
Plaatsingslijst

Archief     

Archief Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-
Winkeliers

Lijst gegenereerd op : 2021-12-04
Archiefnummer : 925
Archiefnaam : NKBB
Datering : 1900-1965
Beschrijving : Stukken betreffende de oprichting en statuten. Notulen van
bestuursvergaderingen. Correspondentie. Accountantsrapporten. Stukken
betreffende de leden. Stukken betreffende de groep hoveniers en de groep
bloemist-winkeliers. Stukken betreffende de Katholieke Bloemistenvakbond
(NKBV), de Vereniging de Nederlandse Bloemisterij, de Nederlandse Katholieke
Middenstandsbond (NRKM) en het Productschap voor Siergewassen. Stukken
betreffende uitgegeven periodieken en reclame.
Catalogus : Archief Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2021-12-03

Pagina 1/10

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110000398


Archief Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers

Ten Geleide

Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers (1952-1964)
De Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers werd opgericht in 1952. Er was een groep bloemist-winkeliers
en een groep hoveniers. Er bestond ook een Katholieke Bloemistenvakbond (NKBV) die eveneens wettelijk en kerkelijk
was goedgekeurd. In 1957/1958 werd er gecorrespondeerd over samenwerking met de Vereniging Nederlandse
Bloemisterij, groep bloemist-winkeliers.
De bond had een mededelingenblad  Van Ons ..., Ned. Kath. Bond van Bloemist-Winkeliers Aan U ..., leden van onze
Bond, dat vanaf 1954 verscheen.
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Archief Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers

  
 1.Statuten van de Nederlandse katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers (NKBB). Met

bijlagen en aantekeningen.  1952
  
 2.Stukken betreffende de oprichting en de statuten van de NKBB.  1952-1959
  
 3.Stukken betreffende wettelijke en kerkelijke goedkeuring van de statuten van de

NKBB en de Katholieke Bloemistenvakbond (NKBV).  1953-1955
  
 4.Correspondentie over de statuten van de groep bloemist-winkeliers en van de

groep hoveniers. Met bijlagen en aantekeningen.  1957
  
 5.Correspondentie over statutenwijziging van de groep bloemist-winkeliers. Met

bijlagen en aantekeningen.  1958
  
 6.Stukken betreffende wijziging van de statuten.  1955
  
 7.Correspondentie van de secretaris met C. Swinkels, rector en de heren leden van

het bestuur. Met bijlagen.  1954-1956
  
 8.Correspondentie van H. Notenboom, ambtelijk secretaris, met andere

bestuursleden. Met bijlagen.  1952-1954
  
 9.Ledenlijst per 1 januari 1954.  1953
  
 10.Correspondentie over bestuurszaken. Met bijlagen.  1959-1960
  
 11-13.Stukken betreffende het bestuursbeleid van de groep hoveniers en bloemist-

winkeliers.  1957-1963
Bevat 3 stukken

  
  11.1957-1958
  
  12.1959-1960
  
  13.1960-1963
  
 14-17.Agenda's voor en notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen.  1951-1957

Bevat 4 stukken
  
  14.1951-1953
  
  15.1954-1956
  
  16.Groep hoveniers.  1954-1956
  
  17.Groep hoveniers en bloemist-winkeliers.  1957
  
 18.Notulen van vergaderingen van de Katholieke Bloemistenvakbond (NKBV). Met

bijlagen.  1962-1963
  
 19.Correspondentie over en een voorlopige stenciluitgave van het bondsblad "Van

Ons...Aan U".  1953-1954
  
 20.Werkrapport van L. Rijken, bondspropagandist van de Nederlandse Katholieke

Middenstandsbond (NRKM). Met bijlagen.  1952-1953
  
 21.Persbericht betreffende de oprichting van de NKBB. Met bijlagen.  1952-1953
  
 22-27.Correspondentie met verschillende instellingen en over verschillende onderwerpen.

  1952-1954
Bevat 6 stukken

  
  22.Katholieke Bloemistenvakbond (NKBV).  1952-1954
  
  23.NRKM  1952-1953
  
  24.Postcheque- en Girodienst (PCGD).  1953
  
  25.Ledenvergadering.  1953
  
  26.Ledenadministratie.  1953
  
  27.Nederlandse Christelijke Bloemistenvakbond (NCBV).  1952-1953
  
 28.Notulen van de oprichtingsvergadering van de NKBB te Utrecht op 25 september.

