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Archief Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd

Ten Geleide

Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd (1927-1976)
Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd, voorheen Stichting Sint Franciscus Liefdewerk geheten.
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Archief Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd

 
 1.Verhandeling "De functie van clubhuizen in de wijk", van J. Simonse te Rotterdam.

  1976
 
 2.Rapport "Richting en stuur KSGJ", Rotterdam februari 1976. Met begeleidend

schrijven.  1976
 
 3.Nota's over het welzijnswerk te Rotterdam, van M.A. Kolster.  1975
 
 4.Verhandeling "Organisatie van het welzijnsbeleid - Een commentaar", van M.A.

Kolster te Rotterdam.  1974
 
 5.Stukken betreffende de reorganisatienota en de concept interim-subsidieregeling

van wethouder van de Ploeg te Rotterdam.  1972
 
 6.Lijst houdende namen van boeken en stukken over de geschiedenis van de

Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd (KSGJ).  1976
 
 7.Verhandeling "Functie en taakopvatting van de KSGJ", van M.A. Kolster.  1972
 
 8.Stukken betreffende de "Evaluatie werkzaamheden algemeen directeur", van M.A.

Kolster.  1972
 
 9.Verhandeling "Zusammenarbeit - Klub- und Nachbarschaftsarbeit", van M.A.

Kolster.  1972
 
 10.Stukken betreffende welzijnsbeleid en welzijnswerk te Rotterdam.  1973-1975
 
 11.Notities bij de discussie over de herstructurering van de raden, M.A. Kolster.  1975
 
 12.Stukken betreffende de CDA-fractie te Rotterdam.  1975
 
 13.Brief van het bestuur aan de leden van de Werkgroep van Twaalf, te Rotterdam.

Kopie.  1975
 
 14.Verslag "Beperkt overzicht van werkzaamheden", van M.A. Kolster.  1976
 
 15.Lijst houdende adressen en gegevens van clubhuizen te Rotterdam.  z.j.
 
 16.Stukken betreffende de gemeenteraad te Rotterdam. Met kanttekeningen.

  1975-1976
 
 17.Stukken betreffende de stichting clubhuizen De Jeugdhaven, sociaal-evangelisch

werk onder jeugd en volwassenen te Rotterdam.  1972-1975
 
 18.Stukken betreffende de stichting Centrale Hervomde Jeugdraad (CHJ), te

Rotterdam.  1972-1973
 
 19.Stukken betreffende de "Werkgroep reorganisatie van het wijk-, buurt- en

clubhuiswerk", te Rotterdam. Secretaris is drs. J. van Vuuren.  1972-1973
 
 20.Stukken betreffende De Arend en De Zeemeeuw, agogisch werk in oude

stadswijken, te Rotterdam.  1971-1975
 
 21-23.Stukken betreffende de Stichting Rotterdamse Raad voor Jeugd en Jongeren

(RRJJ) te Rotterdam.  1972-1976
 
 24.Brief van het bestuur aan het college van burgemeester en wethouders te

Rotterdam. Kopie.  1975
 
 25.Stukken betreffende de Werkgroep de Heuvel, te Rotterdam.  1975-1976
 
 26.Verhandeling "Van adoptie naar acceptatie", van P. Slijkerman.  1971
 
 27.Beleidsnota "Jeugdzaken en vormingswerk".  1974
 
 28.Nota "Kinderopvang: luxe of noodzaak?"  1973
 
 29.Open brief van Maatschappelijk Welzijn (MW), te Amsterdam, aan de bewindslieden

van het ministerie van CRM. Afschrift aan dag- en weekbladen.  1976
 
 30.Verhandeling "Doelstelling en werkwijzen van Clubhuizen in Crooswijk".  z.j.
 
 31.Stukken betreffende de reacties op de 10 punten van de notitie Bannink.  1972, z.j.
 
 32.Stukken betreffende de Vereniging Rotterdams Centrum voor Sociaal-Cultureel-

Vormingswerk.  1972, z.j.
 
 33.Stukken betreffende het Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging, te Rotterdam.

  1973
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Archief Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd

 34.Lijsten houdende namen en adressen van verenigingen te Rotterdam.  1975
 
 35.Verslag "Reactie n.a.v. de nota 'Herverdeling van de functies van de RMW en

RRJJ'", van de stichting Raad voor het Maatschappelijk Welzijn, te Rotterdam.  1975
 
 36.Stukken betreffende het radenprobleem in het stedelijk welzijnsbeleid te Rotterdam.

  1974-1975
 
 37.Verslag van de gecombineerde vergadering van de commissies voor Onderwijs,

Jeugdzaken en Vormingswerk, Sociale Zeken en Wijkaangelegenheden, te
Rotterdam.  1975

 
 38.Stukken betreffende de "Groep van 12", te Rotterdam.  1975-1976
 
 39.Lezing "De relatie uitvoeringsorgaan - centraal orgaan", van J.J.A. Kraaykamp.

  1972
 
 40.Verslag "Dag welzijn", te Rotterdam.  z.j.
 
 41.Lezing "Decentralisatie; tussen dorpspolitiek en krisismanagement", van W. Beck

te Rotterdam.  1976
 
 42.Lijsten houdende namen en gegevens van de medewerkers te Rotterdam.  1975
 
 43.Stukken betreffende de stichting Raad voor het Maatschappelijk Welzijn (RMW) te

Rotterdam.  1975-1976
 
 44.Stukken betreffende de werkgroep Sacor (Samenwerking van Centrale Organen te

Rotterdam).  1972
 
 45.Stukken betreffende Salco (landelijke organisatie voor wijk-, buurt- en

clubhuiswerk), te Utrecht.  1976
 
 46.Stukken betreffende de grote verloting in verband met het zevende eeuwfeest van

het sterven van Sint Franciscus van Assissië.  1927
 
 47.Stukken betreffende opvoeringen en filmvoorstellingen in verband met het zevende

eeuwfeest van Sint Franciscus zalig afsterven.  1927
 
 48.Rapport "Doelstelling en werkwijze van het St. Franciscus Liefdewerk", pater W.

Groesen.  1966
 
 49.Rapport "Integrale aanpak in clubhuisverband", van de werkgroep onder leiding

van J. Simonse.  1972
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