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Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Ten Geleide

Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna (1938-1972) 
 “Sint Liduïna”, Nederlandse Katholieke Vereniging voor slechthorenden, opgericht op 18 september 1938 te Utrecht,
had samen met andere, op dit terrein werkzame stichtingen een huis “De open Hof” mede beheerd voor de opvang van
gehoorgestoorden. Het archief van de Stichting De Open Hof is op het KDC aanwezig. 
Het doel van St. Liduïna was de nadelige en schadelijke gevolgen van de slechthorendheid, zowel in geestelijk,
godsdienstig als maatschappelijk opzicht in de meest uitgebreide zin .i.h.a. en voor haar leden in het bijzonder, te
bestrijden, te doen verdwijnen of verzachten, overeenkomstig de katholieke beginselen. 
Organisatie: de Vereniging kende een hoofdbestuur en een centraal bureau, afdelingsecretariaten en consultatiebureaus,
welke werden gevormd door een maatschappelijk werkster, een technicus en een bestuurslid van de plaatselijke afdeling.
Het orgaan van Sint Liduïna was: Nieuw geluid : maandblad van de Stichting tot Bevordering van de Belangen van de
Nederlandse Katholieke Slechthorenden, Roosendaal: [1944?]-1968. Ondertitel ook: Maandblad van de Nederlandse
Katholieke Vereniging voor Slechthorenden "St Liduina"
Bron: Piusalmanak, 1961, blz. 796
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 1.Notulen van bestuursvergaderingen tussen 5 juni en 19 september. Met

jaarverslagen.  1953-1959
 
 2.Notulen van bestuursvergaderingen van 24 oktober tot 17 april 1953. Met een

overzicht der werkzaamheden van St. Liduina.  1948-1953
 
 3.Krantenknipsels over slechthorenden.  1949-1959
 
 4.Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur van de stichting tot bevordering

van de belangen van de Nederlandse Katholieke Slechthorenden en notulen van
hoofdbestuursvergaderingen met de raad van afgevaardigden.  1967-1972

 
 5.Notulen van de vergaderingen van de raad van afgevaardigden van de stichting tot

bevordering van de belangen van de Nederlandse Katholieke Slechthorenden.
  1967-1970

 
 6.Uitnodigingen tot vergaderingen aan het hoofdbestuur en de raad van

afgevaardigden van de stichting tot bevordering van de belangen van de
Nederlandse katholieke slechthorenden.  1967-1972

 
 7.Verslagen van het centraal bureau Nederlandse Katholieke Vereniging voor

Slechthorenden St. Liduina.  1957-1968
 
 8.Jaarverslagen van de onderafdelingen van St. Liduina.  1965-1970
 
 9.Brief over gezamenlijk maandblad van de Nederlandse vereniging en de nationale

stichting.  1968
 
 10.Memorandum voorbespreking S.A.G. bestuursvergadering.  1970
 
 11.Bijlage behorende bij de agenda van de jaarvergadering van de raad van

afgevaardigden van de nationale stichting.  1971
 
 12.Stichting tot bevordering van de belangen, afdeling Tilburg. Jaarverslag 1968.  1969
 
 13.Tijdschrift #Een nieuw geluid#.  1952-1965
 
 14.Nummers van het afgescheiden Tilburgse #Een nieuw geluid#. Met losse artikelen.

  1953-1964
 
 15.Krantenknipsels met betrekking tot slechthorenden.  1957-1958
 
 16.Uitnodigingen voor gebeurtenissen met betrekking tot doven.  1962-1965
 
 17.Overdruk "Systematische voorbereiding van het toon-audiometische onderzoek bij

kleine kinderen" uit het Nederlandse tijdschrift voor geneeskunde, nummer 44.
  1957

 
 18.Verslag van de commissie van rapporteren inzake sociale aangelegenheden van de

provinciale staten van Noord-Brabant, tweede gewone zitting.  1959
 
 19.Ingekomen en uitgaande brieven van het hoofdbestuur van St. Liduina.  1956-1959
 
 21.Ingekomen en uitgaande correspondentie van St. Liduina.  1960
 
 22.Ingekomen en uitgaande correspondentie.  1961
 
 23.Ingekomen en uitgaande correspondentie.  1962
 
 24.Jaar- en maandverslagen.  1963
 
 25.Verslagen van vergaderingen, notulen, bijeenkomsten.  1955-1963
 
 26.Financiële stukken.  1962
 
 27.Krantenknipsels met betrekking tot slechthorenden.  1950-1956
 
 28.Folders voor apparatuur voor slechthorenden.  z.j.
 
 29.Notulen van diverse vergaderingen en besprekingen.  1958-1962
 
 30.Persoonlijke gegevens van Thomas Petrus Antonius Merkx.  z.j.
 
 31.Rapport over het instituut St. Marie te Eindhoven.  1957
 
 32.Nota "Plaats en taak van de consultatiebureaus bij de zorg voor slechthorenden".

  z.j.
 
 33.Mandaatformulier voor jaarvergadering.  1960
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afdeling Breda.  z.j.
 34.Huishoudelijk reglement van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, 
 35.Nota overgenomen uit #Documentatieblad#, nummer 3.  1962
 
 36.Uitnodiging tot het bijwonen van de opening van een school voor kinderen met

verminderd gehoor te Breda.  1958
 
 37.Programma van de algemene ledenvergadering van de afdeling Breda.  z.j.
 
