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Ten Geleide

Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de Lichamelijke Opvoeding Thomas van Aquino (1951-1997)
Op 29 december 1950 werd de Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de Lichamelijke Oefening Sint Thomas van
Aquino opgericht. Doel was de belangenbehartiging van haar leden en het geven van vorming en voorlichting
overeenkomstig de katholieke beginselen. Voor lidmaatschap was het een voorwaarde om lid te zijn van een katholieke
lerarenvereniging. Er waren afdelingen in het hele land, maar voornamelijk in het bisdom 's-Hertogenbosch.
De afdelingen Twente en Nijmegen zijn in 1961 uitgetreden omdat zij van mening waren dat Thomas van Aquino door
haar geringe ledenaantal en geldmiddelen niet of nauwelijks aan haar doelstellingen kon voldoen. In dat jaar ontbraken er
afdelingen in bijvoorbeeld Rotterdam, Utrecht en 's-Gravenhage.
In het hoofdbestuur zaten afgevaardigden van de Katholieke Onderwijsvereniging, Sint Bernardus, de Katholieke
Lerarenvereniging Sint Bonaventura en de RK Kweekschoolbond.
Rond 1974 werd de doelstelling wat algemener, de naam veranderde in Katholieke Vereniging voor Lichamelijke
Opvoeding Thomas van Aquino. Belangenbehartiging van lichamelijke opvoeding in het algemeen werd belangrijker. De
vereniging gaf een vaktechnisch tijdschrift uit, Thomas geheten. Verder werden er oriëntatiedagen, cursussen en
studiedagen georganiseerd. De vereniging maakte onder andere deel uit van de Nederlandse Sport Federatie.
Nadat al lang werd samengewerkt fuseerde de Katholieke Vereniging in 1987 met de Koninklijke Nederlandse Vereniging
van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke opvoeding (KNVLO) tot de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke
opvoeding (KVLO).
Zie ook in de website Canon LO de vensters 1903 en 1919.
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0.Beeld en geluid.
Bevat 3 stukken
1.Agenda van ingekomen en uitgegane stukken. 1970-1974
2-8.Stukken ingekomen bij het secretariaat. Geordend op stuknummer. 1970-1976
Bevat 7 stukken
2.[1-2.] 1970
3.3-207 1971
4.208-505 1972
5.506-718 1973
6.719-941 1974
7.942-1151 1975
8.1152-1331 1976
9-12.Stukken uitgegaan van het secretariaat. Geordend op stuknummer. 1971-1974
Bevat 4 stukken
9.1-215 1971
10.216-460 1972
11.461-659 1973
12.660-750 1974
13-16.Stukken uitgegaan van het secretariaat. 1974-1977
Bevat 4 stukken
13.1974
14.1975
15.1976
16.1977
17.Stukken ingekomen bij het secretariaat. 1977
18.Verslagen van de algemene jaarvergaderingen. Met bijlagen. 1962-1965, 1976-1978
19-28.Stukken betreffende de algemene jaarvergaderingen. 1966-1975
Bevat 10 stukken
19.1966
20.1967
21.1968
22.1969
23.1970
24.1971
25.1972
26.1973
27.1974
28.1975
29.Verslag van de kerstvergadering van 27 tot en met 29 december. Met bijlagen. 1965
30.Stukken betreffende de vierde oriëntatiedagen gehouden te Tilburg op 10 en 11
januari. 1969
31-38.Stukken betreffende oriëntatiedagen gehouden te Breda. 1970-1977
Bevat 8 stukken
31.Vijfde. 1970
32.Zesde. 1971
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33.Zevende. 1972
34.Achtste. 1973
35.Negende. 1974
36.Tiende. 1975
37.Elfde. 1976
38.Twaalfde. 1977
39.Brieven van en doorslagen van brieven aan de redacties van internationale sporttijdschriften. 1965-1974
40-41.Deelnemerslijsten van de cursus "Jazz-gymnastiek" van 20 tot en met 24 oktober.
1975
Bevat 2 stukken
40.Beginners. 1975
41.Gevorderden. 1975
42.Stukken betreffende de cursussen "Jazz-gymnastiek" gegeven door Monica
Beckman. 1970-1971
43.Stukken betreffende de viering van het 25-jarig bestaan gehouden op 23 en 24
oktober. 1975
44.Stukken betreffende het symposium "Toekomst lerarenopleiding lichamelijke
opvoeding" gehouden op 16 maart. 1974
45.Stukken betreffende het symposion van de interfaculteit van de lichamelijke
opvoeding van de universiteit van Amsterdam van 16 april. 1977
46.Stukken betreffende de Derde Internationale Systematiker Konferenz gehouden te
Oosterbeek van 19 tot en met 22 september. 1973
47.Stukken betreffende de Twentse studiedagen voor de lichamelijke opvoeding.
1975-1977
48.Stukken betreffende de discussiedag "Sportieve recreatie" gehouden op 23
oktober. 1973
49.Stukken betreffende de workshops gehouden op de elfde oriëntatiedagen. 1977
50.Stukken betreffende het internationale congres "Stad in beweging" gehouden van
28 september tot en met 1 oktober. 1975
51.Stukken betreffende het jubileumcongres van 17 en 18 december. 1970
52.Stukken betreffende de systematiekconferenties. 1966-1967
53.Stukken betreffende de interdepartementale werkgroep voor Lichamelijke Vorming
en Sport. 1970
54.Stukken betreffende de bepalingen en eisen voor het vaardigheidsdiploma
gymnastiek en sport voor scholieren en niet-scholieren. 1967-1969
55.Brieven en doorslagen van brieven van de werkgroep Opleidingen Thomas (WOT).
1971-1973
56.Adressenlijsten van de WOT. [1971]
57.Convocaties met agenda's voor de vergaderingen van de WOT. 1971-1973
58.Notulen van de WOT. 1971-1973
59.Enquêteformulier ten behoeve van de WOT. [1971]
60.Tabellen ten behoeve van de werkzaamheden van de WOT. 1972
61.Documentatielijst ten behoeve van de WOT. 1971
62.Plan voor de werkzaamheden van de WOT. 1971
63.Leerplan voor de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. z.j.
64.Stukken betreffende de thema-opzet van de hoofdartikelen in de achtste jaargang
van #Thomas#. 1967
65.Artikel "Snorkelduiken. Adembenemend" van (anoniem) bestemd voor #Thomas#.
Met bijlage. z.j.
66.Stukken betreffende de organisatiecommissie Congres School en Sport. 1973-1974
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67.Brieven en doorslagen van brieven van de redactie van #Thomas# over de
publicatie van theoretische artikelen. 1971-1973
68.Stukken betreffende de publicatie in #Thomas# van praktijkgerichte artikelen voor
het basisonderwijs. 1970-1972
69.Brieven en doorslagen van brieven over de publicatie van praktijkgerichte artikelen
voor het voortgezet onderwijs in #Thomas#. 1971-1972
70.Stukken betreffende de Vereniging voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Sport
en de Lichamelijke Vorming (VWSL). 1970
71.Formulier ten behoeve van de oriënteringsloop van de tweede oriëntatiedagen.
1967
72.Verslag van de enquête ten behoeve van de WOT. [1971]
73.Verslagboek "De lichamelijke opvoeding van het geestelijk gehandicapte kind",
opgesteld naar aanleiding van het jubileumcongres van 17 en 18 december. 1970
74.Verhandeling van (anoniem) over de opleidingstructuur voor onderwijsgevenden in
de lichamelijke opvoeding. 1979
75.Verhandeling "Een proeve van een relatieprofiel ten behoeve van de
bewegingsactivering bij dieper zwakzinnigen" van H.A. Harthoon. z.j.
76.Stukken betreffende de heroriënteringscursus "lichamelijke opvoeding
basisonderwijs". 1977
77.Notulen van de Raad van Vakgroepen. 1973-1975
78.Verhandeling "De problematiek van de expressievakken" van F.P. Jager. 1974
79.Stukken betreffende de eindexamenproblematiek. [1975]
80.Convocaties met agenda's voor de vergaderingen van de Raad van Vakgroepen.
