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Ten Geleide

Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Brabant (1952-1980)
De katholieke Werkende Jongeren (KWJ) wilde een school zijn voor vorming tot christelijke volwassenheid, haar diensten
aanbieden en de werkende jeugd vertegenwoordigen, daar waar dat nodig en gewenst was. De KWJ stelt zich ten doel
de vorming van werkende jongeren en de behartiging van alle belangen van de werkende jongeren in het algemeen en
die van haar leden in het bijzonder. Bij het nastreven van dit doel liet de beweging zich leiden door christelijke beginselen
en door de door de kerkelijke hiërarchie gegeven of nog te geven richtlijnen. Een van de activiteiten van de KWJ was het
uitzenden van technische en sociale teams naar ontwikkelingslanden: de KWJ Wereld Wijd Actie.
De KWJ werd als Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) opgericht in 1945 als voortzetting van de Jonge Werkman en de Sint
Joseph Gezellenvereniging. Ze was aangesloten bij de internationale KAJ, die ontstaan is in België en opgericht werd
door mgr. Jos Cardijn. In 1965 hebben de KAJ en de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd VKAJ zich verenigd tot de
KWJ.
De organisatiestructuur van de KAJ was als volgt: leden - afdelingen - districten - kringen - diocesen - nationale KAJ, en
na de totstandkoming van de KWJ: leden - afdelingen - districten - kringen - coördinatiegebieden - nationale KWJ. In
1967 vond de reorganisatie plaats van de oude diocesane indeling in coördinatiegebieden. Het aantal districten bedroeg
24 (dit zijn regionale eenheden, bestaande uit 10 tot 25 afdelingen, gesitueerd in een bevolkings- of industriecentrum),
verdeeld over zes coördinatiegebieden, te weten:
1. Noord-Oost Nederland (Noord Nederland en Overijssel)
2. UNO (Gelderland, Utrecht en Nijmegen)
3. Limburg
4. Brezero (Breda, Zeeland en Rotterdam)
5. Nobra (Noord-Brabant; het bisdom 's-Hertogenbosch)
6. Noord- en Zuid-Holland.
Vanaf 1975 is de KWJ geen katholieke organisatie meer maar een beweging van werkende jongeren.
De structuur die voor de KWJ, rond 1975, geldt is schematisch als volgt weer te geven:
1. Centrale Raad: - landelijke staf - nationaal dagelijks bestuur - nationaal bestuur - 2 afgevaardigden uit districten vrijgestelden - afgevaardigden van het NKV
2. Nationaal dagelijks bestuur: - landelijke staf - 1 afgevaardigde van het NKV - coördinatoren - 1 afgevaardigde uit elk
coördinatiegebied
3. Landelijke staf: - voorzitter - secretaresse - penningmeester - hoofd boekhouding - 2 personen voor bedrijfswerking - 1
persoon voor personeelsbeleid - 5 coördinatoren
4. Nationaal bestuur: - nationaal dagelijks bestuur - 1 coördinator per vergadering - 1 afgevaardigde uit ieder district
5. Districtbestuur: - 1 afgevaardigde uit iedere kring (kringleider) - 2 vrijgestelden - 1 aalmoezenier per vergadering (er
zijn 3 districtsaalmoezeniers).
6. Districtsteam: - 1 afgevaardigde uit iedere afdeling - districtsaalmoezeniers.
Het onderhavige archief is, voor zover kon worden nagegaan afkomstig van het coördinatiegebied NOBRA (inclusief de
rechtsvoorgangers in het district ’s-Hertogenbosch). Deze veronderstelling is vooral gebaseerd op de
gemeenschappelijke plaats van huisvesting, namelijk het Open Huis aan de Vughterstraat 133 te 's-Hertogenbosch.
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412.Notulen en agenda's van het Centraal Bestuur van het NKV, afdeling Den Bosch.