Met bijlagen.  1952
  
 29.Algemene correspondentie. Met bijlagen.  1952-1953
  
 30-31.Stukken betreffende de ledenadministratie.  1954-1956

Bevat 2 stukken
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  30.1954
  
  31.1955-1956
  
 32.Stukken betreffende de bondsvergadering (jaarvergadering) te Utrecht op 22

september.  1954
  
 33.Omzetstatistieken voor de detailhandel in bloemen en planten van het Economisch

Instutuut voor de Middenstand (EIM).  1952-1954
  
 34.Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (NRKM).  1954
  
 35-40.Stukken betreffende de Katholieke Bloemistenvakbond (NKBV).  1954-1963

Bevat 6 stukken
  
  35.1954
  
  36.Bloemenexpresse en Vereniging Federatieve Samenwerking.  1955-1957
  
  37.1957
  
  38.1960
  
  39.1961-1962
  
  40.1963
  
 41.Stukken betreffende de verhouding tussen katholieke en neutrale

bloemistenorganisaties.  1951-1956
  
 42.Correspondentie over problemen van leden.  1952-1954
  
 43.Correspondentie en documentatie over instellingen voor de middenstand.

  1952-1954
  
 44.Ledenlijsten. Met bijlagen en aantekeningen.  1953-1955
  
 45.Mededelingen en circulaires aan het bestuur en de secretaris aan de leden. Met

bijlagen.  1954
  
 46.Notulen van een vergadering van het bestuur van bloemist-winkeliers te Rotterdam

op 2 februari.  1954
  
 47.Correspondentie met potentiële leden van andere organisaties over uitbouw van de

bond.  1953-1954
  
 48.Agenda's en notulen van vergaderingen van de Katholieke Bloemistenvakbond

(NKBV). Met bijlagen.  1955-1956
  
 49.Correspondentie van de Katholieke Bloemistenvakbond (NKBV).  1954-1955
  
 50.Stukken betreffende de Katholieke Bloemistenvakbond (NKBV), groep hoveniers.

  1955-1956
  
 51.Agenda's voor en notulen van vergaderingen van de Katholieke Bloemistenvakbond

(NKBV), groep bloemkwekers. Met bijlagen en aantekeningen.  1955-1956
  
 52.Ingekomen brieven van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (NRKM). Met

bijlagen.  1955-1956
  
 53.Correspondentie over interne organisatorische kwesties. Met bijlagen.  1953-1955
  
 54.Correspondentie houdende informatieve en adviserende gegevens. Met bijlagen.

  1954-1956
  
 55.Correspondentie over financiële aangelegenheden. Met bijlagen.  1953-1955
  
 56-57.Stukken betreffende de persdienst van de Nederlandse Katholieke

Middenstandsbond (NRKM).  1953-1955, 1957
Bevat 2 stukken

  
  56.1953-1955
  
  57.1957
  
 58-59.Brieven van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (NRKM).  1956-1958

Bevat 2 stukken
  
  58.Algemeen.  1956-1958
  
  59.Hoveniers.  1956-1958
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Bevat 3 stukken
 60-62.Ingekomen brieven van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (NRKM)

voor de groep bloemist-winkeliers en hoveniers.  1957-1960
  
  60.1957-1958
  
  61.1959
  
  62.1960
  
 63.Uitgaande brieven. Copieën.  1954-1956
  
 64.Lijsten van leden en adressen van katholieke bloemist-winkeliers en hoveniers. Met

bijlagen.  1956
  
 65.Algemene correspondentie over cursussen en informatie. Met bijlagen.  1955-1956
  
 66.Stukken betreffende de Christelijke Middenstandsbond.  1955
  
 67.Correspondentie over de jaarvergadering. Met bijlagen.  1955-1956
  
 68.Correspondentie over contributie. Met bijlagen.  1953-1955
  
 69.Correspondentie over propaganda en organisatie. Met bijlagen.  1952-1956
  
 70.Brief van P. de Kruyf, secretaris van het Nederlands Verbond van

Middenstandsverenigingen, over politieke en godsdienstige overtuigingen van de
leden. Met bijlagen.  1956

  
 71.Notulen van de oprichtingsvergadering te Utrecht op 25 september. Met bijlagen.