 38.Uitnodiging voor de opening van een consultatiebureau van St. Liduina in 's-

Gravenhage.  1950
 
 39.Brief van het paedo-audiologisch instituut van de Nederlandse stichting voor het

dove en slechthorende kind aan het bestuur van de stichting auditief
gehandicapten.  1970

 
 40.Stukken betreffende Nederlandse centrale vereniging ter bevordering van de

revalidatie.  1970
 
 41.Notulen van vergaderingen van de federatie in oprichting.  z.j.
 
 42.Brieven van de Nederlandse stichting voor het dove en slechthorende kind.  1971
 
 43.Notulen betreffende het blad #Nieuw Geluid# voor slechthorenden.  z.j.
 
 44.Statuten van de stichting algemene en individuele blindenbelangen.  z.j.
 
 45.Stukken betreffende Nederlandse vereniging voor slechthorenden, later federatie

slechthorenden.  z.j.
 
 46.Stukken betreffende Stichting Auditief Gehandicapten.  1967-1970
 
 47.Notulen van de jaarverslagen en vergaderingen van de afdeling Den Haag van de

Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden.  1948-1963
 
 48.Stukken betreffende de stichting tot bevordering van de belangen van de

Nederlandse katholieke gehandicapten.  1971-1974
 
 49.Stukken betreffende #Nieuw Geluid# voor slechthorenden.  1969-1972
 
 50.Verslag van de bijeenkomst van de belangen organisaties van en voor lichamelijk

en zintuiglijk gehandicapten op het departement van C.R.M.  1972
 
 51.Stukken betreffende ministerie van C.R.M.  1972
 
 52.Stukken betreffende federatief overleg van gehandicapten.  1971
 
 53.Brief van de stichting audiologisch centrum Eindhoven aan de dhr. Van der

Schuren.  1973
 
 54.Stukken betreffende Nederlandse centrale ter bevordering van de revalidatie.

  1970-1971
 
 55.Nota van de nationale federatie van organisaties van gehandicapten.  1973
 
 56.Stukken betreffende de Nederlandse vereniging voor slechthorenden.  1971-1972
 
 57.Stukken betreffende interparochiale sociaal-charitatief centrum van 's-Gravenhage.

  1965
 
 58.Stukken betreffende Nederlandse katholieke vereniging van slechthorenden,

afdeling 's-Gravenhage.  1958-1964
 
 59.Notulen van algemene leden vergaderingen van Sint Liduina.  1959-1960
 
 60.Stukken betreffende Nederlandse katholieke vereniging voor slechthorenden.

  1963-1970
 
 61.Stukken betreffende de Haagse katholieke vereniging voor slechthorenden "St.

Vianney".  1948-1956
 
 62.Stukken betreffende stichting tot bevordering van de belangen van de Nederlandse

katholieke slechthorenden.  1968-1974
 
 63.Stukken betreffende de stichting auditief gehandicapten.  1969
 
 64.Stukken betreffende federatie slechthorenden.  1969
 
 65.Stukken betreffende Nederlandse katholieke vereniging voor slechthorenden.  z.j.
 
 66.Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur van de stichting tot bevordering

van de belangen van de Nederlandse katholieke slechthorenden.  1966-1967
 
 67.Jaarverslagen van de afdelingen van de Nederlandse katholieke vereniging voor

slechthorenden.  1961-1967
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 68.Maand- en weekrapporten van Th. Meroc van de Nederlandse katholieke vereniging

voor slechthorenden.  1957-1962
 
 69.Notulen van vergaderingen van de bestuursraad van de Nederlandse katholieke

vereniging voor slechthorenden.  1955-1966
 
 70.Notulen van vergaderingen van de Nederlandse katholieke vereniging voor

slechthorenden, afdeling Den Haag.  1959-1962
 
 71.Verslag van de bespreking van de Nederlandse centrale vereniging ter bevordering

van de revalidatie met maatschappelijk werkers/sters te Utrecht.  1969
 
 72.Notulen van hoofdbestuursvergaderingen van de stichting tot bevordering van de

belangen van de Nederlandse katholieke slechthorenden te Utrecht.  1969-1970
 
 73.Notulen van vergaderingen van de federatie in oprichting.  1968-1969
 
 74.Notulen van bestuursvergaderingen van de stichting auditief gehandicapten.

  1964-1970
 
 75.Verslag van een bespreking over nieuw beleid.  1969
 
 76.Concept statuten van stichtingen van gehandicapten.  z.j.
 
 77.Ministerie van maatschappelijk werk, brief betreffende subsidie.  z.j.
 
 78.Ledenlijsten van organisaties voor gehoorgestoorden.  z.j.
 
 79.Stukken betreffende centraal bureau van de Nederlandse katholieke vereniging

voor slechthorenden.  1958-1962
 
 80.Stukken betreffende Nederlandse katholieke vereniging voor slechthorenden.

  1954-1963
 
 81.Informatieblaadjes voor slechthorenden.  z.j.
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