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1.Brieven aan en doorslagen van brieven en circulaires van de KWJ Maastricht.
1971-1974
2.Brieven aan en doorslagen van brieven van de afdeling Maastricht over financiële
zaken. 1972-1974
3.Brieven en doorslagen van brieven van het districtsbestuur. 1970-1974
4.Overzicht van de kosten over de periode januari-september. 1980
5.Circulaire houdende informatie over de werkzaamheden van het Rijksinkoopbureau.
1970
6.Informatiebulletin over een enquêteformulier inzake sociaal-cultureel werk van het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en het Provinciaal
Orgaan Welzijnsbevordering Limburg. 1979, z.j.
7.Stukken betreffende contributies en bijdragen in kosten van studiedagen van leden.
1976-1978
8.Begroting voor 1972. Met bijlage. 1971
9.Circulaires van de landelijke KWJ aan de districtspenningmeesters houdende
informatie over fincanciële zaken. 1975-1978
10.Financiële overslagen van de Stichting Vormings- en Vakantiecentrum voor
Werkende Jeugd over 1975. 1974, 1976
11.Stukken betreffende gemeentelijke subsidies voor de afdeling Maastricht. 1975
12.Financiële stukken over 1968 t/m 1979. 1969-1979
13.Verslagen van vergaderingen van de provinciale werkgroep Financiën. Met bijlagen.
1974-1978
14.Verslagen van vergaderingen van de landelijke Financiële Raad. Met bijlagen.
1975-1979
15.Verslagen van vergaderingen van het landelijke dagelijks bestuur. Met bijlagen.
1978-1979
16.Verslagen van vergaderingen van het landelijke Team van Vrijgestelden. Met
bijlagen. 1978-1979
17.Verslagen van vergaderingen van het nationaal bestuur. Met bijlagen. 1978-1979
18.Verslagen van vergaderingen van de Centrale Raad. Met bijlagen. 1977-1978
19.Stukken betreffende de Rijksbijdrageregeling Sociaal-Cultureel Werk. 1976-1978
20.Stukken betreffende de onderhandelingen met NKV, later FNV, om tot een federatie
te komen. 1975-1980
21.Circulaires van de landelijke KWJ houdende informatie over de inrichting van
districtswerkplannen. [1976]
22.Verslagen van landelijke kadertrainingen. Met bijlagen. 1976-1977
23.Circulaires van de Federatie van Nederlandse Vakverbonden (FNV) Limburg, ter
kennisname toegezonden. 1977-1981
24.Circulaires van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) Limburg, ter
kennisname toegezonden. 1975-1980
25.Stukken betreffende contacten met de landelijke NKV. 1972-1976
26.Verslagen van vergaderingen van de contactgroep Werkgelegenheid van het NKV
Limburg, later FNV Limburg. Met bijlagen. 1974-1979
27.Stukken betreffende contacten met plaatselijke afdelingen van het NKV. 1970-1978
28.Stukken betreffende streekscholen en -centra voor werkende jongeren. [1971]
29.Stukken betreffende het Vormingswerk Jonge Volwassenen (VJV) te Maastricht en
bemoeienissen van de KWJ-ZZL daarmee. 1972-1976
30.Stukken betreffende het VJV en in het algemeen, doelstellingen, structuur. [1977]
31.Stukken betreffende contacten met vormingswerkers in Limburg. z.j.
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32.Stukken betreffende contacten met de Werkende Jongeren CNV. [1974-1975]
33.Stukken betreffende contacten met de Industriebond NKV. 1974-1978
34.Brieven en circulaires van en doorslagen van brieven aan de Dienstenbond NKV.
1978
35.Brieven en circulaires van en doorslagen van brieven aan de Bouw- en Houtbond
NKV. 1975
36.Stukken betreffende kadertrainingen op coördinatiegebied-niveau, d.w.z.
provinciaal. 1970-1979
37.Stukken betreffende kadertrainingen binnen het district. [1975-1977]
38.Stukken betreffende kadertrainingen op landelijk niveau. 1976-1978
39.Stukken betreffende evaluaties van zittende en selecties voor aankomende
vrijgestelden, landelijk en provinciaal. 1975-1979
40.Verslagen van vergaderingen van de Rechtsadvieskommissie (RAK). Met bijlagen.
1976-1979
41.Circulaires van de landelijke KWJ aan de vrijgestelden houdende mededelingen
over hun rechtspositie. 1975-1979
42-44.Stukken betreffende contacten met vakbonden, aangesloten bij het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen (NVV) 1975-1978, z.j.
Bevat 3 stukken
42.Abva. 1977
43.Industriebond NVV. z.j.
44.NVV Jongerencontact. 1975-1978
45.Stukken betreffende acties rond de gezondheidszorg binnen de landelijke KWJ.
1975-1978
46.Stukken betreffende de acties van de landelijke KWJ rond het minimumjeugdloon.