1974
81.Circulaires van de Raad van Vakgroepen. 1974-1975
82.Brief aan het bestuur van de Raad van Vakgroepen. 1974
83.Statuten van de Raad van Vakgroepen. z.j
84.Circulaire aan de hoofden van basisscholen inzake de heroriënteringscursus
"Lichamelijke opvoeding". 1976
85.Verhandeling "W.A.-verzekering" van R.W. Postma, secretaris. z.j.
86.Stukken betreffende de uitgave van de brochure #Minitrampolinespringen#.
1974-1975
87.Verslag van de heroriënteringscursus "Lichamelijke oefening" bestemd voor de
leerkrachten van het basisonderwijs. 1975
88.Correspondentie met het Gymnologisch Instituut over deelname aan het congres
van [oktober]. Met bijlage. 1975
89.Financieel overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de viering van het 25-jarig
jubileum. 1975
90.Notulen van de afdeling Twente. 1956-1961
91.Circulaire van de afdeling Twente houdende een uiteenzetting inzake de
overbodigheid van Thomas van Aquino. 1961
92.Correspondentie met de afdeling Twente. Met bijlage. 1958, 1960, 1962
93.Verhandeling "Het ordeprobleem in de gymnastiek-les" van (onleesbaar). z.j.
94.Lijsten houdende de namen en adressen van studenten die geslaagd zijn aan de
Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Arnhem. 1974-1976, 1978
95.Lijsten houdende de namen en adressen van studenten die geslaagd zijn aan de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Groningen. 1974-1976
96.Lijsten houdende de namen en adressen van studenten die geslaagd zijn aan de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam. 1974, 1976, 1978
97.Lijsten houdende de namen en adressen van studenten die geslaagd zijn aan de
Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. 1974-1976, 1978
98.Lijsten houdende de namen en adressen van studenten die geslaagd zijn aan de
Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Tilburg (KALO). 1974-1976
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99.Lijsten houdende de namen en adressen van studenten die geslaagd zijn voor de
akte "Lichamelijke opvoeding lager onderwijs". 1974-1976
100.Lijsten houdende de namen en adressen van studenten uit het eerste en tweede
jaar van de Katholieke Pedagogische Academie te 's-Hertogenbosch. 1975-1976
101.Lijsten houdende de namen en adressen van studenten die geslaagd zijn aan
(onbekend). 1973-1978
102.Lijsten houdende de namen en adressen van studenten die afgeschreven zijn van
(onbekend). 1976
103.Routebeschrijving van de dagtocht door rivier- en beekdalen van 27 maart. 1976
104.Stukken betreffende het ski-weekend in Ovifat van 27 en 28 maart. 1976
105.Stukken betreffende het zeilinstructie-kamp van 11 tot en met 17 april. 1976
106.Stukken betreffende de commissie School en Sport. 1971-1974
107.Instructie betreffende de volleybal instructiedag gehouden te Geldrop op 11
november. 1972
108.Instructie betreffende de handbal instructiedag gehouden te Papendal op 7 oktober.
1972
109.Instructie betreffende de basketbal instructiedag gehouden te 's-Hertogenbosch op
2 december. 1972
110.Instructies betreffende de techniek van het softball. z.j.
111.Rapport van A.J.H. Mulder inzake het tekort aan vakleerkrachten in de lichamelijke
oefening. 1958
112.Rapport "De opleiding van leraren lichamelijke opvoeding. Ontwerp voor een
beleid" van de KALO. 1975
113.Stukken betreffende de discussienota inzake de uitgangspunten voor de
ontwikkeling van de toekomstige opleiding van onderwijsgevenden lichamelijke
opvoeding in het voortgezet onderwijs. 1975
114.Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie Opleiding Leraren.
1966-1970
115.Stukken betreffende het congres "Bijzondere schoolgymnastiek" gehouden op 24
oktober. 1975
116.Stukken betreffende de commissie Bijzondere Schoolgymnastiek. 1975
117.Stukken betreffende de programmacommissie De Zwakzinnige in Beweging. 1975
118.Stukken betreffende de congressen van de International Council on Health,
Physical Education and Recreation (ICHPER). 1976-1977
119.Brieven en doorslagen van brieven van de Katholieke Onderwijzers Vereniging
(KOV). 1976-1977
120.Verslag van de bespreking met enkele leden van het dagelijks bestuur van de KOV.
z.j.
121.Brieven en doorslagen van brieven van de Katholieke Vereniging van Direkties,
Docenten en Consulenten bij het Beroepsonderwijs en het Leerlingwezen Sint
Bernardus. 1977
122.Brieven en doorslagen van brieven van de Katholieke Vereniging van Docenten aan
Pedagogische Akademies. 1976-1977
123.Stukken betreffende de commissie Modernisering Leerplan Lichamelijke Oefening.
1976-1977
124.Stukken betreffende de Raad van Vakgroepen. 1976-1977
125.Leerplan voor het vak lichamelijke oefening. z.j.
126.Rapport van de commissie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren
en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding inzake de bestudering van de
problemen rond een Raad voor de Schoolsport en het opstellen van richtlijnen.
[1964]
127.Stukken betreffende de bepalingen en tabellen voor het afnemen van de proeven ter
verkrijging van vaardigheidsdiploma's gymnastiek en sport voor scholieren en nietscholieren. z.j
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12 mei. z.j.
128.Convocatie met programma voor de praktijkmiddag "Atletiek en spel" gehouden op
129.Convocatie met programma voor de zomerstudiedagen van 18 tot en met 20 juli.
1963
130.Convocatie met programma voor het bezoek aan de Sporthochschule te Keulen op
18 december. 1962
131.Convocatie met programma voor de paasstudiedag "School en vrije tijd" gehouden
op 1 mei. 1962
132.Convocatie met programma voor de studiedag en de algemene vergadering van 28
december. [1961]
133.Convocatie met programma voor het verdiepingsweekend "Theologie en
lichamelijke opvoeding" gehouden op 21 en 22 september. 1963
134.Convocatie met programma voor de paasstudiedag, het zwemweekend en de
tenniscursus. 1964
135.Convocatie met programma voor de lezing "Physiologische aspecten van de
lichaamsoefeningen" van dr. J.A. Bernards gehouden op 29 december. z.j.
136.Convocatie met programma voor de verdiepingsdagen van 7 en 8 november en de
hockey instructiemiddag op 24 oktober. 1964
137.Convocatie met programma voor de zomerstudiedagen van 23 tot en met 25 juli.
1964
138.Convocatie met programma voor de activiteiten op sportgebied van 25 maart tot en
met 13 september. 1965
139.Convocatie met programma voor de verdiepingsdagen "Lichamelijke opvoeding,
sport en vrede" gehouden op 2 en 3 april. 1966
140.Convocatie met programma voor de oriëntatiedagen van 28 en 29 oktober. 1966
141.Stukken betreffende de bezinningsdagen van 18 en 19 maart en de zwemmiddag
van 8 april. 1967
142.Convocatie met programma voor de oriëntatiedagen van 27 en 28 oktober. 1967
143.Convocatie met programma voor de filminstuctiedag van 5 oktober. 1968
144.Leerplan voor het vak lichamelijke oefening bestemd voor het Sint Janslyceum te 'sHertogenbosch. z.j.
145.Leerplan voor het vak lichamelijke oefening bestemd voor het Voorbereidend Hoger
Middelbaar Onderwijs (VHMO). z.j.
146.Verslag van de demonstraties gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van de Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in
Nederland van 7 februari. 1962
147.Convocatie met programma voor de studiedag "Bijzondere technieken binnen het
kader van de lichaamsoefeningen" gehouden op 10 maart. 1962
148-153.Convocaties met agenda's voor de hoofdbestuursvergaderingen. 1962-1967
Bevat 6 stukken
148.1962
149.1963
150.1964
151.1965
152.1966
153.1967
154-165.Convocaties met agenda's voor en verslagen van de hoofdbestuursvergaderingen.