1968-1973
413.Verslagen van Kerngroepvergaderingen. 1971-1975
414.Verslagen van de Algemene Werkgroep. 1971-1973
415.Verslagen van de werkgroep Pioniersgroep. 1970
416.Notulen van vergaderingen van het Nationaal Bestuur. 1977
417.Vergunningboekje voor kampvergunningen. 1964-1966
418.Informatie-map over de werkwijze van de eigen administratie en belangrijke
adviezen. Met inhoudsopgave. 1971
419.Circulaire van de KWJ-Nijmegen betreffende een nieuw blad. 1970
420.Actieblad van de KWJ-Amsterdam. 1970
421.Richtlijnen betreffende vormingsdagen voor jonge leden van de Industriebond NKV
in samenwerking met de KWJ. 1974
422.Verslag van de Studiedagen Vrijgestelden in het coördinatiegebied Nobra,
gehouden te Postel (België) van 26-29 augustus. 1969
423.Kaderblad van het coördinatiegebied Nobra van de KWJ. 1974
424.Stukken betreffende het Nationaal Bestuur. 1976-1977
425.Jaarverslag van de KWJ-Tilburg over 1 januari 1973 - 1 augustus 1974. z.j.
426.Verslagen van het Dagelijks Bestuur. 1976-1977
427.Stukken betreffende het Rijksinkoopbureau (RIB). 1970
428.Verslag van de Centrale Raad, gehouden te Soesterberg van 12-14 mei. 1972
429.Verslagen van de Centrale Raad. 1973-1975
430.Huurcontract en kostenoverzicht van het Open Huis. 1972, 1975-1976
431.Stukken betreffende het VKAJ. 1953-1955
432.Stukken betreffende de Rome-Kruistocht van de KAJ. 1957-1958
433.Culturele Werkmap van de KAJ, gewest Den Bosch. 1959
434.Beleidsnota. z.j.
435.Rapporten en werkplanning van het district Den Bosch. 1966-1967
436.Notulen en agenda's van [districts]bestuursvergaderingen in 's-Hertogenbosch.
1970
437.Stukken betreffende de RAK. 1970
438.Verslag van de studiedagen voor vrijgestelden, gehouden te Neerpelt in België van
27-29 oktober. 1971
439.Agenda's en verslagen van het Nobra-team. 1972
440.Stukken betreffende de Nota Jeugd- en Jongerenwerk Provincie Noord-Brabant.
1972
441.Stukken betreffende het district Tilburg. 1972-1973
442.Kaderblad van de KWJ Nederland. 1975
443.Notulen van bestuur en dagelijks bestuur. 1972-1974
444.Stukken betreffende de financiële regeling na de liquidatie van de diocesane KAJ
en VKAJ in het bisdom Den Bosch. 1966, 1972
445.Brieven van Kantoorschrijfmachine-importeurs aan P. Oosterhout, vrijgesteld leider
van de KWJ-Helmond, betreffende informatie over typemachines. 1972
446.Stukken betreffende de stichting KWJ-Aksent, Jeugd en Jongerencentrum te
Eindhoven. 1972-1973
447.Stukken betreffende subsidieregeling van de districten in het bisdom Den Bosch.
1972-1975
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448.Circulaires gericht aan het Nationaal Dagelijks Bestuur. 1976-1977
449-1.Stukken betreffende het Landelijke Team. 1975-1976
449-2.Correspondentie van de N.G.B. Breda met: de districten, nat. hoofdkwartier Utrecht,
Blauwe vogels, bisdommen en Witte margriet. 1957
450.Stukken betreffende de samenwerking met het NKV. 1975-1977
451.Verslag van het studieweekend van de KAJ bisdom Den Bosch in de Abdij van
Berne te Heeswijk, gehouden op 31 augustus en 1 september. 1963
452.Besluiten van het Sociaal Economisch Jeugdcongres der KAJ te Eindhoven,
gehouden op 26 en 27 maart. 1955
453.Tekst van het radio-actualiteitenprogramma van de VPRO "Embargo", uitgezonden
op 7 april, getiteld "De plaats van de arbeidersjeugd in het zich verenigende
Europa". 1963
454.Stukken betreffende de Kajottersactie "Overgang School-Werk". Met
inhoudsopgave. 1960
455.Stukken betreffende de WIP-dagen gehouden te Vught van 24-27 september. 1963
456.Verkiezingskrant voor jongeren voor de gemeenteraad in Deurne gehouden op 25
mei. z.j.
