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Archief Landelijk Katholiek Vrouwengilde

Ten Geleide

Landelijk Katholiek Vrouwengilde (1937-2006)
Het Katholiek Vrouwengilde kwam voort uit de R.K.Vrouwenbond. De R.K. Vrouwenbond werd in 1913 opgericht door
enkele vrouwen naar een concept van de priester dr. Alphons Ariëns [zie het KDC-archief van A.M.A.J. Ariëns] en was
een federatie van diocesane vrouwenbonden. Na de 2e Wereldoorlog scheidden de boerinnen en arbeidersvrouwen zich
af en stichtten ieder een eigen organisatie die gelieerd was aan de standsorganisaties: de Katholieke
Arbeidersvrouwenbeweging en de Katholieke Boerinnenbond. De overige vrouwen gingen zelfstandig verder onder de
naam Katholiek Vrouwengilde. De drie organisaties bleven met elkaar samenwerken in het Centrum van de Nederlandse
Vrouwenbeweging en de Unie Nederlandse Kath. Vrouwenbeweging.
De doelstelling van het KVG was "de vrouw haar taak als christenvrouw meer bewust te doen worden, zowel t.a.v. haar
persoonlijke leven als met betrekking tot haar plaats in maatschappij, gezin en kerk."

Het Landelijke KVG was tot 1974 een federatie van de zeven diocesane gilden in Den Bosch, Breda, Groningen, Haarlem
Roermond, Rotterdam en Utrecht met lokale afdelingen. Elk diocesaan gilde had haar eigen bestuur. Het landelijk bestuur
werd gevormd door een voorzitter (presidente), secretaresse en penningmeester alsmede één afgevaardigde uit elk
diocees. Het dagelijks bestuur bestond uit de voorzitter, secretaresse, penningmeester en een afgevaardigde uit een
diocees en vergaderde eens per twee maanden. Het bestuur werd bijgestaan door een geestelijk adviseur (bisschoppelijk
commissaris); hij werd voor alle vergaderingen uitgenodigd. Op landelijk niveau opereerden een aantal commissies, later
werkgroepen genoemd, die vielen onder verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur. Verder namen vrouwen uit het
Gilde deel aan een groot aantal nationale organisaties, vaak in bestuurlijke functies. Het KVG werd gefinancierd door
bijdragen van leden en subsidies van verschillende ministeries en katholieke instellingen.
In 1969 nam het Landelijk Katholiek Vrouwen Gilde het Sint Melania-Werk op onder de naam Stichting Melania-Gilde,
Ontwikkelingssamenwerking.

In de 70er jaren vond een structuurwijziging plaats. Het KVG werd georganiseerd in 11, later 12 provinciale afdelingen.
Ook werd met toestemming van de Bisschoppenconferentie een geestelijk adviseur uit eigen kring benoemd, naar het
desbetreffende statutenartikel de "5b-vrouw" genoemd. De bestuursstructuur veranderde verder weinig met dien
verstande dat het algemeen bestuur nu werd gevormd door de afgevaardigden van de provinciale afdelingen. Naast het
bestuur waren er op landelijk niveau een aantal werkgroepen actief. Zij verzorgden cursussen voor leden en
organiseerden studiedagen voor plaatselijke en provinciale afdelingen en besturen.
In de periode 1980-1986 waren er twee emancipatiewerksters (in deeltijd) in dienst van het KVG. Vanaf 1988 betrok het
Gilde voor het eerst een eigen kantoorruimte en nam een administratief medewerkster in dienst. Het Landelijk Katholiek
Vrouwengilde werd in 2005 opgeheven.
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 249.Verslagen van de werkgroep Vorming A.  1980-1987
  
 250.Verslagen van de landelijke werkgroep Vorming.  1978-1980
  
 251.Stukken betreffende de Stichting Doorkijk.  1987
  
 252.Brieven van de werkgroep VLAM.  1987-1991
  
 253.Brieven van de werkgroep Vrouw en Relatie.  1987-1991
  
 254.Brieven van de werkgroep Mondiale Vorming.  1988-1990
  
 255.Brieven van de werkgroepen Ontwikkelingssamenwerking.  1987-1989
  
 256.Stukken betreffende het project Vrouwen werken met Vrouwen.  1983-1986
  
 257.Verslag van een cursus met leden van de vormingswerkgroepen over integratie van