Met bijlagen. 1968-1978, z.j.
Bevat 12 stukken
154.1968
155.1969
156.1970
157.1971
158.1972
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159.1973
160.1974
161.1975
162.1976
163.1977
164.1978
165.z.j.
166.Convocaties met agenda's voor en verslagen van de jaarlijkse algemene
ledenvergaderingen. 1951-1954, 1958-1959, 1962-1970, 1972-1973, 1977
167.Presentielijst van een jaarlijkse algemene ledenvergadering. z.j.
168.Plan voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 5 november. 1977
169.Besluitenlijst van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 5 november. 1977
170.Presentielijsten van de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. 1955, 1958,
1960-1961, z.j.
171.Brieven houdende aan- en afmeldingen voor de jaarlijkse algemene
ledenvergaderingen. 1958-1960
172.Verslagen van de bestuursvergaderingen. 1951-1954, 1977
173.Convocaties met agenda's voor de bestuursvergaderingen. 1952, 1955-1957,
1960-1962, 1976, z.j.
174.Presentielijsten van de [bestuursvergaderingen]. 1961, z.j.
175.Verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1965, 1968-1970, 1973
176.Convocaties met agenda's voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur.
1962-1963
177.Convocaties met agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van de redactie
van #Thomas#. 1962, 1970-1972, 1973-1978
178.Convocaties met agenda's voor en verslagen van de jaarvergaderingen van de
redactie van #Thomas#. 1973, 1975-1977
179.Verslag van de bijeenkomst van afgevaardigden van Thomas van Aquino en Sint
Bernardus van 14 maart. 1978
180.Verslagen van de gecombineerde vergaderingen van het KOV, Sint Bonaventura,
Sint Bernardus, Sint Thomas en de drie secties Lichamelijke Opvoeding. Met
bijlage. 1951-1953
181.Verslag van de begrotingsvergadering van het hoofdbestuur van 13 maart. 1971
182.Verslag van de vergadering van de bestuursraad van 18 oktober. 1953
183.Verslagen van de vergaderingen van de commissie Oriëntatiedagen. 1967, 1971,
1976-1977
184.Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur met de Redactiecommissie van
28 september. 1963
185.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur met de redactie van
#Thomas# van 10 augustus. 1971
186.Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur met de redactie van #Thomas#
van 27 februari. 1971
187.Verslag van de bespreking van het hoofdbestuur over docenten-jazzgymnastiek
gehouden op 21 november. 1971
188.Notulen van de commissie Begeleiding Basisonderwijs. Met bijlage. 1969
189.Verslag van het informatief gesprek met de Nederlandse Katholieke Sportfederatie
(NKS) van 22 februari. 1969
190.Verslag van de bespreking van het hoofdbestuur met de besturen van de katholieke
onderwijsorganisaties van 16 december. 1961
191.Verslagen van de besprekingen van het dagelijks bestuur met het hoofdbestuur van
de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de
Lichamelijke Opvoeding. 1969-1970
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192.Verslag van de gecombineerde vergadering met de voorzitters van de werkgroepen
en enkele genodigden van 13 januari. 1952
193.Verslag van de bespreking met de Vereniging van Rijksinspecteurs van de
Lichamelijke Opvoeding van 13 juni. 1974
194.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur over de structuur van Thomas
van Aquino gehouden op 27 november. 1973
195.Notulen van het dagelijks bestuur van de Internationale Systematiekconferentie.
1955-1956
196.Convocaties met agenda's voor de vergaderingen van de Internationale
Systematiekconferentie. Met aantekeningen. 1956-1957
197.Verslag van de vergadering van de werkgroep Leraren Lichamelijke Oefening van
28 oktober. 1951
198.Verslag van de vergadering van de afdeling West-Brabant en Zeeland van 7
november. 1961
199.Verslag van de bespreking van een bestuursafvaardiging en de redactiesecretaris
met de leden van de commissie Voorlichting en Publiciteit van 15 oktober. 1969
200.Verslag van een gesprek met vertegenwoordigers van de commissie Voorlichting
en Publiciteit. [1971]
201.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur met de afdeling Zuid-Limburg
van 19 maart. z.j.
202.Verslag van de bespreking met vertegenwoordigers van de [Academies voor
Lichamelijke Opvoeding]. z.j.
203.Notulen van de Subcommissie van (onbekend) van 20 maart. 1978
204.Verslag van de bijeenkomst met vertegenwoordigers van de districten van 12
februari. 1977
205.Verslag van de bespreking met vertegenwoordigers van het Nationaal Sportverbond
voor het Katholiek Onderwijs en de Fédération Internationale Sportive de
l'Enseignement Catholique (FISEC) van 10 juli. 1976
206.Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur en de redactie van #Thomas# met
de Katholieke Radio Omroep (KRO) en het NKS van 10 augustus. 1971
207.Verslag van het internationale congres van de International Council on Health,
Physical Education and Recreation van 29 juli tot en met 4 augustus. 1973
208.Verslag van de vergadering van de commissie School en Sport van 7 februari. 1971
209.Verslag van de vergadering met het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding van 8 mei.
1973
210.Convocatie met agenda voor de vergadering met het College van Adviseurs van 2
april. z.j.
211.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur met de SNS. z.j.
212.Verslag van de vergadering van het bestuur met leden van het dagelijks bestuur
van de KOV. z.j.
213.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur met vertegenwoordigers van
de Raad van Vakgroepen van 11 juni. 1974
214.Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur met het Adviescollege van 10
september. z.j.
215-219.Verslagen van vergaderingen. Met bijlagen. 1954-1968
Bevat 5 stukken
215.1954, september - 1960, juli. 1954-1960
216.1960, september - 1961, december. 1960-1961
217.1962, januari - 1963, december. 1962-1963
218.1964, januari - 1965, december. 1964-1965
219.1966, januari - 1968, augustus. 1966-1968
220.Uittreksel van de notulen van de vergadering van het hoofdbestuur van 13
december. 1977
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221.Lijst van publicaties die beschikbaar zijn voor de vergadering van het hoofdbestuur
van 9 februari. 1971
222.Correspondentie tussen correspondenten in het binnenland en de redactie van
#Thomas#. 1965-1970
223.Correspondentie tussen correspondenten in het buitenland en de redactie van
#Thomas#. Alfabetisch op naam. 1965-1974
224.Stukken betreffende de cursus "Atletische scholing: springen, werpen en lopen"
gehouden te Uden op 14, 21 en 28 april en 12 mei. 1975
225.Brieven houdende dankbetuigingen voor het ter beschikking stellen van
accommodatie voor de tiende oriëntatiedagen van 21 en 22 maart. 1975
226.Convocaties voor de tiende oriëntatiedagen op 21 en 22 maart. 1975
227.Brieven houdende verzoeken voor het ter beschikking stellen van accommodatie
voor de tiende oriëntatiedagen van 21 en 22 maart. 1975
228.Brief van de KALO. Met bijlagen. 1975
229.Verhandeling "Intensivering van de les lichamelijke oefening". 1975
230.Lijst houdende [een overzicht van het aantal leden] verdeeld over de provincies. z.j.
231.Overzicht van de geledingen van het sportwezen. z.j.
232.Stukken betreffende de uitgave van de brochure #Minitrampolinespringen#. 1975
233.Stukken betreffende de heroriënteringscursussen "Lichamelijke oefening voor de
leerkrachten van het basisonderwijs". 1975
234.Brieven over het Overlegorgaan School en Sport. 1974-1975
235.Brieven en doorslagen van brieven aan de Raad van Vakgroepen. Met
aantekeningen. 1975
236.Notulen van de Raad van Vakgroepen van 30 mei. 1975
237.Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur van 17
september. 1974
238.Verslag van de vergadering over bijzondere schoolgymnastiek van 28 augustus.
