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Archief De Kring

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 1 stukken
  
 1.Ledenlijsten. Met bijlagen.  [1965], 1967, 1971-1987, z.j.
  
 2.Financiële jaarverslagen. Met bijlage.  1969-1971, 1973, 1976, 1980-1987
  
 3.Kasboek.  1967-1974
  
 4.Aantekeningen verschillende onderwerpen.  1959, z.j.
  
 5.Stukken betreffende de dameskrans, groepen en clubs.  1961-1962, 1971-1974,

1977, 1981
  
 6.Jaarverslagen.  [1972]-[1975],1976, [1981]-[1984], 1985, 1987
  
 7.Correspondentie met de vereniging Xantippe te Nijmegen. Met bijlagen.  1976-1980,

1982-1983, 1985-1986
  
 8.Stukken betreffende Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische

Opleiding (VVAO), afdeling Nijmegen.  1977, 1983, 1985-1987
  
 9.Stukken betreffende de Vereniging van Vrouwen van Hoogleraren ([VVVH]) te

Wageningen.  1980-1982, 1984-1985, z.j.
  
 10.Verslagen van sprekers voor "Adelbert" te Nijmegen en stukken betreffende

bijeenkomsten van de Adelbert[vereniging], [afdeling] Nijmegen.  1981-1983, z.j.
  
 11.Ingekomen brieven van leden. Met bijlage.  1974-1975, 1977-1980, 1982-1985, z.j.
  
 12.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Met bijlagen.  1956, 1964,

1968, 1970-1971, 1973-1980, 1983-1987 z.j.
  
 13.Stukken betreffende de Krans van professorendames te Groningen.  1982-1984
  
 14.Circulaires van de secretaresse aan de leden. Met bijlagen.  1962-1968
  
 15.Kaartsystemen. Met foto's.  1930, 1938-1940, 1943-1948, 1951-1952, 1954, 1956,

1958, 1961-1987
  
 16.Brochure "Kring Kroniek". De ontwikkeling van "Krans" tot "De Kring" KU. Met

ontwerp.  1988
  
 17.Stukken betreffende de brochure #"Kring Kroniek". De ontwikkeling van "Krans" tot

"De Kring" KU#.  1956, 1962, 1971, 1973, 1988
  
 18.Naam- en adressenlijst van [medewerkers van de Katholieke Universiteit Nijmegen

(KUN)].  z.j.
  
 19.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Met bijlagen.  1968-1969,

1980, 1986-1991, z.j.
  
 20.Namenlijsten van leden en bestuurleden.  1968, 1981, z.j.
  
 21.Brief van professor G. Dijkstra over de lezing "Tegen de tand des tijds", te houden

voor De Kring. Met bijlage.  1991
  
 22.Stukken betreffende de culturele avond "Eine kleine Winterreise", te houden voor

De Kring, met medewerking van P.J.A.N. Rietbergen en M.F.W. Meijers.  z.j.
  
 23.Verslag van de contacten tussen De Kring en de Universitaire Restauratieve Dienst

(URD) van de KUN betreffende bijeenkomsten. Met bijlage.  1987-1988
  
 24.Jaarverslagen.  1987-1991
  
 25.Financiële overzichten.  1987-1988, 1990-1991
  
 26.Statuten.  1988
  
 27.Statuten.  2006
  
 28.Ledenlijsten.  2006-2010
  
 29.Correspondentie met Xantippe.  2006-2008
  
 30.Verslagen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen.  2009-2010
  
 31.Stukken betreffende het overlijden van leden.  2006-2008
  
 32.Ledenlijst van de Literatuurclub.  2008
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Archief De Kring

  
 33.Reacties op attenties. Met bijlagen.  2006-2009, z.j.
  
 34.Aanwezigheidslijsten van vergaderingen.  2006-2007
  
 35.Uitnodigingscirculaires van de secretaresse aan de leden. Met bijlagen.  2005-2010
  
 36.Verslagen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen.  2006-2010, z.j.
  
 37.Jaarverslagen.  2005-2007, 2009-2010
  
 38.Stukken betreffende algemene ledenvergaderingen. Met bijlagen.  2008-2010
  
 39.Stukken betreffende excursies.  2007-2010
  
 40.Financiële overzichten. Met stukken betreffende het afsluiten en opzeggen van

bankrekeningen.  2007-2016
  
 41.Brochure #Kring Kroniek II. 1988-1998# (Drie exemplaren).  1998
  
 42.Brochure #"Kring Kroniek". De ontwikkeling van "Krans" tot "De Kring" KU#.  1988
  
 43.Brochure van het 90-jarig bestaan.  2013
  
 44.Brief van 9 mei van de voorzitter en vice-voorzitter aan het College van Bestuur van

de KUN houdende excuses voor het samenvallen van activiteiten.  2008
  
 45.Stukken betreffende contacten met Xantippe.  2004-2005, z.j.
  
