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Archief Nationaal Zangersverbond van het NKV

Ten Geleide

Nationaal Zangersverbond van het Nederlands Katholiek Vakverbond (1958-1967)
Het Nationaal Zangersverbond van het Nederlands Katholiek Vakverbond had voorheen de naam Nationaal KAB-
Zangersverbond.
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Archief Nationaal Zangersverbond van het NKV

 
 1.Stukken betreffende de statuten en het huishoudelijk reglement en de

veranderingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.  1958, [1964]
 
 2.Jaarverslagen over 1963-1964.  [1964]-[1965]
 
 3.Brieven en doorslagen van brieven van J.H. Groenen, bestuurslid, houdende

uitnodigingen voor vergaderingen en agenda's voor vergaderingen. Met
kanttekeningen.  1964-1965

 
 4.Verslagen van bestuursvergaderingen. Met aantekeningen. Met bijlagen.  1964-1965
 
 5.Brieven aan besturen van aangesloten koren houdende uitnodigingen voor

vergaderingen en agenda's voor vergaderingen.  1964-1965
 
 6.Verslagen van algemene vergaderingen. Met aantekeningen.  1964-1965
 
 7.Notulen van de Federatie van Nederlandse Zangersbonden van 20 maart.  1964
 
 8.Correspondentie met besturen van N.Z.V.-zangkoren over een bijeenkomst van

dirigenten te houden op 18 april 1964. Met kanttekeningen. Met bijlagen.  1963-1964
 
 9.Brieven van zangkoren over de uitleen van muziekwerken. Met bijlage.  1965-1967
 
 10.Brieven en doorslagen van brieven over de contributie van de bij de bond

aangesloten zangkoren. Met aantekeningen.  1963-1967
 
 11.Lijst houdende de namen en adressen van bestuursleden. Met kanttekeningen.  z.j.
 
 12.Circulaires van Dienst Vorming en Onderwijs aan de aangesloten zangverenigingen

inzake Rijkssubsidie, jaarvergadering te houden op 10 april 1965, repertoire.  1963,
1965

 
 13.Stukken betreffende Bond Katholieke Zangverenigingen.  [1965]
 
 14.Lijsten van titels van muziekwerken. Met aantekeningen.  z.j.
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