1974
239.Stukken betreffende het zeilinstructie-kamp. 1975
240.Deelnemerslijst van de bijscholingscursus "Basketbal" gehouden op 16, 23 en 30
januari en 6 februari. 1975
241.Stukken betreffende het Ardenner-weekend van 18 tot en met 20 januari. z.j.
242.Deelnemerslijst van de bijscholingscursus "Tennis" gehouden op 13 juni. 1974
243.Stukken betreffende de cursus "Volksdansen" gehouden op 7 en 14 september.
1974
244.Begroting voor het symposion van 16 maart. 1974
245.Stukken betreffende het jubileumcongres van 18 december. 1970
246.Verslag van de vergadering van leerkrachten lichamelijke oefeningen aan
mytylscholen van 8 juni. 1974
247.Begroting voor de tweedaagse studieconferentie van de organisatiecommissie
School en Sport van 26 en 27 april. 1974
248.Lijsten van cursisten van academies voor lichamelijke opvoeding. 1964-1970
249.Lijsten houdende adreswijzigingen van de leden. 1966-1970
250.Ledenlijst van het KOV. Met bijlage. 1959
251.Ledenlijst van de sectie Lichamelijke Oefeningen van de Bond van RK
Kweekscholen. Met bijlage. 1959
252.Ledenlijst van de vakgroep Lichamelijke Oefening. z.j.
253.Ledenlijst van de provinciale commissie Sport en Lichamelijke Oefening. Met
bijlage. 1966
254.Deelnemerslijsten van de filminstructiecursus gehouden te Groningen. 1969-1970
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Gymnastiekzalen, Terreinen en Materialen#. 1969
255.Stukken betreffende de verzending van de brochure #Onderhoud van
256.Lijsten van nieuwe abonnées van #Thomas#. 1969
257.[Ledenlijst]. z.j.
258.Ledenlijst van de Bond van RK Kweekscholen. z.j.
259.Brieven en doorslagen van brieven over de totogelden. Met bijlagen. 1970
260.Stukken betreffende de vaardigheidsproeven van de Nederlandse Sportfederatie
(NSF). Met bijlagen. 1962-1963
261.Verslag van de bijeenkomst van directeuren van bondsbureaus met functionarissen
van de NSF van 26 maart. 1975
262.Brieven en doorslagen van brieven over de WA-verzekering. Met bijlagen. 1962
263.Reglement van de periodiek #Sint Thomas van Aquino#. z.j.
264.Huishoudelijk reglement van de districten. z.j.
265.Huishoudelijk reglement van #Thomas#. z.j.
266.Statuten en huishoudelijk regelement van de NSF. [1969]
267.Rapport van de Statutencommissie inzake de bestaansreden en de structuur van
Thomas van Aquino. z.j.
268.Statuten en huishoudelijk reglement van Sint Bonaventura. 1951
269.Stukken betreffende de statuten en huishoudelijke reglementen. 1968, 1970,
1974-1975, z.j.
270.Persbericht "In memoriam Jos Castelijn" van F. Wijnen. 1955
271.Persbericht "Congreskaarten Gymnajuventa" van (anoniem). z.j.
272.Dagprogramma's van de zomerstudieweken. 1955-1956
273.Plan van het actiecomité van RK leraren inzake het op peil brengen van de
lerarensalarissen. [1951]
274.Verhandeling "Hoe staan de zaken" van J.F.A.G. König, voorzitter van Sint
Bonaventura. 1953
275.Overzicht van salaris naar anciënniteiten. z.j.
276.Memorie van toelichting inzake de opheffing van de discriminatie van docenten
lichamelijke oefening aan het VHMO. 1953
277.Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur van Sint Bonaventura, sectie
Lichamelijke Oefening met voorzitters van de afdelingen en de sectie van 6
augustus. 1953
278.Verhandeling "Pastorale verantwoordelijkheid van het bestuur van een katholieke
school" van (anoniem). z.j.
279.Stukken betreffende De Boschboom, Kring voor Geschiedenis en Heemkunde te 'sHertogenbosch. 1975
280.Adressenlijst van mensen die vanaf 1952 lid zijn. [1975]
281.Aanmeldingsformulier en voor de reünie van de "25-ers" van 24 oktober. [1975]
282.Lijst van suggesties gemaakt tijdens de jaarvergadering. 1973
283.Jaarrekening van 1973/1974. 1974
284.Plan voor de viering van het jubileum. [1975]
285.Adressenlijst van de bisschoppen van Nederland. 1975
286.Discussienota inzake de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de toekomstige
opleiding van onderwijsgevenden lichamelijke opvoeding in het voortgezet
onderwijs. [1975]
287.Toelichting op de model-sponsorovereenkomst met een individuele
sportbeoefenaar. [1976]
288.Stukken betreffende de nota "Sportbeleid" van de minister van CRM. 1974
289.Stukken betreffende het onderwijsverslag "Lichamelijke opvoeding". [1971]
290.Artikel "Het Derde Internationale Congres over Biomechanica te Rome" van
(anoniem). z.j.
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291.Redevoering "ICHPER, doel en doen" van prof.dr. K. Rijsdorp uitgesproken op het
congres te Rotterdam. 1975
292.Verhandeling "Twentse Studiedagen voor de lichamelijke opvoeding" van prof.dr. J.
Schuyer. Met bijlage. 1970
293.Deelnemerslijst van de cursus "Jazzgymnastiek" gehouden van 19 tot en met 23
oktober. 1970
294.Persbulletin "Nationaal congres: De lichamelijke opvoeding van het geestelijk
gehandicapte kind" van J.H.M. Audenaerde. [1970]
295.Verhandelingen "Wat is Thomas". Met aantekeningen. z.j.
296.Overzicht van de besteding van het aantal pagina's in de 17de jaargang van
#Thomas#. 1977
297.Jaarverslagen van stichtingen die te maken hebben met sport. 1977
298.Plan voor het toekennen van een certificaat aan deelnemers van
bijscholingscurssusen. 1977
299.Verslagen van de vergaderingen van de commissie Oriëntatiedagen. 1977
300.Lijst van adressen waar de brief "Minitrampoline", speciaal bestemd voor het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, naar is verzonden. 1977
301.Lijst van kernpunten van het geprek van de redactie van [#Thomas#] met J. Kloen.
z.j.
302.Adressenlijst van personen en instellingen die een gratis abonnement hebben op
#Thomas#. z.j.
303.Stukken betreffende de heroriënteringscursus gegeven in samenwerking met de
Pedagogische Akademie Hoogveld te Hengelo. z.j.
304.Stukken betreffende de heroriënteringscursus gegeven in samenwerking met de
Pedagogische Akademie te Roermond. 1976
305.Convocatie met programma voor de studiedag van 28 december. [1961]
306.Programma voor het lustrumcongres op 29 tot en met 31 oktober. 1960
307.Kasoverzicht over 1960. 1961
308.Verslagen van oprichtingsvergaderingen van de districten Noord-Brabant, NoordHolland en Limburg. z.j.
309.Verslag van de enquête gehouden onder de leden in Zeeland. 1977
310.Convocatie met agenda voor de vergadering van de Raad van Vakgroepen op 25
februari. 1977
311.Convocatie met agenda voor de ledenvergadering van het district Limburg op 10
maart. 1977
312.Verslag van de bijeenkomst met de vertegenwoordigers van de districten van 12
februari. 1977
313.Stuk houdende schatting van de te verwachten kosten van de drie instructiedagen
in maart. z.j.
314.Adressenlijst van deelnemers aan de cursus "Volksdansen" gehouden te Boxtel op
26 maart en 2 april. 1977
315.Begroting voor de cursus "Snorkelduiken" en "Volksdansen". 1977
316.Adressenlijst van medewerkers van de oriëntatiedagen. 1977
317.Verslag van de bijeenkomst van de commissie Voorbereiding Studiedag
Lichamelijke Opvoeding Examenvak van 15 maart. 1977
318.Adressenlijst van pedagogische academies. 1977
319.Agenda voor (onbekend). z.j.