457.Werkmap voor het Schoolverlaters Project Den Bosch. 1977-1978
458.Kaderkrant van de KWJ Tilburg. 1978
459.Verslag van de studiedag voor Vakbondsjongerenwerk van de KWJ-districten
Helmond, Eindhoven en Kempenland, gehouden op 22 augustus. 1977
460.Programma "Schoolverlatersproject KWJ Helmond seizoen 1977-1978". 1977
461.Stukken betreffende de Jeugd- en Jongerenraad Noord-Brabant. 1974-1976
462.Stukken betreffende de Werkgroep School en Gezin te Eindhoven. 1974
463.Stukken betreffende door de KWJ georganiseerde vacanties. 1956, 1960, 1967
464.Stukken betreffende Bossche Actiegroepen. 1977-1979
465.Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. 1969-1974
466.Nota betreffende de herindeling van het district Noord Nederland en uitbreiding
vrijgesteld kader in dat gebied ten behoeve van de werkende jongeren. [1969]
467.Jaarverslag van het coördinatiegebied Nobra. 1971
468.Stukken betreffende de functie van coördinator. 1972
469.Verslag van de kadertraining, gehouden te Bosschenhoofd van 29-31 oktober. 1971
470.Agenda van een bijeenkomst over werkloosheid in Europa gehouden te Brussel van
25-28 april. 1972
471.Verslag van de studiedagen van de vrijgestelden van Noord- en Zuid-Holland,
gehouden van 23-25 augustus. 1972
472.Stukken betreffende de KWJ in Limburg. 1972
473.Stukken betreffende vakbondsjongeren-groepen. 1975
474.Verslagen van het Klein Team van de KWJ Nederland. 1973-1975
475.Stukken betreffende het Werkende Jongerenoverleg (WJO). 1972-1973
476.Stukken betreffende stages bij de KWJ. 1970-1971
477.Stukken betreffende "Wereld Wijd". 1968-1971
478.Stukken betreffende de evaluatiedagen van het Landelijk Team gehouden te
Overasselt van 13-15 autustus. 1975
479.Discussienota betreffende de fundamentele kenmerken, taak en plaats van de KWJ.
[1974]
480.Discussienota van de informele gespreksgroep Kontaktgroep Werkende Jeugd.
1969
481.Stukken betreffende de Gespreksgroep Jongerenstatuut. 1969
482.Stukken betreffende de subsidiering van jeugd- en jongerenwerk. 1969-1973
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483.Verslag houdende het commentaar van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap op de
nota betreffende standpuntbepaling ten aanzien van het Cowerrapport inzake het
Jeugdbeleid van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
Concept. 1969
484.Nota Regionale Organen van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland. 1968
485.Handleiding ten behoeve van de Nationale Jeugd-collecte gehouden van 17-23
november. 1969
486.Stukken betreffende de vierde Wereldraad van de Internationale KWJ. 1969
487.Stukken betreffende het Open Huis. 1972-1974
488.Enquête-formulieren met evaluatievragen over de WIP-dagen gehouden te Deuteren
van 24-26 september. 1970
489.Verslagen van culturele weekends. 1970-1971
490.Stukken betreffende de districtsteambijeenkomst van Stad, Buitenplaatsen en
Langstraat van de gewestelijke KWJ te 's-Hertogenbosch, gehouden op 29 juni.