de werksoorten vorming, gehouden van 11 t/m 13 december 1985 te Eerbeek.  1985
  
 258.Verslagen van de Landelijke Overleggroep Vorming.  1984-1986
  
 259.Maandverslagen van emancipatiewerkster Truus Appelman-Komen.  1985-1986
  
 260.Maandverslagen van emancipatiewerkster José Zijlmans.  1985-1986
  
 261.Overzicht van de werkzaamheden van de begeleidingscommissie

emancipatiewerker van februari 1980 - februari 1981.  1981
  
 262-264.Personeelsdossiers emancipatiewerksters.  1979-1986

Bevat 3 stukken
  
  262.Donne Scholten.  1979-1986
  
  263.José Scholten.  1979-1986
  
  264.Truus Appelman.  1979-1986
  
 265.Correspondentie met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over

wachtgelden en apparaatskosten van de emancipatiewerkers.  1983-1987
  
 266.(Vervallen.)  
  
 267.Jaarverslag van het emancipatieproject (februari 1984 - februari 1985).  1985
  
 268.Stukken betreffende het emancipatieproject.  1981-1987
  
 269.Stuk betreffende de nieuwe aanvraag project emancipatiewerksters.  1982
  
 270.Verslag van een enquête over publiciteit in het KVG in oktober 1979.  [1979]
  
 271.Nota "Vorming" van emancipatiewerkster José Zijlmans.  [1981]
  
 272.Nota "Besturen" van emancipatiewerkster Donne Scholten.  [1981]
  
 273.Nota "Emancipatie" van emancipatiewerkster Donne Scholten.  z.j.
  
 274.Aantekeningen ten behoeve van een concept beleidsplan.  z.j.
  
 275.Verslag van de cursus " Damesdorp".  [1981]
  
 276.Brieven aan het secretariaat begeleidingscommissie emancipatiewerker.  1986
  
 277-1.Kopieën van brieven van het secretariaat begeleidingscommissie

emancipatiewerker.  1986
  
  277-2.1985.  1985
  
 277-278.Stukken van de begeleidingscommissie emancipatiewerker.  1985-1986

Bevat 2 stukken
  
  278.1986.  1986
  
 279.Plan afbouwjaar Truus Appelman.  1986
  
 280-286.Verslagen van de begeleidingscommissie emancipatiewerker.  1981-1987

Bevat 7 stukken
  
  280.1981.  1981
  
  281.1982. (Ontbreekt.)  
  
  282.1983. (Ontbreekt.)  
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  283.1984. (Ontbreekt.)  
  
  284.1985.  1985
  
  285.1986.  1986
  
  286.1987.  1987
  
 287.Stukken betreffende de stichting Melania.  1981-1985
  
 288.Correspondentie met de Vrouwenconferentie '89 en de Stichting Convent van

Christen-Vrouwen.  1989-1991
  
 289.Stukken betreffende het Conciliair Proces als mogelijk jaarthema van het KVG.

  1988-1990
  
 290.Stukken betreffende het project en de werkgroep "Vrouw en Kerk" van de

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving.  1978-1987
  
 291.Stukken betreffende de oprichting van een Katholiek Centrum voor Overleg en

Vorming (KCOV).  1987
  
 292.Correspondentie met de Commissie Justitia et Pax Nederland over het rapport "De

Nederlandse Samenleving en de Buitenlandse Werknemers".  1973-1975
  
 293.Brief met bijlage van Pax Christi over een vacature in hun bestuur.  1979
  
 294.Stukken betreffende de vertegenwoordiging van het KVG in de Unie Nederlandse

Katholieke Vrouwenbeweging en de World Union of Catholic Women Organisations.
  1979-1987

  
 295.Brieven over de Vrouwenconferentie in Nairobi van Mauk Hoffmans.  1985
  
 296.Correspondentie met de Bisschoppenconferentie over verschillende onderwerpen.

  1977-1987
  
 297.Aantekeningen over de geschiedenis van de werkgroep Vorming Algemeen.  1981
  
 298.Brief van de werkgroep Vorming aan het landelijk bestuur over het

conceptbeleidsplan.  1981
  
 299.Brief van de werkgroep Pers en Publiciteit aan de werkgroep Vorming.  1981
  
 300.Notities over de taken van de werkgroep Vorming.  [ca. 1980]
  
 301.Brieven aan en doorslagen van brieven van de werkgroep Vorming.  1982
  
 302.Nota "Uitwerking van aandachtspunten genoemd in de brief van Donne (3 april

1982) en José (4 april 1982)" van emancipatiewerkster Donne Scholten.  1982
  
 303.Agenda's voor en verslagen van de overleggroep.  1981-1983
  
 304.Stukken betreffende de "Leerdag", gehouden op 13 november 1980.  1979-1981
  
 305.Correspondentie met de werkgroep Vorming A over het vormingswerk.  1982
  
 306.Stukken van de werkgroep Vorming betreffende een cursus voor begeleidsters van

vóór 1977.  1981
  
 307.Stukken van de werkgroep Vorming A betreffende de "Bijtank"cursus.  1977-1979
  
