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Archivalia R.K. Herstellingsoord Vereniging Mgr. Mutsaerts

Ten Geleide

R.K. Herstellingsoord Vereniging Mgr. Mutsaers (1927-1993)
De R.K. Herstellingsoord Vereniging Mgr. Mutsaers (RKHOV) werd opgericht in 1927, waarschijnlijk te Venlo. De naam
Mgr. Mutsaers was verbonden aan diverse verenigingen: de ‘Vereniging van vervoerspersoneel ter bevordering van het
algemeen welzijn (VVAW) Mgr. Mutsaers', de ‘RK Herstellingsoordvereniging van Vervoerspersoneel Mgr. Mutsaers’
(1965), en de ‘RK Herstellingsoordvereniging van het Spoor- en Tramwegpersoneel Mgr. Mutsaers’. Er was ook de
‘Nederlandse Katholieke Vereniging voor Kinderuitzending Mgr. Mutsaers’.

In 1930 opende de katholieke vakbond voor spoor- en tramwegpersoneel Sint Raphaël bij Venlo het Mgr. Mutsaersoord.
Aan deze instelling stelde de gemeente Venlo in de jaren 1970 percelen grond beschikbaar. Hier werden de paviljoens
van de “Stichting Mutsaersoord/Agnespaviljoen/Kleuterhof” (MAK) gebouwd.

In 1980 was er te Eindhoven een gesprek tussen de RKHOV Mgr. Mutsaers en Herwonnen Levenskracht [Zie ook het
KDC-archief van de Stichting Herstellingsoorden Herwonnen Levenskracht]. De RKHOV werd een van de
herstellingsoorden van Herwonnen Levenskracht.

In 1981 sprak het bestuur van de RKHOV Mgr. Mutsaers met het centraal bestuur van de vervoersbond NKV. In 1988
was er een naamsverandering van de stichting VVAW in de ‘Stichting Arbeid en Gezondheid Beroepsvervoer’.

Bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum in 1987 werd het boek Van Herstellingsoord tot Centrum
gezondheidszorg uitgegeven, geschreven door A. Koster, oud-voorzitter.
Bronnen: Plaatsingslijst; Jan Peet, Herwonnen Levenskracht
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Archivalia R.K. Herstellingsoord Vereniging Mgr. Mutsaerts

  
 1-3.Verslagen van en bijlagen behorende bij de vergaderingen van het dagelijks

bestuur van de RK Herstellingsoord Vereniging (RKHOV) "Mgr. Mutsaers".
  1949-1967, 1969-1972
Bevat 3 stukken

  
  1.1949-1959
  
  2.1960-1967
  
  3.1969-1972
  
 4-15.Verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de stichting

"Mutsaersoord/Agnespaviljoen".  1971-1983
Bevat 12 stukken

  
  4.1971-1972
  
  5.1973
  
  6.1974
  
  7.1975
  
  8.1976
  
  9.1977
  
  10.1978
  
  11.1979
  
  12.1980
  
  13.1981
  
  14.1982
  
  15.1983
  
 16-21.Verslagen van de vergaderingen van het bestuur van de RKHOV Mgr. Mutsaers.

  1946-1982
Bevat 6 stukken

  
  16.1946-1949
  
  17.1950-1959
  
  18.1960-1969
  
  19.1970-1975
  
  20.1976-1979
  
  21.1980-1982
  
 22.Verslagen van de bestuursvergaderingen van de "Vereniging van

vervoerspersoneel ter bevordering van het algemeen welzijn (VVAW) 'Mgr.
Mutsaers'".  1982-1987

  
 23.Verslag van de vergadering van de RKHOV Mgr. Mutsaers gehouden op 6

november.  1979
  
 24.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de stichting

Mutsaersoord/Agnespaviljoen/Kleuterhof (MAK) gehouden op 29 mei.  1985
  
 25.Korte samenvatting van het gesprek van de RKHOV Mgr. Mutsaers en Herwonnen

Levenskracht, gehouden op 4 september te Eindhoven.  1980
  
 26.Conclusies van het gesprek tussen vertegenwoordigers van het bestuur van de

RKHOV Mgr. Mutsaers en van het centraal bestuur van de vervoersbond NKV.  1981
  
 27.Statuten van de stichting VVAW omgezet in de stichting Arbeid en Gezondheid

Beroepsvervoer.  1988, 1993
  
 28.Inleidingen van de sprekers op het symposium "De psychosociale aspecten van

gezondheid en ongezondheid", gehouden op 8 mei te Venlo bij gelegenheid van het
60-jarig bestaan.  1987
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Archivalia R.K. Herstellingsoord Vereniging Mgr. Mutsaerts

Bevat 4 stukken
 29-32.Jaar- en financiële verslagen van de RKHOV Mgr. Mutsaers. Met bijlagen.