  1952
  
 72.Stukken betrefende het Economisch Instituut voor de Middenstand (EIM).

  1953-1956
  
 73.Notulen van de jaarvergadering en van bestuursvergaderingen.  1954-1955
  
 74.Accountantsrapporten voor het Centraal Bloembollen Comité en het Productschap

voor Siergewassen. Met bijlagen.  1957
  
 75.Statuten van de Katholieke Bloemistenvakbond (NKBV). Met bijlagen.  1951-1955
  
 76.Correspondentie over benoeming van bestuursleden en geestelijk adviseurs. Met

bijlagen.  1954-1956
  
 77.Correspondentie met Sjef Niessen, secretaris van de afdeling Helmond. Met

bijlagen.  1954-1955
  
 78.Ledenlijsten van de afdelingen Achterhoek en Twente. Met aantekeningen en

bijlagen.  1954-1956
  
 79.Stukken betreffende het mededelingenblad "Van ons... aan U".  1953-1956
  
 80.Correspondentie over public relations en service.  1956
  
 81-82.Correspondentie betreffende plaatselijke activiteiten.  1954-1957

Bevat 2 stukken
  
  81.1954-1956
  
  82.1957
  
 83.Circulaire van de RK Bloemistenpatroonsvereniging Sint Phocas over een

bijeenkomst te Den Haag.  1957
  
 84.Correspondentie met leden over serviceverlening.  1957
  
 85.Arbeidscontract en arbeidsovereenkomst voor de gezinsverzorgster en de

maatschappelijk werkster.  1900, z.j.
  
 86.Notulen van vergaderingen van de groep bloemist-winkeliers en van de Katholieke

Bloemistenvakbond (NKBV). Met bijlagen.  1955-1956
  
 87.Correspondentie over vakopleidingen en examens.  1957
  
 88.Correspondentie betreffende het vakblad "Bloemenwereld". Met bijlagen.  1957
  
 89.Notulen van vergaderingen van de groep hoveniers. Met bijlagen.  1957
  
 90.Stukken betreffende de financiën van de groep bloemist-winkeliers en hoveniers.

  1955-1957
  
 91.Stukken betreffende het EIM en het Productiviteitscentrum voor het Midden- en

Kleinbedrijf (PMK).  1957
  
 92.Correspondentie over de contributie.  1957
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  1956-1957
 93.Correspondentie over een nieuwe CAO voor de groep hoveniers. Met bijlagen.  
 94.Stukken betreffende organisatorische en beleidskwesties van de groep bloemist-

winkeliers en hoveniers.  1957
  
 95.Ledenlijst van de kring bloemist-hoveniers van de vereniging De Nederlandse

Bloemisterij.  z.j.
  
 96.Declaratieformulieren. Met bijlagen.  1957
  
 97.Correspondentie over financiële zaken.  1958
  
 98.Stukken betreffende de Commissie voor de Detailhandel.  1958
  
 99.Stukken betreffende vergaderingen van de groep hoveniers.  1957
  
 100.Brieven van de Katholieke Bloemistenvakbond (NKBV), groep hoveniers.

Doorslagen.  1957
  
 101.Brieven van het secretariaat aan de leden. Doorslagen.  1956-1957
  
 102.Adreslijsten van afdelingen. Met bijlagen.  1956-1957
  
 103-106.Correspondentie van het secretariaat met de leden. Met bijlagen.  1957-1958,

1961-1962
Bevat 4 stukken

  
  103.1957
  
  104.1958
  
  105.1961
  
  106.1962
  
 107.Ledenlijsten.  1951, z.j.
  
 108.Agenda's voor en notulen van gecombineerde vergaderingen van de groep bloemist-

winkeliers en hoveniers. Met bijlagen.  1957
  
 109-110.Agenda's voor en notulen van vergaderingen van het Productschap voor

Siergewassen. Met bijlagen.  1957-1959
Bevat 2 stukken

  
  109.1957-1958
  
  110.1959
  
 111.Agenda's voor en notulen van algemene vergaderingen. Met bijlagen.  1957
  
 112.Stukken betreffende de Organisatie-Commissie van de Sociaal Economische Raad

(SER) en de Wet op de Bedrijfsorganisatie.  1957
  
 113.Correspondentie met verschillende personen en instellingen over een te sluiten

CAO, groep hoveniers. Met bijlagen.  1958
  
 114.Omzetstatistieken van het Economisch Instutuut voor de Middenstand (EIM) voor

de detailhandel in bloemen en planten. Met bijlagen.  1957-1958
  
 115.Correspondentie van het secretariaat met de leden over de contributie. Met bijlagen.