 46.Circulaires van het ledensecretariaat aan weduwnaren van leden houdende

uitnodigingen voor borrels. Met adreslijst.  2006-2009
  
 47.Taakomschrijvingen van het bestuur. Met adreslijsten van het bestuur.  2006,

2008-2009
  
 48.Uitnodigingen aan echtgenoten van hoogleraren om lid te worden. Met bijlagen.

  1996, 2000, 2007-2009, z.j.
  
 49.Circulaires van het bestuur aan de leden houdende programma's. Met bijlagen.

  2006-2009
  
 50.Verslagen van bijeenkomsten van besturen van Xantippe en De Kring.  2008-2009
  
 51.Verslag van de vergadering van het bestuur van 12 december.  2011
  
 52.Vergaderstukken van het bestuur.  2006-2009
  
 53.Verslagen van jaarvergaderingen. Met bijlage.  2007-2009
  
 54.Verslag van de extra ledenvergadering van 19 mei (twee exemplaren).  2008
  
 55.Jaarverslag over 2007-2008.  2008
  
 56.Foto's van leden bij gelegenheid van de viering van het 90-jarig bestaan, gehouden

op 31 mei.  2013
  
 57.Circulaire van de ledensecretaresse als introductie.  z.j.
  
 58.Stukken betreffende contacten met zusterverenigingen van andere Nederlandse

universiteiten.  2006, 2008
  
 59.Stukken betreffende contacten tussen het bestuur en het bestuur van Xantippe.

  2007-2010
  
 60.Financiële verslagen en begrotingen.  2006-2008, 2010-2011
  
 61.Statuten. Met taakomschrijving van het bestuur.  2006-2007, 2009
  
 62.Ingekomen uitnodiging voor de oratierede "Radicaal, vernieuwend progressief: over

de markt en een versleten kunstbegrip", uitgesproken door Prof. A. Tilroe bij de
aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
Faculteit der Letteren met de leeropdracht Kunst en Cultuur op 20 april in de Aula
van de genoemde universiteit.  2011

  
 63.Stukken betreffende lidmaatschap. Met bijlagen.  2010-2011, z.j.
  
 64.Correspondentie met externe personen en instellingen. Met bijlagen.  2005-2006,

2008, 2010-2012
  
 65.Stukken betreffende lezingen.  2006, 2009
  
 66.Stukken betreffende wisseling van het bestuur. Met stukken betreffende het

voorbestaan van De Kring.  2006, 2010, z.j.
  
 67.Stukken betreffende uitstapjes. Met bijlagen.  2006, 2008, 2011, z.j.
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Archief De Kring

 68.Stukken betreffende algemene ledenvergaderingen.  2005, 2011
  
 69.Stukken betreffende jaarverslagen. Met bijlagen.  2006-2009, 2011, z.j.
  
 70.Statuten.  2007
  
 71.Circulaires van het bestuur aan de leden houdende programma's. Met bijlagen.

  2006-2011, [2018], z.j.
  
 72.Vergaderstukken van het bestuur.  2006-2011
  
 73.Stukken betreffende de viering van het 90-jarig bestaan, gehouden op 31 mei en 1

juni in respectievelijk Huistheater De Steenakker te Haps en de aula van de
Radboud Universiteit te Nijmegen.  2013, z.j.

  
 74.Ingekomen bedankjes voor attenties.  2011-2013, z.j.
  
 75.Circulaires van het bestuur aan de leden houdende programma's voor activiteiten.

Met bijlagen.  2009-2015
  
 76.Correspondentie met diverse personen.  [2006], 2012-2013, 2015-2016, z.j.
  
 77.Stukken betreffende de Werkgroep Sociale Netwerken.  2002-2005, z.j.
  
 78.Stukken betreffende uitjes.  2005, 2008-2009, 2011-2014, z.j.
  
 79.Ledenlijsten.  2010-2015
  
 80.Stukken betreffende gemeenschappelijke vergaderingen met Xantippe.  2010-2015,

z.j.
  
 81.Stukken betreffende het opheffen van De Kring.  2011, 2016, z.j.
  
 82.Stukken betreffende koninklijke onderscheidingen van leden.  2014-2015
  
 83.Jaarverslagen. Met bijlagen.  2011-2015
  
 84.Financieel verslag over 2014-2015.  2015
  
 85.Stukken betreffende contacten met zusterverenigingen van andere Nederlandse

universiteiten.  2010, 2012, 2014, z.j.
  
 86.Vergaderstukken van het bestuur.  2011-2015, 2018, z.j.
  
 87.Stukken betreffende jaarvergaderingen.  2007, 2010, 2013-2015
  
 88.Stukken betreffende het overlijden van leden. Met bijlagen.  2012-2013, 2015, z.j.
  
