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Ten Geleide

Katholieke Vereniging voor Volksdans en Volkszang (1949-1960)
De Katholieke Vereniging voor Volksdans en Volkszang (KVV) is opgericht in 1949 en is voortgekomen uit een
samenwerking van diverse volksdans- en volkszangverenigingen, o.a. het Katholiek Volksdans Comité. De vereniging
stelde zich ten doel de bevordering van de goede volksdans en volkszang, speciaal onder de katholieke jeugd in
Nederland en met inachtneming van de katholieke levensbeschouwing en van de terzake eventueel door het Nederlands
episcopaat te geven directieven en te uiten wensen.Het bestuur, dat belast was met de behartiging van alle zaken werd
door de leden uit hun midden gekozen en bestond uit ten minste zeven leden, te weten een voorzitter, een secretaris,
een penningmeester en vier commissarissen.
Vanaf 1955 verscheen als orgaan van de vereniging: Mededelingen- en documentatieblad betreffende: volksdans,
volkszang en huismuziek, vanaf 1960 onder de naam: Mededelingenblad.
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1.Stichtingsakte. 1949
2.Statuten en huishoudelijk reglement. Met concepten met kanttekeningen en
correcties. 1948-1949
3.Brieven en doorslagen van brieven over het opstellen van de statuten. Met statuten
en huishoudelijke reglementen. 1948-1949
4.Stukken betreffende het toekennen van Rijkssubsidie. 1947-1950
5.Stukken betreffende het "Studiecongres voor de dans" gehouden te Amsterdam op
29 en 30 oktober. 1949
6.Brieven en doorslagen van brieven over een reis inzake culturele betrekkingen met
Duitsland naar Paderborn gehouden van 22 tot en met juli. 1950
7.Brief en doorslag van brief van H.G.J. Meijers over [de dansgroep] "De Lanteern".
1947
8.Verslag van de redactie-besprekingen over een op te richten blad van 17 maart en
19 april. Met kanttekeningen. [1950]
9.Circulaire aan de leden over het dansweekend op het landgoed "Drakenburgh" bij
Hilversum op 21 en 22 juni. 1947
10.Brieven en doorslagen van brieven over het weekend in het Conferentie-oord "De
Pieterberg" te Oosterbeek op 16 en 19 juli. 1949
11.Stukken betreffende algemene normen en algemene beschouwingen over
continentale en contradansen. 1946-1948
12.Stukken betreffende de samenwerking tussen volksdans-, volkszangverenigingen
en jeugdorganisaties. 1947-1948
13.Notulen van het Werkcomité. 1948-1949
14.Notulen van het bestuur. 1949-1950
15.Notulen van de algemene ledenvergadering van 17 juli. 1949
16.Notulen van de Nederlandse Volksdans Raad van 27 maart. 1950
17.Brieven en circulaires houdende uitnodigingen voor vergaderingen en
besprekingen. 1947-1950
18.Rapport van de commissie voor Volksdans en -zang inzake de bevordering van de
volksdans en -zangbeoefening. 1948
19.Stukken betreffende de jeugdbeweging De Spelevaart. 1948-1950
20.Formulieren houdende gegevens betreffende notaties en choreografie van
volksdansen. z.j.
21.Brieven en doorslagen van brieven aan pater J. Smits van Waesberghe SJ,
voorzitter. 1947-1949
22.Brieven aan T. Loerakker, bestuurslid. 1948-1950
23.Brief en doorslag van brief aan T. van der Heijden. 1947, 1949
24.Brieven aan Theo [Loerakker], bestuurslid. 1948-1950
25.Brief aan aalmoezenier van A.J. Snijders. 1945
26.Brief aan de heer Asselbergs van A.J. Snijders over "volks" cultuur. 1946
27.Circulaire inzake een uitnodiging voor een openbare les van pater J. Smits van
Waerberghe, privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam op 4 oktober. 1947
28.Brief aan T. van Steen van pater J. Smits van Waesberghe, voorzitter. 1947
29.Brief aan H.J. Steijnen, secretaris Rotterdamse Volksdanskring van pater J. [Smits
van Waesberghe], voorzitter over de plaats van de bijeenkomst voor de vergadering
van het Werk Comité. 1948
30.Brief aan [A.J.] Snijders, secretaris werkcomité van pater P. Ellerbeck SJ over
mejuffrouw van Beek, psychologie-studente. 1948
31.Circulaire van H.J. Steijnen, secretaris Rotterdamse Volksdanskring, houdende een
uitnodiging voor een volksdansdemonstratie. 1948
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32.Brief van A. Sanson-Catz over culturele betrekkingen met Duitsland wat betreft
volksdansen. 1948
33.Brief aan I. Last-ter Haar over de tentoonstelling "Jeugd van Nederland". 1949
34.Circulaire aan de leden houdende aankondigingen van festiviteiten. 1949
35.Brief van E. Miedema, bestuurslid, over instrumentale volksmuziekbegeleiding.