1966
491.Financiële stukken van het VKAJ. 1953-1959
492.Leidsterscursus van het Jong-VKAJ. z.j.
493.Stukken betreffende kamp- en bivakcursussen van de KAJ. 1969
494.Financiële stukken van de KAJ bisdom Den Bosch. 1959-1960
495.Opgave-formulier voor de sportdag van 3 juli van het VKAJ gewest 'sHertogenbosch. 1960
496.Stukken betreffende de evangelische bezinningsdagen voor KAJ-leiders. 1959,
1960, 1962
497.Verslag van studiedagen voor vrijgestelden, gehouden te Heeze van 28-30
september. 1970
498.Stukken betreffende de WIP-dagen gehouden te Vught van 24-27 september. 1969
499.Stukken betreffende de Nationale Studiedagen en Centrale Raad van de
Nederlandse KWJ. 1966-1967
500.Correspondentie met afdelingen in Oost-Brabant over lopende zaken. 1967-1969
501.Stukken betreffende acties voor schoolverlaters en bedrijfsintroductie. 1957-1961
502.Vragenlijst over de financiën van de KWJ Den Bosch, afdeling Sint Anna. 1966
503.Stukken betreffende het district Eindhoven. 1968-1969
504.Stukken betreffende het district Kempenland. 1968-1969
505.Stukken betreffende de afdeling Helmond. 1968-1969
506.Circulaires voor de vrijgestelden van de KWJ in Brabant. 1969
507.Stukken betreffende de ontspanningsclubs in de afdeling Den Bosch. 1958-1959
508.Stukken betreffende aalmoezeniersactiviteiten. 1961
509.Stukken betreffende Europese contacten met andere KWJ's. 1968-1969
510.Stukken betreffende contacten met de afdeling Den Bosch van de KAB. 1960-1964
511.Stukken betreffende de organisatie van jongerenkampen door de
metaalbewerkersbond Sint Eloy. 1960
512.Jaarverslag van de Stichting Katholieke Levensschool voor Jonge Arbeiders te 'sHertogenbosch. Met bijlage. 1964
513.Notulen van vergaderingen van diocesane besturen in Noord-Brabant. 1960-1964
514.Stukken betreffende de acties van de KWJ rond de verkiezingen van de Tweede
Kamer. 1971
515.Circulaires van de landelijke KWJ. 1970-1971
516.Notulen van het landelijk dagelijks bestuur. Met bijlagen. 1970-1971
517.Stukken betreffende kampinstructies en raadgevingen voor KWJ-kampen. z.j.
Pagina 6/10

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Brabant
z.j.
518.Lessenreeks ten behoeve van kamp- en bivakcursussen van de KAJ Den Bosch.
519.Gegevens over de toegekende subsidies aan de diverse afdelingen. z.j.
520.Stukken betreffende de opzet van een nieuwe methodiek bij de KAJ. 1964
521.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de KWJ Den Bosch. 1968
522.Brochure #Culturele Werkmap# voor de KAJ ten behoeve van declamatie, zang,
toneel etc. z.j.
523.Stukken betreffende vergaderingen van de adviescommissie van KAJ-VKAJ.
1962-1964
524.Stukken betreffende vergaderingen van de culturele commissie van de KAJ.
1965-1966
525.Jaarverslag over 1964-1965 van het Nationaal Verbond van de KWJ. 1966
526.Brochure ter introductie van een werkweek van 16-20 september. 1968
527.Stukken betreffende het Nationaal Hoofdkwartier. 1967-1969
528.Stukken betreffende de werkgroep winkelpersoneel. 1971-1976
529.Stukken betreffende internationale contacten. 1971-1973
530.Stukken betreffende de politieke en vakbondstoestand in Spanje. 1974
531.Stukken betreffende de politieke en vakbondstoestand in Zuid-Amerika. 1973-1976
532.Stukken betreffende de politieke toestand in Brazilië. 1972-1974
533.Stukken betreffende de politieke toestand in Afrika. 1976
534.Stukken betreffende KWJ-acties rond de Vietnamese oorlog. 1971-1973
535.Stukken betreffende acties van de KWJ rond het thema jeugdwerkloosheid.