  1957-1958
  
 116.Stukken betreffende de stichting Nationale Katholieke Gezinszorg.  z.j.
  
 117.Correspondentie over abonnementen, advertenties en reclame. Met bijlagen.  1958
  
 118.Correspondentie van het secretariaat over aanmelding van nieuwe leden of

afmelding van oude leden.  1957
  
 119.Stukken betreffende financiën.  1958
  
 120.Correspondentie over de samenwerking met de Vereniging Nederlandse

Bloemisterij, groep bloemist-winkeliers. Met bijlagen.  1957-1958
  
 121.Stukken betreffende het ledenbestand.  1958
  
 122.Correspondentie met leden en plaatselijke afdelingen. Met bijlagen.  1957-1958
  
 123.Persberichten van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (NRKM).  1958
  
 124.Stukken betreffende het Productschap voor Siergewassen en andere instellingen.

  1958
  
 125.Correspondentie van het secretariaat met de leden. Met bijlagen.  1958
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voor Siergewassen.  1958
 126.Accountantsrapporten van het Centraal Bloembollen Comité en het Productschap  
 127.Correspondentie over een op te richten vakblad "Bloemenwereld". Met bijlagen.

  1957
  
 128.Mededelingenblad, nummer 7 t/m 25.  1958
  
 129-130.Stukken betreffende een CAO voor de groep hoveniers.  1953-1958

Bevat 2 stukken
  
  129.1953-1954
  
  130.1955-1958
  
 131.Correspondentie van het secretariaat met de leden over eventuele aansluiting bij de

Vereniging De Nederlandse Bloemisterij. Met bijlagen.  1957-1958
  
 132.Accountantsrapporten van het Centaal Bloembollen Comité en het Productschap

voor Siergewassen.  1959
  
 133-134.Correspondentie met de Katholieke Radio Omroep (KRO) over tuinpraatjes.  1959

Bevat 2 stukken
  
  133.Bestuur.  1959
  
  134.Luisteraars.  1959
  
 135.Brief van de Stichting Bijzonder Waarborg Fonds voor de Detailhandel over een

bijeenkomst met brancheorganisaties. Met bijlagen.  1959
  
 136-138.Correspondentie met verschillende instellingen. Met bijlagen.  1958-1959

Bevat 3 stukken
  
  136.Sint-Phocas.  1958-1959
  
  137.Groep bloemist-winkeliers.  1958-1959
  
  138.Groep hoveniers.  1958-1959
  
 139.Correspondentie met de groep bloemist-winkeliers en de groep hoveniers over

serviceverlening. Met bijlagen.  1959
  
 140.Correspondentie van het secretariaat met de redactie van het vakblad

"Bloemenwereld".  1958-1959
  
 141.Stukken betreffende het ontwerp vestigingsbesluit voor het Hoveniersbedrijf.  1959
  
 142.Mededelingenblad.  1958
  
 143.Agenda voor de openbare vergadering van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel te

Den Haag op 24 januari. Met bijlagen.  1959
  
 144.Correspondentie van het secretariaat met diverse bedrijven en instellingen. Met

bijlagen.  1959
  
 145.Correspondentie over namen, adressen en telefoonnummers van bestuursleden en

gewone leden. Met bijlagen.  1959
  
 146.Correspondentie over contributie. Met bijlagen en aantekeningen.  1959
  
 147.Correspondentie met instellingen voor bloemisterij en met leden over sluiting van

een CAO. Met bijlagen.  1959
  
 148.Brieven van het secretariaat aan andere instellingen en aan leden. Doorslagen.

  1959
  
 149.Stukken betreffende De Nederlandse Bloemisterij, groep bloemist-winkeliers en

hoveniers.  1961-1963
  
 150.Brieven van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (NRKM) en het

Productiviteitscentrum voor het Midden- en Kleinbedrijf (PMK).  1959-1960
  
 151.Brieven van het Landbouwschap. Met bijlagen.  1962
  
 152.Correspondentie met andere instellingen en met leden over financiën. Met bijlagen.