1949
36.Brief aan M., van H. Schreurs, bestuurslid van de Twenthse Leidersgroep, over de
leiderstraining voor volkszang en volksdans. 1950
37.Circulaire aan de leden inzake werkzaamheden van het eerste kwartaal. Met
bijlagen. Kopie. 1950
38.Brief van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland over vertegenwoordiging van
deze raad in het bestuur. 1950
39.Circulaire over de jaarvergadering te houden op 24 en 25 juni. 1950
40.Circulaire van het [Tilburgse volksdanscomité] aan T. Loerakker, bestuurslid over
een volksdansfeest op 4 juni. 1950
41.Brief aan Toon (onbekend) van N.A. Martens over urgente vergaderpunten. 1950
42.Verhandeling van (onbekend) over het dansen en de arbeidersjeugd. z.j.
43.Verslag van een danscursus te Lunteren van 23 tot en met 27 augustus. z.j.
44.Circulaire van de Internationale Filmcentrale inzake het lidmaatschap van deze
centrale. z.j.
45.Lijst van titels van films met uitspraken van de Katholieke Film Centrale. 1949
46.Citaten overgenomen uit periodieken. z.j.
47.Brief van G. Landré, secretaris van de Voorlopige Raad van de Kunst. 1949
48.Brieven en doorslagen van brieven houdende uitnodigingen en agenda's voor
bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en een vergadering van de
Nederlandse Volksdans Raad. Met aantekeningen. 1958-1960
49.Notulen van het bestuur. Met kanttekeningen. 1957-1960
50.Notulen van de Nederlandse Volksdans Raad. 1956, 1958
51.Notulen van het dagelijks bestuur. 1959-1960
52.Notulen van de algemene ledenvergadering. 1958, 1960
53.Stukken betreffende volksdans- en zang-activiteiten. 1958-1960
54.Stukken betreffende financiële aangelegenheden. 1956-1960
55.Ledenlijsten. Met bijlagen. 1959-1960
56.Stichtingsakte van de Nederlandse Volksdans Raad. z.j.
57.Stukken betreffende de jeugdmuziekweek, de volksdansweek en de
huismuziekweek en -weekenden. 1958-1959
58.Stukken betreffende een volksdans- en speelliedencursus. 1958-1960
59.Stukken betreffende leidersvorming en leiderscontact. 1958-1959
60.Brieven over mutaties in besturen van de KVV en de Nederlandse Volksdans Raad.
1959-1960
61.Brieven over kwestie Joop Audenaerde. Met aantekeningen. 1958
62.Structuurplan maart. 1958
63.Ontwerp van een circulaire inzake het doel en het nut van het volksdansen. z.j.
64.Brief aan C. Ras over de wijziging van danslijsten. 1958
65.Brief aan T. Loerakker van Theo (onbekend) over verbreiding van de volksdans.
1958
66.Brief aan R. Somers van T. Loerakker. 1960
67.Brief aan T. Loerakker van C.O. van Putten. 1960
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over vakantie-opname van werknemer D. de Goede. 1960
68.Brief van de Langedijker Zaadteelt- en Zaadhandel Jacob Jong te Noordscharwoude
69.Cirulaire en agenda voor de jaarvergadering van 16-17 juni 1951. Met verslag van de
jaarvergadering van 24/25 juni 1950. 1950-1951
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