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Archief Katholieke Volksuniversiteit, Nijmegen

Ten Geleide

Katholieke Volksuniversiteit, Nijmegen (1920-1970)
In 1920 werd de Nijmeegse Volksuniversiteit opgericht met als doel: uitgaande van de RK beginselen, de
wetenschappelijke en algemene ontwikkeling in de ruimste zin van het woord te bevorderen. De oprichters waren: dr. v.d.
Velden, mr.dr. v.d. Grinten, dr. Brouw, dhr. Poelhekke, dr. Mulder SJ. en mej. O. Baklmann. In 1950 veranderde de naam
in Katholieke Volksuniversiteit Nijmegen en in 1967 kwam een fusie tot stand met de Volksuniversiteit van Nijmegen.
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Archief Katholieke Volksuniversiteit, Nijmegen

  
 1.Statuten van de vereniging Nijmeegse Volksuniversiteit.  1920
  
 2.Gewijzigde statuten van de Katholieke Volksuniversiteit te Nijmegen in de

#Nederlandse Staatscourant#.  1951
  
 3.Stukken betreffende het ledenbestand en contributies.  1948-1967
  
 4.Financiële stukken.  1948-1968
  
 5.Ingekomen brieven van het bestuur.  1920-1921
  
 6.Lijst houdende namen van alle bestuursleden aan wie het verzoek tot vorming van

een garantiefonds gezonden is.  z.j.
  
 7.Agenda van de jaarvergadering van stemhebbende leden.  1922
  
 8.Notulen van vergaderingen van het algemeen bestuur.  1920-1927
  
 9.Agenda's voor en notulen en jaarverslagen van vergaderingen van het algemeen en

dagelijks bestuur.  1950-1957
  
 10.Programma-boekjes NVU en KVU.  1948-1969
  
 11.Stukken betreffende programma-activiteiten.  1949-1962
  
 12.Stukken betreffende de bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.  1968-1970
  
 13.Vergunningsbewijzen afgegeven door de commissaris van politie te Nijmegen aan

het bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KVUN) betreffende
toestemming tot het houden van lezingen.  1955-1964

  
 14.Stukken betreffende de jaarlijkse enquêtes ter vaststelling van het programma.

  1952-1968
  
 15.Krantenknipsels betreffende de KVUN.  1955-1963
  
 16.Uitgaande brieven van W. Loosen, secretaris.  1952-1962
  
 17-18.Ingekomen en kopieën van uitgegane brieven.  1960-1967

Bevat 2 stukken
  
  17.1960-1963.  1960-1963
  
  18.1963-1967.  1963-1967
  
 19.Stukken betreffende de voorstelling van Het Ballet der Lage Landen.  1953
  
 20.Verzoek van L. Rogier aan de curatoren van de Katholieke Universiteit Nijmegen

betreffende de huur van de aula voor het houden van lezingen.  1956
  
 21.Stukken betreffende de Katholieke Culturele Federatie.  1956-1965
  
 22.Enquêtes van CBS ingevuld door de KVUN t.b.v. statistiek van volksuniversiteiten.

  1953-1963
  
 23.Lijsten samengesteld door het RK Bevolkingsbureau te Nijmegen houdende

gegevens omtrent vestigingen van een RK Volksuniversiteit.  1962-1964
  
 24.Vergaderstukken van "Besturen-contact" tussen KVUN en Algemene

Volksuniversiteit Nijmegen.  1966-1967
  
 25.Stencils en brochures betreffende theatervoorstellingen en vormingsprogramma's

georganiseerd voor of door de KVU.  1947-1962
  
 26.Programma's van volksuniversiteiten buiten Nijmegen.  1956-1957, 1962-1967
  
 27.Concept van een toespraak van de voorzitter van de KVUN bij gelegenheid van de

opening van het 31e cursusjaar.  1950
  
 28.Concept van een toespraak bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de KVU.

  1945
  
 29.Kasboek.  1944-1968
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