  1958-1959
  
 153.Stukken betreffende ledenmutaties.  1960-1963
  
 154.Brieven van het secretariaat aan drukkerij "De Geïllustreerde Pers" en met

verschillende personen over abonnementen en afrekeningen. Met bijlagen.  1963
  
 155.Correspondentie met diverse personen en instellingen op gebied van bloemen en

planten. Met bijlagen.  1960-1963
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 156.Correspondentie over prijsmelding van bloemist-winkeliers. Met bijlagen.
  1960-1961

  
 157.Correspondentie van het secretariaat met leden en instellingen. Met bijlagen.

  1961-1963
  
 158-159.Correspondentie van het secretariaat over radiopraatjes van de "KRO-Tuinman".

Met bijlagen.  1960-1964
Bevat 2 stukken

  
  158.1960-1962
  
  159.1963-1964
  
 160.Correspondentie over het Ontwerp-Vestigingsbesluit Ambulante Handel in Bloemen

en planten, groep hoveniers. Met bijlagen en aantekeningen.  1961
  
 161.Overzicht van de ingekomen en uitgegane brieven van de groep hoveniers.

  1959-1961
  
 162.Stukken betreffende algemene ledenvergaderingen, groep hoveniers en bloemist-

winkeliers. Met bijlagen.  1960-1963
  
 163.Correspondentie betreffende CAO's voor hoveniers. Met bijlagen.  1960-1963
  
 164.Brieven van het secretariaat, groep hoveniers. Doorslagen.  1960-1963
  
 165.Brieven van het secretariaat, groep hoveniers en bloemist-winkeliers. Doorslagen

met bijlagen.  1961-1963
  
 166.Correspondentie over advertentieverzorging in het mededelingenblad

"Bloemenwereld". Met bijlagen.  1961
  
 167.Correspondentie over reclame voor bruidsboeketten. Met bijlagen.  1961
  
 168.Stukken betreffende de commissie Onpersoonlijke Reclame van de Vereniging

Nederlandse Bloemisterij, groep bloemist-winkeliers en hoveniers.  1961
  
 169-171.Accountantsrapporten.  1959-1961

Bevat 3 stukken
  
  169.Commissie Onpersoonlijke Reclame.  1959-1961
  
  170.Centraal Bloembollen Comité.  1959-1961
  
  171.Productschap voor Siergewassen.  1959-1961
  
 172.Stukken betreffende artikelen voor het tijdschrift "Bloemenwereld".  1955-1962
  
 173.Mededelingenblad van de Katholieke Bloemistenvakbond (NKBV). Met

aantekeningen.  1960-1961
  
 174-177.Agenda's voor en notulen van opoenbare bestuursvergaderingen van het

Productschap voor Siergewassen. Met bijlagen.  1960-1963
Bevat 4 stukken

  
  174.1960
  
  175.1961
  
  176.1962
  
  177.1963
  
 178.Stukken betreffende vergaderingen en financiën van de RK

Bloemistenpatroonsvereniging Sint Phocas. Met aantekeningen.  1960-1961
  
 179.Brief aan de Vereniging Nederlandse Bloemisterij over een brief aan het Ministerie

van Economische Zaken over prijsverloop in de detailhandel. Met bijlagen.  1961
  
 180.Correspondentie met de afdeling Oss en Omstreken over reorganisatie van het

afdelingsbestuur. Met bijlagen.  1957-1961
  
 181.Brieven van Th.M. Hazekamp, secretaris, aan leden. Doorslagen.  1961
  
 182.Correspondentie van het secretariaat over het Vestigingsbesluit

Bloemenverkopers- en Hoveniersbedrijf. Met bijlagen en aantekeningen.  1955-1959
  
 183.Aankondigingen van en felicitaties voor feestelijke gebeurtenissen.  1960
  
 184.Correspondentie van het secretariaat met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel over

de Commissie Detailhandel. Met bijlagen en aantekeningen.  1959-1961
  
 185.Correspondentie over ledenmutaties en adreswijzigingen.  1960
  

Pagina 8/10

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472822
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472823
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472824
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472824
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472825
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472826
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472827
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472827
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472828
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472829
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472829
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472830
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472831
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472832
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472832
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472833
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472833
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472834
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472803
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472803
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472836
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472837
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472838
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472839
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472840
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472841
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472841
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472842
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472842
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472843
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472844
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472845
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472846
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472819
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472819
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472847
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472847
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472815
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472815
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472849
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472850
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472850
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472851
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472852
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472852
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110472853


