1097.Verhandeling "In 50 jaar van R.K.J.B. naar K.P.J." van Latijnhouwers.  z.j
  
 1098.Globaal overzicht van het ontstaan van de ontwikkeling van de KPJ.  z.j.
  
 1099.Notitie "De KPJ, verleden, heden en toekomst".  [1972
  
 1100.Notitie "Ontwikkelingen en beleidslijnen binnen de K.P.J.  z.j.
  
 1101.Stukken betreffende het beleid.  1976, 1981
  
 1102.Verslag van de R.K. Jonge Boerenstand.  1956
  
 1103.Verslag "Spinsels van verhalen" van een symposium te Utrecht op 7 november.

  1992
  
 1104.Knipselplakboek over KPJ, NCB. Met bijlagen.  1972-1978
  
 1105.Receptieboek van de viering van het 25-jarig bestaan van de RKJB op 5 juli.  1948
  
 1106.Krantenartikelen over NCB.  1961-1963
  
 1107.Receptieboek ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de KPJ. Met bijlagen.

  1982
  
 1108.Verhandeling "Lettre de Hollande" over werkzaamheden van Nederlandse KPJ-ers

in Senegal.  z.j.
  
 1109.Verhandeling "Toubab, des jeunes KPJ dans un autre milieu rural".  z.j.
  
 1110.Verhandeling "Zij aan zij, de hindernisbaan" over werkende jongeren van het CNV.

  z.j.
  
 1111.Verhandeling "Het meiden leerwerkproject Eibergen", infobulletin voor het

Jeugdbeleid van de Gelderse Raad.  [1989]
  
 1112.Doorgeefmap, houdende informatie over projecten in Afrika.  1986-1987
  
 1113.Documentatiemap, houdende informatie over Haiti.  1991-1993
  
 1114.Verslag van een bezoek van acht jongeren uit Senegal aan de KPJ.  z.j.
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