  1962-1982
  
  29.1962-1969
  
  30.1970-1973
  
  31.1974-1977
  
  32.1978-1982
  
 33-34.Verslagen van de algemene vergaderingen van de VVAW Mgr. Mutsaers. Met

bijlagen.  1983-1988
Bevat 2 stukken

  
  33.1983-1986
  
  34.1987-1988
  
 35.Notariële akten, alsmede stukken die geleid hebben tot de naamsverandering in de

Stichting Arbeid en Gezondheid Beroepsvervoer.  1988
  
 36.Jaarverslag van de RKHOV Mgr. Mutsaers.  1950
  
 37.Jaarverslagen van de stichting Mutsaersoord over de jaren 1971-1972, 1973-1974 en

1975-1977.  1971-1977
  
 38.Jaarverslagen van het Agnespaviljoen over de jaren 1971-1972, 1973-1976 en

1977-1980.  1971-1980
  
 39.Gegevens over de RK Herstellingsoordvereniging van het Spoor- en

Tramwegpersoneel Mgr. Mutsaers en het Mgr. Mutsaersoord.  z.j.
  
 40.Lijsten houdende namen van leden van besturen en commissies van de RK

Herstellingsoordvereniging van Vervoerspersoneel Mgr. Mutsaers.  1965, z.j.
  
 41.Akte van statutenwijziging van de stichting medisch kleuterdagverblijf De

Kleuterhof te Venlo. Met bijlage. Kopieën.  1972, 1975
  
 42.Statuten van de "Stichting Albertus Kleuterhof" te Venlo. Kopie.  1973
  
 43.Statuten van de "Stichting Mutsaersoord/Agnespaviljoen/Kleuterhof" te Venlo.

Kopieën.  1974, 1979-1980
  
 44.Stukken betreffende het beschikbaar stellen van percelen grond door de gemeente

Venlo aan het Mgr. Mutsaersoord. Kopieën.  [1973]
  
 45.Lijsten houdende namen van aanwezigen bij diverse gelegenheden.  1930, 1941,

1948, 1950, 1952-1958
  
 46."Het Gulden Boek", houdende namen en bedragen bijeengebracht door de

afdelingen ter gelegenheid van het eerste lustrum in 1932.  1932-1933, 1935
  
 47.Boek #Van Herstellingsoord tot Centrum gezondheidszorg# door A. Koster, oud-

voorzitter. Uitgegeven bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum.  1987
  
 48.Reglement Huisorde en verpleging voor volwassen patiënten.  1949
  
 49.Schrift houdende een rapport van de commissie uit het bestuur voor onderzoek van

ingekomen klachten inzake de verpleging. Met afschriften van brieven geschreven
door L.H. Wigman, voorzitter St. Raphaël.  1948-1949

  
 50.Brief van het bestuur aan L.H. Wigman over de aanvraag voor het opnemen van

mevr. De Jong in het herstellingsoord. Met als bijlage een afschrift van de brief van
C. de Jong.  1949

  
 51.Brief van A.J. Koster, penningmeester, aan L. v.d. Borg en aan de bestuursleden,

over de adviezen van ir. Roelofs, brandweerdeskundige NS inzake brandveiligheid
van het mgr. Mutsaerssoord.  1949

  
 52.Brief van G.J. Prüst, secretaris, aan Reineveld IJzeren Metaalgieterij N.V.,

Machinefabriek te Delft inzake een bezoek van hun vertegenwoordiger aan het
herstellingsoord.  1949

  
 53.Briefkaart van [L Goffin] aan L.H. Wigman over het maken van een afspraak voor

een ontmoeting met Hendriks in Roermond.  1949
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