1973-1977
536.Stukken betreffende acties rond bedrijvenwerk, schoolverlaters en werklozen.
1970-1977
537.Formulier van een subsidieaanvrage van de KWJ Den Bosch. 1973
538.Nota van de Jeugd- en Jongerenraad Noord-Brabant over instellingen voor de
gewone dienstverlening op (boven)plaatselijk, c.q. regionaal niveau. 1974
539.Stukken betreffende personeelsbeleid en subsidiebeleid. 1971-1975
540.Declaratieformulieren van vrijgestelden. 1966
541.Stukken betreffende acties van de KWJ rond het leerlingenwezen. 1971
542.Stukken betreffende het kantoor van de KWJ in Nijmegen. 1969-1970
543.Correspondentie met vrijgestelden en sollicitanten van de KWJ. 1970-1972
544.Stukken betreffende studiedagen van Nobra. 1971-1972
545.Notulen van het Nobra-team. Met bijlagen. 1971-1972
546.Stukken betreffende acties rond winkelpersoneel. 1970-1972
547.Stukken betreffende het Open Huis. 1970
548.Stukken betreffende vergaderingen van het Nobra-team. 1978
549.Stukken betreffende contacten tussen de districtspenningmeesters. 1971-1972
550.Stukken betreffende landelijke vergaderingen. 1972
551.Stukken betreffende een informatiepakket over de situatie van
verzorgingsassistenten. 1976
552.Stukken betreffende de Jeugd- en Jongerenraad Noord-Brabant. 1976
553.Jaarstukken over 1971. 1972
554.Stukken betreffende kadertrainingen van vrijgestelden. 1972
555.Stukken betreffende het trefcentrum (SIC) voor werkende jongeren in Tilburg.
1971-1972
556.Stukken betreffende vergaderingen van de Centrale Raad. 1971-1973
557.Verslagen van discussie-bijeenkomsten, kaderdagen e.d. 1971-1972
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558.Formulier voor de aanvraag van subsidie door de KWJ-centrale in Den Bosch. z.j.
559.Stukken betreffende de stichting stuurgroep evangelie en bedrijfsleven. 1970-1973
560.Circulaires van de KWJ ten aanzien van vrijgestelden. 1970-1975
561.Brieven, circulaires en doorslagen van brieven van het VKAJ. 1958
562.Stukken betreffende de 4th YWC International Council in Beiroet. 1969
563.Stukken betreffende de KWJ afdeling Eindhoven. 1970-1971
564.Stukken betreffende vormingswerk onder schoolverlaters en leerlingen. 1971-1972
565.Stukken betreffende het district Helmond. 1970-1972
566.Notulen van het bestuur. 1970-1972
567.Verslagen van districtsteamvergaderingen district Den Bosch. 1971-1972
568.Verslagen van districtsteamvergaderingen district Den Bosch. 1972
569.Stukken betreffende de afdeling Kempenland van de KWJ. 1971
570.Overzicht ten behoeve van de berekening van afschrijving op inventaris en
kantoormachines van het coördinatiegebied Nobra. 1977
571.Verslag van Vakbondsjongerendagen. z.j.
572.Stukken betreffende acties rond de uitbetaling van het minimumjeugdloon.
1974-1975
573.Stukken betreffende acties rond BV confectie-industrie Lambooy te Den Bosch.
1973-1975
574.Stukken betreffende KWJ-acties rond de inkrimping van de Bruynzeel-fabrieken.
z.j.