 308-309.Verslagen van de cursussen "Werken met groepen" in de "Guldenberg".  1982-1983

Bevat 2 stukken
  
  308.1982.  1982
  
  309.1983.  1983
  
 310.Notitie betreffende het jaarthema "Communicatie".  1969
  
 311.Stukken betreffende het jaarthema "Kiezen en delen".  1976-1979
  
 312.Stukken betreffende het jaarthema "Relaties, verrijkend - ver-reikend".  1980-1981
  
 313.Stukken betreffende het jaarthema "Van kommunikatie naar participatie".

  1982-1983
  
 314.Verslagen van de werkgroep Voorbereiding Congresdag 1978.  1977-1978
  
 315.Stukken betreffende de Congresdag 1980.  1979-1980
  
 316.Verslagen van de congrescommissie voor de Congresdag 1982.  1981-1982
  
 317.Stukken van de congresdagcommissie voor de Congresdag 1985.  1984-1985
  
 318.Stukken van de jubileumcommissie "75 jaar KVG Nederland".  1986-1987
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 319.Correspondentie van het bestuur met het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid

en Cultuur over de subsidie-aanvragen kadertrainingen emancipatie.  1983-1987
  
 320.Brieven van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over de

subsidie-aanvragen kadertrainingen en studiedagen van de werkgroep Vorming A.
  1978-1982

  
 321.Correspondentie van de werkgroep VLAM met diverse subsidieverstrekkers.

  1977-1985
  
 322.Correspondentie van het bestuur met verschillende subsidieverstrekkers.

  1980-1987
  
 323.Brieven van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de

werkgroep Pers en Publiciteit.  1981-1982
  
 324.Stukken betreffende een AROB-procedure tegen het ministerie van Welzijn,

Volksgezondheid en Cultuur.  1986-1987
  
 325.Verslagen van studiedagen van de werkgroep Vorming A.  1982
  
 326.Verslag met bijlagen van de Studiedagen voor het landelijk bestuur, gehouden op 3

en 4 februari 1986.  1986
  
 327.Verslag met bijlagen van de studiedagen voor het landelijk bestuur, gehouden op

16 en 17 maart 1989.  1989
  
 328.Verslag van de studiedagen voor landelijk bestuur en de Stichting Doorkijk,

gehouden op 14 en 15 februari 1989.  1989
  
 329.Verslag met bijlagen van de themavergadering "Levensbeschouwing -

kommunikatie - participatie".  1987
  
 330.Agenda met bijlagen voor en verslag van de jaarvergadering 1989.  1989
  
 331.Agenda met bijlagen voor en verslag van de jaarvergadering 1992.  1992
  
 332.Agenda met bijlagen voor en verslag van de jaarvergadering 1994.  1994
  
 333.Agenda voor en verslag van de jaarvergadering 1995.  1995
  
 334.Verslag van de beleidsdag voor de provinciale besturen van Gelderland, Limburg,

Noord-Brabant en Zeeland, gehouden op 28 november 1986.  1986
  
 335.Correspondentie van het landelijk bestuur met bestuursleden.  1986-1988
  
 336.Notitie "Gang van zaken m.b.t. ontstane situatie binnen het dagelijks bestuur".

  [1987]
  
 337.Correspondentie van het dagelijks bestuur met bestuursleden over een conflict

binnen het landelijk bestuur.  1986
  
 338.Brieven van de beleidsadviesgroep.  1991-1997
  
 339.Agenda, draaiboek en verslag van de training van het landelijk bestuur, gehouden

van 24 t/m 26 maart 1981 te Beugen.  1981
  
 340.Agenda en verslag van de studiedag "Emancipatie ja of nee?".  1981
  
 341.Stukken betreffende de taakverdeling binnen het landelijk bestuur.  1979-1985
  
 342.Notities over evaluatie van het oude bestuur en beleidsvoornemens van het nieuwe

bestuur.  [1975]
  
 343.Plan voor het ondersteunen van afdelingsbesturen.  [1981]
  