320.Financiële stukken over 1974/1975 en 1975/1976. 1975-1976
321.Stukken betreffende het Kajak-weekend van 4 en 5 juni. 1977
322.Adressenlijsten van leden, gespecificeerd naar provincie. [1976]
323.Stukken betreffende de bijeenkomst van het district Overijssel te Almelo van 29
november. 1976
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324.Verslag van de bijeenkomst van het district Gelderland van 22 januari. 1977
325.Verslag en presentielijst van de bijeenkomst [van het distrikt Gelderland] gehouden
op het Haarhuis te Arnhem van 22 november. 1976
326.Verslag van de bijeenkomst [van het district Friesland] te Silvolde van 26 maart.
1977
327.Verslag van de vergadering van de districten Utrecht, Limburg, Gelderland en
Noord-Brabant van 20 augustus. 1977
328.Convocatie met agenda voor de ledenvergadering van het district Limburg op 10
maart. 1977
329.Stuk houdende een samenvatting van de besluiten van de vergadering [van het
hoofdbestuur] van 28 april. 1976
330.Verslag van de vergadering van de commissie Bijscholing Basisonderwijs van 24
februari. 1976
331.Stuk houdende een samenvatting van de besluiten van de vergadering [van het
hoofdbestuur] van 15 juni. 1976
332.Convocatie voor het evaluatiegesprek inzake de cursus "Heroriëntering lichamelijke
opvoeding voor het basisonderwijs". 1976
333.Stukken betreffende het uitvallen van gymnastieklessen door proefwerken en
tentamens. 1976-1977
334.Overzicht van de uitgaven van de experimentele heroriënteringscursussen
"Lichamelijke oefening" in 1975. 1976
335.Register van artikelen verschenen in [#Thomas#]. z.j.
336.Begroting voor de bijscholingscursus "Jazzgymnastiek" gehouden te Deurne op 15,
22 en 29 januari en 5 en 12 februari van 1977. 1976
337.Lijsten van personen die een certificaat hebben behaald van de
bijscholingscursussen. 1973-1974
338.Programma en begroting voor de cursus "Jazzgymnastiek" gegeven door Monica
Beckman op 18 tot en met 21 oktober. 1976
339.Programma voor het Ardenner-weekend op 5 en 6 februari. Met bijlagen. 1977
340.Circulaire van de commissie Bewegingsrecreatie aan leraren lichamelijke
opvoeding houdende een oproep tot deelname aan het bewegings-recreatieplan.
1967
341.Verslag van de sportspelen van de FISEC van 27 tot en met 31 juli van A. Vriends.
1962
342.Stukken betreffende de Montessori-film "Leer mij het zelf te doen". 1969
343.Lijst van publicaties over [de organisatie van de lerarenopleiding]. z.j.
344.Rapport "Nadere overwegingen inzake lerarenopleiding. Een toelichting op het
interimrapport en een bijdrage tot verdere discussie" van de commissie Opleiding
Leraren. 1967
345.Nota inzake de subsidiëring van provinciale en regionale onderdelen van landelijke
sportorganisaties. z.j.
346.Persbericht inzake de kunstzinnige en lichamelijke opvoeding in het voortgezet
onderwijs. 1968
347.Jaarverslag over 1973/1974. 1974
348.Overzicht van een verdeling van studenten lichamelijke oefening over de nieuwe
lerarenopleiding. z.j.
349.Programma voor de interscholaire sport voor het voortgezet onderwijs te
Doetinchem. 1971
350.Stukken betreffende de International School Sport Federation. 1971-1974
351.Financiële overzichten van [de viering van het 25-jarig jubileum]. [1975]
352.Rekening over 1972/1973. 1973
353.Voorstel inzake de plaatsbepaling van centraal gelegen plaatsen voor activiteiten.
z.j.
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354.Stuk houdende schuldbetekenis van het bestuur aan prof.dr. H. van Bussel. 1966
355.Plan voor de uitgave van een rapport inzake hygiëne in de sportzaal. z.j.
356.Verhandeling van de redactie van #Thomas# over de problemen en de
ontwikkelingen in het wezen van de lichamelijke opvoeding. [1971]
357.Jaarverslag over 1968/1969. 1969
358.Begroting voor de zesde oriëntatiedagen gehouden te Breda op 26 en 27 maart.
1971
359.Voorstel inzake het programma van het congres "Lichamelijke opvoeding van het
geestelijk gehandicapte kind" gehouden op 17 en 18 december. 1970
360.Programma voor het jubileumcongres op 17 en 18 december. 1970
361.Overzicht van lichamelijke oefeningen voor het basisonderwijs. z.j.
362.Artikel "Fuseren of fusilleren" van H.J. Vlasblom. z.j.
363.Jaarverslag over 1969/1970. 1970
364.Convocatie met programma voor de honkbal-instructiedag op 9 april. z.j.
365.Instructie ten behoeve van gebruikers van de sporthal. z.j.
366.Jaarverslag van de afdeling Amsterdam over 1961/1962. 1962
367.Jaarverslag van de Groep Leraren in de Lichamelijke Opvoeding van het KOV over
1962. 1963
368.Jaarverslag over 1961. 1961
369.Stukken betreffende de oriëntatiedagen. 1967
370.Jaarverslag van de Bossche Sport Raad over 1967. 1968
371.Convocatie met programma voor de afscheidsbijeenkomst van E.A.W. Seebregts op
23 maart. 1968
372.Jaarverslag van de redactie van #Thomas# over 1967/1968. 1968
373.Jaarverslag over 1967/1968. 1968
374.Stukken betreffende de advertentietarieven van #Thomas#. 1966
375.Begroting van #Thomas# voor 1966. 1965
376.Programma voor het nationaal sportfestival op 20 april tot en met 31 mei. 1968
377.Rekening van het aprilnummer van [#Thomas#]. z.j.
378.Convocatie voor de practijkavond van de afdeling Nijmegen op 29 mei. z.j.
379.Convocatie voor de zomerstudieweek op 2 tot en met 7 augustus. 1954
380.Begroting voor de studiedag. z.j.
381.Verslag van de paasstudiedag van 14 april. 1955
382.Verslag van de studieweek van 1 tot en met 6 augustus. 1955
383.Financieel verslag van de systematiekconferentie. 1957
384.Verslag van de bespreking te 's-Gravenhage van 28 februari. 1956
385.Adressenlijst van deelnemers aan de systematiekconferentie. z.j.
386.Financieel overzicht van 1972/1973. 1973
387.Programma voor de Derde Internationale Systematiekconferentie op 19 tot en met
22 september en voor de Bijscholingscursussen. 1973
388.Lijst van ingekomen tijdschriften, rapporten en verslagen van 10 oktober. 1977
389.Verslag van E.A.W. Seebregts van de conferentie "De lichamelijke opvoeding en
sport voor pre-linguaal doven". z.j.
390.Kasoverzicht over 1960. 1961
391.Verslag van de bespreking te 's-Gravenhage van 2 april. 1955
392.Plan voor een applicatie-cursus "Lichamelijke oefening" gehouden ten behoeve van
onderwijzend personeel in het basisonderwijs. z.j.
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[1973]
393.Rapport "Taakanalyse en de leraar lichamelijke oefening" van het hoofdbestuur.
394.Rapport van de Voorbereidingscommissie van de tweedaagse conferentie "School
en sport". [1973]
395.Plan voor besprekingen over samenwerking tussen instanties die zich met sport
bezighouden. 1973
396.Rapport van C.M. Dikker inzake de WOT uitgebracht op de vergadering van 8
september. 1973
397.Adressenlijst van de programmacommissie Lichamelijke Oefening
Eindexamenweek. z.j.
398.Plan voor de opzet van een activiteitenprogramma van de commissie Her- en
Bijscholing. 1977
399.Lijst van de bezoeken gebracht door het [bestuur] aan de districten in 1976 en 1977.
1977
400.Plan voor de reorganisatie van de redactie van #Thomas#. z.j.
401.Voorstel ten behoeve van de rubricering van een enquête. z.j.