575.Stukken betreffende de Jongerencomissie in 's-Hertogenbosch. 1976
576.Verslagen van het landelijk Jongerencommissieoverleg. 1976-1977
577.Stukken betreffende acties rond de confectie-industrie in Helmond. 1970-1973
578.Stukken betreffende de problemen rond de opleiding van verzorgingsassistentes.
1977
579.Stukken betreffende de Jeugd- en Jongerenraad Noord-Brabant. 1974-1975
580.Stukken betreffende landelijke studiedagen. 1972
581.Notulen van vergaderingen van het Nationaal Bestuur. 1971
582.Financiële stukken van de KWJ Den Bosch. 1971-1973
583.Notulen van vergaderingen van de landelijke staf, het landelijk team en het klein
team. 1971-1972
584.Verslagen van vergaderingen van werkgroepen e.a. in het district Kempenland.
1972-1974
585.Circulaires met een breed informatief karakter, afkomstig van het Nationaal
Verbond. 1971-1972
586.Stukken betreffende de rechtspositiecommissie voor de vrijgestelden. 1971-1972
587.Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1971-1972
588.Jaarverslag over 1971 van het district Eindhoven. 1972
589.Brochure met informatie over de inrichting van klachtenwerk en informatiewerk. z.j.
590.Verslag van het nationaal weekend van de Vlaamse KAJ over
ondernemingswerking. 1977
591.Circulaires betreffende de oprichting van een stichtingsbestuur voor de KWJ Den
Bosch. 1978
592.Verslag van een groepsdiscussie. z.j.
593.Verslag van een werkconferentie van de gespreksgroep Jongerenstatuut. 1969
594.Stukken betreffende het NKV, ter attentie aan de KWJ toegestuurd. 1972-1974
595.Correspondentie met de Jeugd- en Jongerenraad Noord-Brabant. 1975
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596.Correspondentie met en circulaires van verschillende instanties op het gebied van
de jeugdzorg in Noord-Brabant. 1972-1974
597.Correspondentie tussen het VKAJ en diverse instanties. 1952-1956
598.Stukken betreffende cursussen en informatieweekends. z.j.
599.Circulaire betreffende een actie van de werknemers van SWABO te Tilburg. 1977
600.Stukken betreffende de WIP-dagen gehouden te Vught van 18-21 september. 1968
601.Stukken betreffende culturele en politieke organisaties in 's-Hertogenbosch.
1978-1980
602.Stukken betreffende het districtsbestuur KWJ te 's-Hertogenbosch. 1968-1969
603.Informatiekrant van de KWJ-afdeling Hilvarenbeek. [1977]
604.Financieel verslag van de (V)KAJ van 1 september 1964 - 31 december 1965. 1965
605.Jaarverslag over 1962 en 1963 van het Nationaal Verbond der KAJ en VKAJ. 1963
606.Verslag "Ervaringen I" van het internationaal KAJ-team te Dar es Salaam,
Tanganyika. z.j.
607.Stukken betreffende het cyclus-programma voor de werkende jeugd van KAJ en
VKAJ. 1957-1958
608.Stukken betreffende sportdagen van de KAJ en VKAJ. 1958-1964
609.Stukken betreffende het Nationaal Bestuur. 1969
610.Stukken betreffende de Stichting ten behoeve van de Katholieke Werkende
Jongeren in het bisdom Den Bosch. 1967-1969
611.Financiële stukken betreffende het VKAJ Den Bosch afdeling Sint Anna. 1963-1965
612.Stukken betreffende de redactie van de verschillende districtsbladen uit het bisdom
Den Bosch. 1967
613.Stukken betreffende het Festival voor de Werkende Jeugd, gehouden te Tilburg van
26-30 mei. 1965
614.Verslagen van pioniers(ters)weekends. 1963
615.Stukken betreffende de (V)KAJ Schoolverlatersactie. 1959
616.Stukken betreffende jeugdkampen. 1952, 1958
617.Stukken betreffende de KWJ in Nederland. 1967-1970
618.Financiële stukken van de (V)KWJ. 1965-1967
619.Stukken betreffende actiegroepen en werkgroepen. 1973-1975
620.Notulen van het bestuur. 1968
621.Notulen van de districtsraad. 1966-1967
622.Agenda's en notulen van diocesane districtsleiders- en leidsters-bijeenkomsten.