 344.Artikel "Hoogtepunten geschiedenis KVG" van Marie-Louise van Wijk-van de Ven

ten behoeve van PVV-uitgave over ingebouwd vormingswerk. Typoscript.  1992
  
 345.Brief aan de ad-hoc-werkgroep organisatie algemene ledenvergadering 1992 over

financiële zaken.  1992
  
 346.Correspondentie met de Konferentie Nederlandse Religieusen over de toekenning

van de M/V-emancipatieprijs aan zuster Teresini Metternich (SNVR).  1988
  
 347.Kopie van het Koninklijk Besluit Nr. 43 van 4 november 1966 over een

statutenwijziging.  1966
  
 348.Kasboek van het Landelijk Katholiek Vrouwengilde 1937-1968.  1937-1969
  
 349.Subsidieaanvraag 1996.  1996
  
 350.Subsidieaanvraag 1994.  1994
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Archief Landelijk Katholiek Vrouwengilde

 351.Notulenboek van de RK Vrouwengemeenschap Sint Eusebius te Arnhem.
  1947-1950

  
 352.Notulen van het RK Vrouwengilde afdeling Sint Eusebius te Arnhem en van het

district Arnhem-Elst.  1968-1978
  
 353.Brandmap.  1991-1996, 1998-1999
  
 354.Notulen van penningmeestersvergaderingen.  1989-2003
  
 355.Begrotingen. Met notulen van en bijlagen bij vergaderingen van de Financiële

Advies Commissie.  1977, 1979, 1984-1989
  
 356.Correspondentie over en subsidieaanvragen voor de kantoorruimte. Met artikelen

en andere bijlagen.  1986-1988
  
 357.Stukken betreffende subsidieaanvragen en -overeenkomsten voor "kadertrainingen

emancipatiewerk". Met artikelen.  1982-1983, 1986-1989
  
 358.Verslagen van studiedagen en kadertrainingen.  1986-1989, 1991
  
 359.Artikel van (onbekend) over de geschiedenis van de vrouwenbeweging voor de

periodiek [#Elsevier#]. Concept.  1953
  
 360.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1989-1995, 1997
  
 361.Stukken betreffende statuten en statutenwijzigingen.  1963, 1965-1966, 1975-1977,

1983, 1986
  
 362.Stukken betreffende het huishoudelijk reglement.  1975-1977
  
 363.De inschrijving en wijzingen bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.  1979,

1982-1984, 1986
  
 364.Afschrift van een statutenwijziging van de Stichting Doorkijk.  1978
  
 365.Correspondentie met diverse personen en instellingen over de bewaking van de

katholiciteit. Met verhandelingen.  1971-1978, 1981, 1983
  
 366.Correspondentie over het "Beleidsplan van het Katholieke Vrouwengilde

Nederland". Met bijlagen.  1983-1985
  
 367.Artikel "Wat moet ik als gilde-lid nou met een landelijke organisatie?" van Riet ten

Hagen voor de periodiek #Doorkijk#. Concept.  1977
  
 368.Evaluaties van trainingen voor groepsbegeleidsters en voor het bestuur. Met

taakomschrijvingen en adreslijst van groepsbegeleidsters.  1988, 1993-1996,
2003-2004

  
 369.Notulen van de Beleidsadviesgroep.  1990-2003
  
 370.Verslagen van de themadagen "50+ Vrouwen in beeld".  1992-1993
  
 371.Verslagen van studiedagen en bijeenkomsten van de provinciale contactvrouwen

en coördinatoren. Met bijlage.  1991-1996
  
 372-373.Agenda's voor en notulen van vergaderingen van het algemeen bestuur.  1997-2006

Bevat 2 stukken
  
  372.1997-2000.  1997-2000
  
  373.2001-2006.  2001-2006
  
 374.Agenda's voor en notulen van jaarvergaderingen. Met bijlagen.  1989, 1993,

1997-2005
  
 375.Agenda voor het algemeen bestuur opgesteld door het dagelijks bestuur.

  1999-2005
  
 376.Notulen van overleg van het dagelijks bestuur met diverse instellingen.  1988-1990
  
 377.Stukken betreffende de opheffing.  2005
  
 378.Lijsten houdende opgave van stukken ingekomen bij en uitgegaan van het

algemeen bestuur en de vereffeningscommissie.  2005-2006
  
 379."Blijvende besluitenlijsten" van het dagelijks bestuur.  1993, 1996-1997, 2003
  
 380.Stukken betreffende de Stichting Doorkijk.  1976, 1990, 1994, 2000, 2005
  
 381."Discussienota ten behoeve van het Landelijk Katholiek Vrouwengilde" opgesteld

door P. Remarque.  1989
  
 382.Verhandeling door Marijke Festen over het lidmaatschap van het gilde en het nut

van een landelijke organisatie.  2000
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Archief Landelijk Katholiek Vrouwengilde

  
 383.Verslag van de werkgroep Toekomst.  2004
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