402.Jaarverslag van de redactie van #Thomas# over 1976/1977. 1977
403.Verhandeling van Jan Kloen over de leerplanontwikkeling "Lichamelijke
opvoeding". 1977
404.Richtlijnen ten behoeve van auteurs van #Thomas#. z.j.
405.Verslag van de paasstudiedag van 22 april. 1954
406.Stuk houdende taakomschrijving van de studiecommissie inzake onderzoek en
voorlichting over sport en lichamelijke opvoeding. z.j.
407.Memorandum van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en
Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding inzake de verbouwing van het bureau te
Zeist. 1971
408.Voorstel inzake het organiseren van informatiedagen en heroriënteringscursussen
in 1971/1972. 1971
409.Voorstellen inzake puntenwaardering van het vak lichamelijke oefening op de HAVO
en het VWO. [1970]
410.Programma met convocatie voor de zomerstudieweek op 6 tot en met 11 augustus.
1956
411.Programma met convocatie voor de cursus "Ritmische gymnastiek" gegeven door
J. van As op 5 tot en met 7 augustus. 1957
412.Overzicht van data en plaatsen van de praktijkcursussen in 1962/1963. 1962
413.Lijst van [deelnemers] aan de zomerstudiedagen. 1963
414.Rapport van N. Koop inzake de bijeenkomsten van de onderafdeling IJmond. 1965
415.Lijst van activiteiten gehouden door de onderafdeling IJmond. 1963
416.Brief van de studiecommissie Sint Thomas aan de leden. 1955
417.Jaarverslag van de afdeling Midden-Brabant over 1963. 1963
418.Programma voor de studieweek gehouden van 3 tot en met 7 augustus. 1954
419.Notulen [van het hoofdbestuur] van 22 april. Met bijlage. 1954
420.Programma van de zomerstudieweek van 6 tot en met 10 augustus. 1956
421.Uittreksel van de verslagen van de vergadering van het hoofdbestuur van 10 juni en
van het dagelijks bestuur van 16 september. 1964
422.Lijst van geplande cursussen "Zaalgymnastiek", "Basketbal", "Volley" en
"Zaalhandbal". Met aantekeningen. z.j.
423.Jaarverslag over 1958. 1959
424.Jaarverslag van de sectie Lichamelijke Oefening van het KOV over 1955. 1956
425.Verhandeling over het begeleiden van het onderwijs in lichaamsoefeningen bij het
lager onderwijs. 1968
426.Lijst houdende oefeningen van de rhytmische cursus gegeven door C. van der
Velde van 1 tot en met 7 augustus. 1955
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427.Programma voor de studieconferentie van leraren lichamelijke oefening aan de RK
kweekscholen [op 13 tot en met 16 maart]. z.j.
428.Enquêteformulier ten behoeve van sportdocumentatie en -classificatie, ingevuld
door Sint Thomas. 1963
429.Adressenlijsten van deelnemers aan de studiereis naar Keulen op 18 december.
1962
430.Stuk houdende wijzigingen voor de cursusleiders van praktijkcursussen. 1962
431.Adressenlijsten van deelnemers aan de studiereis naar Keulen op 31 mei. 1963
432.Jaarverslag van de secretaris van de afdeling West-Brabant en Zeeland over
1957/1958. 1958
433.Jaarverslag van de waarnemend secretaris over 1959. 1960
434.Jaarverslag over 1960. 1961
435.Convocatie en programma voor de zomerstudieweek op 1 tot en met 6 augustus.
1955
436.Stuk houdende taakomschrijving van de vereniging door de studiecommissie. z.j.
437.Rapport van de studiecommissie inzake de organisatie. 1954
438.Verslag van de enquête inzake het tekort aan vakleerkrachten en het belang van de
algemene vergadering. z.j.
439.Financieel verslag over 1965 en begroting voor 1966. 1965
440.Convocatie en programma voor de studiedag "School en vrijetijdsbesteding"
gehouden op 28 december. z.j.
441.[Presentielijsten] van de jaarvergadering. [1961]
442.Staat houdende ledenaantal dat aangesloten is bij een organisatie. 1961
443.Programma voor het lustrumcongres op 29 en 30 december. 1960
444.Programma voor de paasstudiedag op 11 april. 1958
445.Lijst van punten voorgesteld door de voorzitter ten behoeve van het jaarverslag
over [1955]. [1956]
446.Verslag van de studieweek van 1 tot en met 6 augustus. 1955
447.Jaarverslag over [1956]. [1957]
448.Verslag van de paasstudiedag van 14 april. 1955
449.Convocatie en programma's voor de zomerstudieweek van 2 tot en met 7 augustus.
1954
450.Stukken betreffende de physical-fitness test. z.j.
451.Verhandeling "Het examen middelbare akte lichamelijke oefening" van J. Nauta.
1971
452.Programma voor de [viering van het 100-jarig bestaan] van het Instituut voor
Lichamelijke Opvoeding van de Universiteit te Wenen van 1 tot en met 4 december.
z.j.
453.Adressenlijst van de deelnemers van de cursus "Jazzgymnastiek" gehouden te
Tilburg van 18 tot en met 20 oktober. 1971
454.Adressenlijst van abonnées op #Thomas# van de Pedagogische Academie Sint
Frans te Breda. 1971
455.Jaarverslag over 1970/1971. 1971
456.Begroting voor de cursussen "Jazzgymnastiek" gehouden te Tilburg van 18 tot en
met 23 oktober. 1971
457.Overzicht van de inrichting van de studie aan het Hoger Instituut voor Lichamelijke
Opleiding te Leuven. [1952]
458.Rekening over [1952] met ontvangsten en uitgaven van de heer Dupont. [1953]
459.Adressenlijst van personen die de vragenlijst ten behoeve van het ledenaantal
hebben ingestuurd. [1952]
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Maastricht over 1951 en 1952. 1952
460.Overzicht van de betaling van het lidmaatschap door leden van de werkgroep
461.Adressenlijst van de leden van de werkgroep Sittard. 1952
462.Programma van de studieweek. 1952
463.Adressenlijst van personen die zich ingeschreven hebben voor de studieweek.
1950
464.Adressenlijst van de leden van de studiegroep 's-Hertogenbosch. [1951]
465.Adressenlijst van leerkrachten lichamelijke oefening. z.j.
466.Enquêteformulier. [1951]
467.Overzichten van de onkosten gemaakt door het secretariaat in 1951. 1951
468.Adressenlijst van de leden van de sectie Leraren in de Lichamelijke Opvoeding van
het KOV, kring Limburg. [1951]
469.Kasoverzicht per 28 december. 1951
470.Programma voor de studiedagen voor lichamelijke opvoeding op 17 tot en met 19
april. 1952
471.Adressenlijst van vakleerkrachten lichamelijke oefening van 4 januari. 1952
472.Programma voor de studieweek van 4 tot en met 9 augustus. 1952
473.Adressenlijsten van nieuwe leden. 1952
474.Verslag van de studieweek van 4 tot en met 9 augustus. 1952
475.Aan- en afmeldingen voor de bijeenkomst van vakleerkrachten van 8 oktober.
[1951]
476.Overzicht van de indeling in werkgroepen. 1952
477.Adressenlijst van bestuur, sectieleden en leden van de werkgroepen. [1952]
478.Verhandeling "Paedagogische beschouwing over het eenheidsvraagstuk" van Jos
Aarts. z.j.
479.Verhandeling "De eenheid van ziel en lichaam, beschouwd door een bioloog" van
dr. L.M. van Nieuwenhoven SJ. z.j.
480.Verhandeling "De menselijke eenheid in de psychologie" van drs. J. Vollebergh. z.j.
481.Verhandeling "De eenheid van ziel en lichaam in betrekking tot de lichamelijke
opvoeding" van dr. B. Delfgaauw. z.j.