1973-1979
47.Verslagen van vergaderingen van het provinciaal comité van de KWJ Limburg. Met
bijlagen. 1975-1979
48.Verslagen van vergaderingen van de vrouwengroep KWJ (Limburg óf Zuidelijk ZuidLimburg). 1977-1978
49.Verslag van een vergadering van de AWG [Arbeidslozen Werkgroep]. Met bijlage.
1976, z.j.
50.Verslagen van vergaderingen van de Mijnwerkersbelangengroep. 1975-1976
51.Stukken betreffende "Der Kunstemaeker", een poging van het district de kunst van
de gewone man onder het volk te brengen. [1978]
52.Verslagen van vergaderingen van de Filmgroep. Met bijlage. 1976, 1977, z.j.
53.Stukken betreffende landelijke acties, voornamelijk over het minimumjeugdloon en
de ontduiking daarvan. 1979-1980
54.Stukken betreffende de KWJ in andere landen, acties tegen imperialisme en
onderdrukking. 1975-1978
55-59.Brieven van en doorslagen van brieven aan afdelingen. Met bijlagen. 1970-1978
Bevat 5 stukken
55.Hulsberg. 1972-1978
56.Vijlen. 1973-1977
57.Maastricht WVV. 1970-1971
58.Banholt. 1973
59.Bocholtz. 1972-1974
60.Stukken betreffende het huren van het complex Maison de la Misericorde te
Maastricht door de afdeling Maastricht. 1973-1976
61.Verslagen van vergaderingen van de Kerngroep, ook Kadergroep genoemd, van de
KWJ afdeling Maastricht. Met bijlagen 1975-1979
62.Verslagen van vergaderingen van de Ontslaggroep, die voorlichting gaf omtrent de
procedures rond ontslag. 1978-1979
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63.Verslagen van vergaderingen van de Arbeidersgroep van de afdeling Maastricht.
Met bijlagen. 1977-1979
64.Stukken betreffende de Fotogroep van de afdeling Maastricht. 1976-1977
65.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de afdeling Valkenburg-Houthem.
Met bijlagen. 1977-1979
66.Financiële stukken van de afdeling Valkenburg-Houthem. 1977-1979
67.Verslagen van vergaderingen van het Team van Vrijgestelden in de provincie
Limburg. 1974-1979
68.Stukken betreffende de Jongerengroep van de Industriebond NKV rayon Maastricht.
1975-1980
69.Documentatiemateriaal over de rechtspositie van het winkelpersoneel. [1976]
70.Stukken betreffende Bedrijvenwerk, landelijk en van het district. 1972-1978
71.Stukken betreffende acties rondom de reorganisatieplannen van Philips-bedrijven,
speciaal in Limburg. 1980
72.Stukken betreffende de Winkelpersoneelgroep van de afdeling Maastricht.
1975-1976
73.Verslagen van vergaderingen van de WSW-Groep (Wet Sociale Werkplaatsen) te
Voerendaal. Met bijlagen. 1975-1978
74.Stukken betreffende acties rondom de verplichte vorming van werkende jongeren.
1975-1977
75.Correspondentie met de landelijke KWJ inzake de uitgave van een kaderblad.
Afschriften. 1975
76.Circulaires van de landelijke KWJ, en twee van het district, houdende mededelingen
bestemd voor publicaties in de media. 1976-1979
77.Brieven en circulaires aan en doorslagen van brieven en circulaires van de KWJ
afdeling Maastricht. 1977-1979
78.Stukken betreffende contacten met Limburgse organisaties, werkzaam op diverse
terreinen. 1976-1978
79.Verslagen van vergaderingen van de werkgroep GAL (Geschiedenis van de
Arbeidersbeweging Limburg). Met bijlagen. 1975-1977
80.Stukken betreffende de 'tuigdagen', gehouden te Utrecht van 21 t/m 23 maart. 1975
81.Stukken betreffende contacten met politieke partijen. 1975-1978
82.Stukken betreffende organisatorische aspecten van het KWJ-werk, afkomstig van
de landelijke KWJ. z.j.
83.Circulaires van de landelijke KWJ, houdende mededelingen over de inhoud van
#WJ#. 1977-1979
84.Verslagen van vergaderingen van de landelijke Jongerenraad van de Industriebond
NKV. Met bijlagen. 1975-1979
85.Brieven en circulaires van de landelijke en regionale Dienstenbonden FNV. Met
bijlagen. 1979-1981
86.Stukken betreffende jeugdwerkloosheid, landelijk. 1978-1979
87.Stukken betreffende de jeugdwerkloosheid in de provincie Limburg. 1976-1980
88-89.Stukken betreffende acties rond de jeugdwerkloosheid. 1975-1978
Bevat 2 stukken
88.Van de landelijke KWJ. 1975-1978
89.Van het district en het coördinatiegebied. [1975-1976]
90.Stukken betreffende de projectgroep Jeugdwerkeloosheid te Maastricht. 1976-1978
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