Archief Nederlandse Katholieke Bond van Bloemist-Winkeliers

 186.Correspondentie over een commissie Onpersoonlijke Reclame Binnenland. Met
bijlagen.  1959-1961

  
 187.Brieven van Th.M. Hazekamp aan andere insellingen voor bloemisterij. Doorslagen

met bijlagen.  1959-1961
  
 188.Correspondentie van het secretariaat over financiën. Met bijlagen.  1960-1961
  
 189.Brieven aan en afschriften van brieven van het secretariaat, houdende diverse

inlichtingen.  1961
  
 190-191.Correspondentie met de KRO over radiopraatjes. Met bijlagen.  1960-1961

Bevat 2 stukken
  
  190.1960
  
  191.1961
  
 192.Correspondentie met andere instellingen voor bloemisterij over een CAO voor

hoveniers.  1957-1961
  
 193.Correspondentie met leden over contributie.  1960
  
 194.Correspondentie over inschrijving voor en beëindiging van het lidmaatschap. Met

bijlagen.  1961
  
 195.Diverse verslagen en mededelingen.  1960
  
 196.Correspondentie over cursussen, lezingen en dergelijke.  1960
  
 197.Correspondentie over een inkoopcentrale of inkoopcombinatie. Met bijlagen.

  1960-1961
  
 198.Correspondentie over een vakschool voor bloemsierkunst.  1960
  
 199.Correspondentie over evenementen en over afwikkeling van diverse kwesties.

  1960-1961
  
 200-202.Stukken betreffende de NRKM.  1961-1963

Bevat 3 stukken
  
  200.1961
  
  201.1962
  
  202.1963
  
 203.Correspondentie van het secretariaat met leden.  1961
  
 204.Correspondentie over financiën. Met bijlagen.  1961
  
 205.Correspondentie betreffende inlichtingen en service.  1960-1961
  
 206.Correspondentie betreffende interne organisatie.  1961
  
 207.Correspondentie betreffende mutaties van leden.  1961
  
 208.Correspondentie met verschillende instellingen betreffende prijsmelding.

  1960-1961
  
 209.Circulaires aan diverse personen en instellingen.  1959-1961
  
 210.Correspondentie betreffende het Vestigingsbesluit Hoveniers en Bloemist-

winkeliers. Met bijlagen.  1959-1963
  
 211.Stukken betreffende de vakopleiding en de Centrale Onderwijs Commissie.

  1960-1961
  
 212-215.Ingekomen stukken van het Productschap voor Siergewassen.  1964-1965

Bevat 4 stukken
  
  212.1964, januari-juni.  1964
  
  213.1964, juli-december.  1964
  
  214.1965, januari-juni.  1965
  
  215.1965, juli-december.  1965
  
 216-220.Antwoorden op vragen van lezers van "Margriet".  1961-1964

Bevat 5 stukken
  
  216.1961
  
  217.1962, januari-juni.  1962
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  218.1962, juli-december.  1962
  
  219.1963
  
  220.1964
  
 221.Correspondentie van het secretariaat over interne organisatie. Met bijlagen.

  1962-1963
  
 222.Correspondentie van het secretariaat betreffende inlichtingen en service.

  1961-1963
  
 223.Acte van benoeming van leden van het Gewestelijk Scheidsgerecht voor de Land-

en Tuinbouw in de provincie Groningen. Afschrift met bijlagen.  1960-1963
  
 224.Notitie betreffende de gezamenlijke inkoop voor hoveniers. Met bijlagen.  1962
  
 225.Stukken betreffende de tentoonstelling "25 jaar Hofstadbloem" te Den Haag van 19

tot 29 april.  1962
  
 226.Stukken betreffende het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel.  1961-1963
  
 227.Stukken betreffende ledenmutaties en adreswijzigingen.  1959
  
 228-231.Brieven van het secretariaat aan de leden. Doorslagen met bijlagen.  1960-1963

Bevat 4 stukken
  
  228.1960
  
  229.1961
  
  230.1962
  
  231.1963
  
 232.Correspondentie van het secretariaat met andere instellingen voor de

bloemenbranche. Met bijlagen.  1952-1960
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