 89.Brief van 27 november 2014 van mevr. Margot Trouwhorst aan het bestuur

houdende opzegging van het lidmaatschap. Met circulaire van 2 juni 2015 van het
bestuur aan de leden over de negentigste verjaardag van mevr. Trouwhorst.
  2014-2015

  
 90.Stukken betreffende algemene ledenvergaderingen.  2010-2014, 2016, z.j.
  
 91.Verslagen van vergaderingen van het bestuur. Met bijlagen.  2010-2014, z.j.
  
 92.Circulaires betreffende de Museumclub. Met bijlage.  2003, z.j.
  
 93.Toespraken van voorzitters.  1993, z.j.
  
 94.Adreswijziging per 22 februari van het secretariaat van Vereniging voor Vrouwen

met een Hogere Opleiding (VVAO), afdeling Nijmegen.  1990
  
 95.Huwelijksmededeling.  1993
  
 96.Dankbetuigingen aan het bestuur vanwege diverse redenen.  1988, 1990, 1992-1993,

z.j.
  
 97.Twee kerstkaarten.  1994
  
 98.Stukken betreffende het overlijden leden en partners van leden.  1987, 1990-1994,

z.j.
  
 99.Stukken betreffende Xantippe. Met bijlagen.  1989-1991, 1994, 1997-2000, 2003-2006,

z.j.
  
 100.Circulaires van het bestuur aan de leden houdende voornamelijk programma's.

  1993, 1996-2001, 2003-2005, z.j.
  
 101.Artikel "Zorg & hoop" van P. D. (onbekend) over Theo Daanen, huismeester van het

Kasteeltje, uit #KU Nieuws#, jrg. 17, nr. 24 (25 maart).  1988
  
 102.Agenda's voor jaarvergaderingen. Met bijlagen.  1999, 2003-2005
  
 103.Verslagen van jaarvergaderingen.  2003-2005
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Archief De Kring

  
 104.Uitnodiging voor en verslag van de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 14

maart 2006 in het Kasteeltje.  2005-2006
  
 105.Taakomschrijvingen van de bestuursleden.  1996, 2004-2006, z.j.
  
 106.Stukken betreffende diverse activiteiten.  1986, 1991-1997, 1999-2000, 2003,

2005-2006 z.j.
  
 107.Ledenlijst.  z.j.
  
 108.Programma's van activiteiten.  2005-2006, z.j.
  
 109.Lijsten houdende programma's van promoties, oraties en/of afscheidscolleges van

de Radboud Universiteit.  2005-2006
  
 110.Financiële stukken.  1992-1994, 1995-2004
  
 111.Voorstel voor wijziging van de statuten van 24 oktober.  1988
  
 112.Stukken betreffende de contributie. Met bijlage.  2000, z.j.
  
 113.Concepten voor brieven van het bestuur. Met bijlagen.  1988, 2003, z.j.
  
 114.Uitnodigingscirculaires van het bestuur aan partners van hoogleraren om lid te

worden. Met bijlagen.  1996, 2000, 2002-2003, z.j.
  
 115.Jaarverslagen. Met bijlagen.  2000, 2003-2005
  
 116.Ingekomen afmeldingen voor activiteiten van het bestuur.  1990-1991
  
 117.Verslag van de bijeenkomst van 13 oktober met zusterverenigingen van andere

Nederlandse Universiteiten.  1998
  
 118.Lijst van adressen van secretariaten van verenigingen van echtgenoten en partners

van hoogleraren aan universiteiten in Nederland.  2000
  
 119.Vergaderstukken van het bestuur.  1999-2000, 2004-2006, z.j.
  
 120.Stukken betreffende uitjes.  1991-1992, 1998, 2001-2003, 2005-2006, z.j.
  
 121.Circulaires van het bestuur aan de leden houdende programma's. Met bijlagen.

  1991-2006
  
 122.Circulaire van 29 augustus van het College van Bestuur van de KUN aan alle

medewerkers en alle bestuursleden van verenigingen van de KUN over de opening
van de 'Faculty Club'.  2000

  
 123.Stukken betreffende de werkgroep Sociale Netwerken.  2002-2005, z.j.
  
 124.Ledenlijsten.  1993, 1999-2005
  
 125.Stukken betreffende contacten met zusterverenigingen van andere Nederlandse

universiteiten.  1998-1999
  
 126.Verslagen van bestuursvergaderingen.  2001, 2003
  
 127.Verslagen van jaarvergaderingen. Met bijlage.  2001-2005
  
 128.Jaarverslagen. Met bijlagen.  1993-2005
  
 129.Stukken betreffende lustrumvieringen van De Kring en de KUN.  1993, 1998
  
 130.Stukken betreffende de statuten.  2002, 2006
  
 131.Stukken betreffende uitjes.  1993-1998, 2000
  
 132.Stukken betreffende clubjes.  1993, 1995-1996, z.j.
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