482.Rapport "De toestand van het onderwijs in lichamelijke oefeningen aan de
nijverheidsscholen in Nederland in de jaren van 1950 tot en met 1952" van het
bestuur van de vakgroep Lichamelijke Oefening van Sint Bernardus. 1953
483.Adressenlijst van leerkrachten die niet voorkomen op de lijst van de sectie
Lichamelijke Oefening van het KOV. [1951]
484.Adressenlijst van nieuwe leden per 28 december. 1951
485.Programma voor de demonstratiedag op 9 april en de studieweek van 3 tot en met 8
augustus. 1953
486.Statuten en huishoudelijk reglement van de NKS. 1964
487.Convocatie voor de basketbalcursus op 21 maart en 18 en 25 april. 1964
488.Convocatie met programma voor de zomerstudiedagen van 23 tot en met 25 juli.
1964
489.Plan voor de activiteiten in 1964/1965. 1964
490.Verslag van de vergadering van de werkgroep School en Sport van 24 mei. 1965
491.Rapport inzake de bestudering van de problemen rond een raad voor de
schoolsport en het opstellen van richtlijnen. 1964
492.Lijsten van studentenabonnementen op #Thomas# en van adreswijzigingen en
opzeggingen. 1965, z.j.
493.Adressenlijsten van afmeldingen van leden en van adresmutaties. 1960-1963
494.Lijst van aanwezige en afwezige autoriteiten op de lustrumdag van 29 december.
1960
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het afdelingsbestuur van Nijmegen van 6 februari. 1961
495.Aan- en afmeldingen van het lidmaatschap naar aanleiding van het schrijven van
496.Menu's van de lustrumviering van 29 december. 1960
497.Adressenlijst van leerlingen van het 35ste cursusjaar van de Katholieke Academie
voor Lichamelijke Opvoeding. 1958
498.Verslag van de bespreking met vertegenwoordigers van de sectie Lichamelijke
Oefening van 5 januari. 1961
499.Convocaties en programma's voor de lustrumviering op 29 december. 1960
500-529.Circulaires, brieven en doorslagen van brieven. Met bijlagen. 1951-1979
Bevat 30 stukken
500.1951
501.1952
502.1953
503.1954
504.1955
505.1956
506.1957
507.1958
508.1959
509.1960
510.1961
511.1962
512.1963
513.1964
514.1965
515.1966
516.1967
517.1968
518.1969
519.1970
520.1971
521.1972
522.1973
523.1974
524.1975
525.1976
526.1977
527.1978
528.1979
529.z.j.
530.Brieven en doorslagen van brieven van de redactie van #Thomas#. Met bijlagen.
1969-1975
531.Adressenlijst van deelnemers aan het weekend in Ovifat op 21 en 22 januari. 1978
532.Subsidieaanvrage voor de cursus "Minitrampoline en landingsmatten". 1978
533.Verslag van het gesprek met het rectoraat van de KALO te Tilburg van 29 maart.
1979
534.Werkplan van de werkgroep [Jeugdgezondheidszorg en Lichamelijke Opvoeding].
1978
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535.Adressenlijst van afgevoerde en nieuwe leden van #Thomas#. 1965
536.Convocatie met programma voor de zomerstudieweek van 1 tot en met 6 augustus.
1955
537.Overzicht van films ingedeeld naar onderwerp. z.j.
538.Verhandeling "Opmerkingen naar aanleiding van het concept van de richtlijnen
[voor gymnastiekzalen]" van (anoniem). z.j.
539.Reglement van de Council of Europe inzake het verlenen van beurzen aan jeugd- en
sportleiders. z.j.
540.Leerplan voor de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam. z.j.
541.Lesrooster met leerplan voor de Christelijke Academie voor Lichamelijke
Opvoeding. z.j.
542.Stukken betreffende de toelatingsprocedure tot de KALO. z.j.
543.Verhandeling "Commentaar op de discussienota opleiding onderwijsgevenden
lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs" van J.P. Kramer, voorzitter van
de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de
Lichamelijke Opvoeding. Met begeleidende brief en concept met kanttekeningen.
1975
544.Plan voor cursussen "Zaalgymnastiek", "Basketbal", "Volley" en "Zaalhandbal". z.j.
545.Begroting voor de spelinstructiedagen in 1972. [1971]
546.Interim-rapport van de commissie School en Sport inzake het adviseren in de meest
uitgebreide zin met betrekking tot de problematiek van school en sport. 1972
547.Stemlijst houdende de namen van sportverenigingen en -bonden en het
stemmenaantal. z.j.
548.Adressenlijst van de hoofdbestuursleden. z.j.
549.Lijst van ingekomen stukken ten behoeve van de vergadering van 13 juni. 1972
550.Adressenlijst van studenten geslaagd aan de KALO. 1972
551.Adressenlijst van studenten geslaagd voor het examen van de akte "Middelbaar
onderwijs lichamelijke opvoeding" gehouden te Arnhem. 1972
552.Adressenlijst van studenten geslaagd aan de Haagse Academie voor Lichamelijke
Opvoeding. 1972
553.Adressenlijst van studenten geslaagd voor het examen MO lichamelijke oefening te
Groningen. 1972
554.Adressenlijst van studenten geslaagd aan de KALO. 1972
555.Adressenlijst van studenten geslaagd aan de Amsterdamse Academie voor
Lichamelijke Opvoeding. 1972
556.Ontwerp voor een embleem voor [de kaft van #Thomas#]. z.j.
557.Begroting voor de cursussen "Jazzgymnastiek" in 1972. [1971]
558.Enquêteformulier ten behoeve van de WOT. 1972
559.Lijst van eerstejaars-studenten van de KALO die zich geabonneerd hebben op
#Thomas#. 1972
560.Verslag van de redevoering "Zukunftsaspekte des Freizeitsports" van prof.dr.
Jürgen Diechert gehouden te Utrecht op 16 december. 1972
561.Enquêteformulier ten behoeve van J. Brants en A. van Deet, studenten te
Amsterdam, inzake de formulering van eigenschappen en vaardigheden die een
goede leraar lichamelijke opvoeding kenmerken. Met bijlage. 1972
562.Adressenlijst van studenten aan de KALO. z.j.
563.Adressenlijst van [leden van de afdeling Nijmegen]. z.j.
564.Financieel verslag van de oriëntatiedagen te Breda van 1972. Met bijlage. 1973
565.Deelnemerslijst van de hockey-instructiemiddag op 24 oktober. 1964
566.Convocatie met programma voor de studiedag "Bijzondere technieken binnen het
kader van de lichaamsoefeningen" gehouden op 10 maart. 1962
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gehouden op 31 oktober. 1962
567.Stukken betreffende de studiedag "Bewegingstherapie aan psychisch gestoorden"
568.Enquêteformulier "Binnensportaccommodaties". z.j.
569.Verslag van de enquête gestuurd aan de distrikten van [18 april]. 1958
570.Adressenlijst van bestuur en leden van de afdeling Zuid-Limburg. z.j.
571.Verhandeling over de vraag hoe het tekort aan leerkrachten lichamelijke opvoeding
bij het LO, VGLO, ULO en LNO kan worden opgeheven. z.j.
572.Verhandeling "Een belangrijke conferentie op komst" van (onbekend). [1954]
573.Jaarverslag van de sectie Lichamelijke Opvoeding van het KOV over 1954. 1955
574.Deelnemerskaart voor de studiedag van de Sporthochschule te Keulen op 18
december. 1962
575.Convocatie met programma voor de zomerstudiedagen op 18 tot en met 20 juli.
1963
576.Jaarverslag van de Bossche Sport Raad over 1962. 1963
577.Verslag van de cursussen "Basketbal" en "Zaalgymnastiek" gehouden van
november tot en met januari. z.j.
578.Convocaties met programma's voor cursussen "Volleybal", "Zaalhandbal",
"Basketbal" en "Zaalgymnastiek" gehouden van november tot en met maart. z.j.
579.Programma voor het Lustrumcongres op 29 tot en met 31 oktober. 1960
580.Plan voor de viering van het Lustrumcongres op 29 tot en met 31 oktober. Met
bijlagen. 1960
581.Verslag van C.A. Graamans van de lezing "Lichamelijke opvoeding en prestatie"
van prof.dr. C. Braun. z.j.