1966
623.Concept-statuten ter oprichting van de stichting ten behoeve van de KWJ in het
bisdom Den Bosch. 1966
624.Jaarprogramma van "Katholiek Jeugdwerk voor Jongens en Meisjes" in het bisdom
Den Bosch van september 1966 - september 1967. z.j.
625.Stukken betreffende de KAJ-Limburg in België. z.j.
626.Financiële stukken van de VKAJ-afdeling De Vliert. 1963-1965
627.Financiële stukken van de VKAJ-afdeling V- en P-Groep. 1964-1965
628.Verslag van het studieweekend gehouden van 22-24 november te Oudleusden over
doelstellingen en werkwijze van de KWJ in Overijssel. 1968
629.Openingsrede bij de jaarvergadering van het district Utrecht op 12 april
uitgesproken door Ben Leferink. 1969
630.Stukken betreffende streekcentra. 1971-1974
631.Stukken betreffende het leerlingenwezen. 1973
632.Stukken betreffende vormingsinstituten. 1972-1973
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633.Stukken betreffende acties door de KWJ georganiseerd. 1972-1974
634.Stukken betreffende de WIP-dagen. 1964-1965
635.Stukken betreffende bivakcursussen. 1959, 1966
636.Stukken betreffende vakantiekampen. 1960-1963
637.Verzamelstaat van KAJ en VKAJ per gewest in het bisdom Den Bosch. 1965
638.Financiële stukken van de KAJ en VKAJ en KWJ. 1958-1962, 1965-1967
639.Concept-statuten voor de KWJ in Nederland. [1974]
640.Stukken betreffende de structuur van de KWJ in het bisdom Den Bosch. 1965
641.Verslag van de Nationale Studiedagen en Raadsvergadering van de Nederlandse
VKAJ en KAJ gehouden van 17-19 september te Breda. 1965
642.Notulen van de Raadsvergadering van de VKAJ in het bisdom Den Bosch gehouden
te Eindhoven op 13 februari. 1966
643.Stukken betreffende de Stichting RK Bureau voor School- en Beroepskeuze te 'sHertogenbosch. 1962-1963
644.Verslagen van WIP-dagen gehouden in Huize Moorwijk te Boxtel. 1964-1966
645.Concept-leidstersvorming van het VKAJ. z.j.
646.Stukken betreffende route's, oriëntatieritten e.d. 1964
647.Financiële stukken van de KAJ afdeling Sint Anna te Deuteren. 1964
648.Stukken betreffende pers en publiciteit. 1974-1976
649.Statuten voor de KWJ in Nederland. 1966
650.Toelichting bij het reglement voor KWJ-afdelingen. z.j.
651.Reglement voor de districten van de KWJ. z.j.
652.Huishoudelijk reglement van de KWJ in Nederland. z.j.
653.Stukken betreffende doelstelling, organisatie en werkwijze van de KWJ. 1966
654.Stukken betreffende het Werkende Jongeren Overleg. 1969-1972
655.Stukken betreffende cursuswerk samen met de vakbond. 1971-1972
656.Jaarverslag van de KAJ-afdeling de Muntel te 's-Hertogenbosch. 1958
657.Toespraak van Paus Pius XII tijdens de wereldbedevaart van de KAJ gehouden te
Rome in augustus. 1957
658.Nota betreffende de uitgangspunten van de werkgroep voor een maatschappijkritische vakbeweging. 1970
659.Jaarverslag van het district Den Bosch over 1970. 1971
660.Jaarverslag van het district Den Bosch over 1968. 1969
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