582.Stukken betreffende de FISEC-spelen gehouden te Antwerpen van 26 tot en met 31
juli. 1962
583.Convocatie van de Bossche Sport Raad voor de opening van de sporthal te 'sHertogenbosch op 26 mei. 1962
584.Convocatie met programma voor de praktijkstudiedag van het Christelijk
Paedagogisch Studiecentrum op 9 juni. Met bijlagen. 1962
585.Verslag van de ledenvergadering van de Bossche Sport Raad van 14 maart. 1962
586.Convocatie met programma voor de paasstudiedag "School en vrije tijd" op 1 mei.
1962
587.Overzicht van de oefeningen voor de gewichtstrainingsdemonstratie van de NSF
van 7 april. 1962
588.Stukken betreffende het Studiecongres van de sectie Lichamelijke Oefening van de
Bond van RK Kweekscholen van 17 tot en met 19 oktober. 1961
589.Overzichten van de betaling van brunch en diner door deelnemers van het jubileum.
1961
590.Overzicht van de kostenvergoeding van bestuur, administratie en redactie. z.j.
591.Foto's ten behoeve van het artikel "Tik- en wedstrijdspelen" verschenen in
#Thomas#. Met aantekeningen. z.j.
592.Foto's ten behoeve van het artikel "Groot materiaal" verschenen in #Thomas#. Met
aantekeningen. z.j.
593.Jaarboekje ten behoeve van de algemene vergaderingen van Sint Bonaventura en
Thomas van Aquino op 20 december. Met bijlage. 1955
594.Verhandeling "De betekenis van motoriek voor het kind" van Nel Langhout-Han. z.j.
595.Verhandeling "Houdingsafwijkingen bij schoolkinderen" van Nel Langhout-Han. z.j.
596.Recensie van (anoniem) van het [boek] #Zur Medizinische Bedeutung von SportBewegung und Körperlicher Tätigkeit in unserer Umwelt Heute# door R. Felten.
[1977]
597.Recensie van (anoniem) van het boek #Körpergewicht und Sportliche
Leistungsfähigkeit# door W. Joch. z.j.
598.Recensie van (anoniem) van het boek #Überfütterung und Bewegungsmangel als
Bedrohung der Modernen Industriegesellschaft# door G. Schönholzen. [1977]
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599.Stuk houdende conclusies van (anoniem) naar aanleiding van het [artikel] "Invloed
extra lessen lichamelijke oefening aan leerlingen VWO -HAVO op lichamelijke en
geestelijke groei" door [Oud en Tavecchio]. 1971
600.Recensie van (anoniem) van het boek #Psychologie van het lichaam# door J. Kugel.
z.j.
601.Stuk houdende een citaat uit het [boek] #Lichamelijke en Geestelijke Ontwikkeling
van het Kind# van prof.dr. W. Bladergroen. 1978
602.Verhandeling "Bewegen: levensnoodzaak" van J. Nauta. 1978
603.Samenvatting van (anoniem) van het [artikel] "Fit, vet, vetvrije en vrije vetzuren" van
dr. J.A. Leusink. z.j.
604.Samenvatting van (anoniem) van het [artikel] "Lichamelijke inspanning voor en na
een hartinfarct" van H.W.H. Weeda. z.j.
605.Samenvatting van (anoniem) van de [boeken] #Kamergymnastiek voor Iedereen#
door H. van Blijenburgh en van #Geestelijke en Lichamelijke Opvoeding van het
Kind# door dr. Cornelia Kange. z.j.
606.Samenvatting van Nel Langhout-Han van artikelen over schoolmeubilair. z.j.
607.Lijst houdende opmerkingen van G. Dijkstra gemaakt naar aanleiding van de
bezorgdheid vanuit de gezondheidszorg in het algemeen en de
jeugdgezondheidszorg in het bijzonder. z.j.
608.Samenvattingen van (anoniem) van artikelen over lipoproteïne en haar werking. z.j.
609.Citaat uit het boek #Der Hamm-Marburger Körperkoordinationstest für Kinder#. z.j.
610.Stukken betreffende het gesprek van de jeugdgezondheidszorg met het LO te Zeist
van 14 april. 1978
611.Verhandeling "Gegevens voor overleg van de Jeugdgezondheidszorg en de
Koninklijke Nederlandse" van J. Nauta. 1978
612.Verslag van de bespreking van de artsen van de jeugdgezondheidszorg met
vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en
Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding van 31 maart. 1978
613.Verslag van de onderzoekthema's over lichamelijke vorming en opvoeding. z.j.
614.Verhandeling "Over de keuze van de juiste kinderschoenen" van de Gemeentelijke
Geneeskundige en Gezondheidsdienst, afdeling Jeugdgezondheidszorg, te
Amsterdam. z.j.
615.Literatuurlijst van boeken en artikelen over houdingsafwijkingen. z.j.
616.Circulaires van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, afdeling
Jeugdgezondheidszorg, te Amsterdam. z.j.
617.Lijst [van werkzaamheden van de secretaris] in 1951. 1952
618.Adressenlijst van studenten van de Katholieke Academie voor Lichamelijke
Opvoeding te 's-Hertogenbosch. z.j.
619.Adressenlijst van cursisten van (onbekend). 1960
620.Adressenlijst van oud-cursisten van de cursus "Lichamelijke oefening lager
onderwijs" gehouden te Breda. z.j.
621.Verslag van de vergadering van het voorlopig bestuur van het district NoordBrabant. 1977
622.Verslag van de bespreking van het hoofdbestuur met de commissie Onderhoud van
24 augustus. 1972
623.Stuk houdende kanttekeningen van (anoniem) over het memorandum van de heer
Vlasblom, lid van het hoofdbestuur inzake statutenwijziging. 1972
624.Convocatie met agenda voor de algemene vergadering van de sectie Lichamelijke
Oefening van de KOV op 30 december. 1952
625.Convocatie met agenda voor de algemene vergadering van de vakgroep
Lichamelijke Oefening van Sint Bernardus op 30 december. 1952
626.Verslag van de vergadering van de afdeling Amsterdam en omstreken van 18 maart.
1958
627.Verslag van de bespreking van A.P. Vriends en G.C. Hagemans met het
hoofdbestuur van de KOV van 7 mei. 1973
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628.Verslag van het gesprek van A.P. Vriends en G.C. Hagemans met J.J.M. Neutkens,
[directeur van de KALO] van 5 mei. 1973
629.Verslagen van de vergaderingen van het hoofdbestuur met het hoofdbestuur van de
Koninklijke Nederlandse... 1972-1973, z.j.
630.Verslag van de bestuursvergadering van de sectie Lichamelijke Oefening van Sint
Bonaventura van 6 september. 1952
631.Verslagboek van de jaarvergadering van 18 december. 1971
632.Fotoalbum van de twaalfde oriëntatiedagen gehouden te Breda van 28 en 29
oktober. 1977
633.Artikelen over studiedagen. 1958-1961
634.Artikel over de redevoering van prof.dr. F.J.J. Buytendijk uitgesproken ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan op 30 december. 1960
635.Statuten van de KOV. Met aantekeningen. 1970
636.Stukken betreffende betreffende de vergaderingen van contactfunctionarissen van
de NSF. 1978
637.Verslagen van de vergaderingen van de NSF over de jeugdsport gehouden op 18
april en 17 mei. 1962-1963
638.Stukken betreffende de ledenvergaderingen van de NSF. 1959-1961, 1963-1968,
1972, 1977-1978
639.Verslag van de bespreking van de NSF over vaardigheidsproeven gehouden op 12
april. 1962
640.Stukken betreffende de vergaderingen van de gespreksgroep Kadervorming van de
NSF. 1961-1963, 1965-1966, z.j.
641.Verslag van de bijeenkomst van de NSF met de commissie Sponsoring en Reclame
van 28 februari. 1978
642.Agenda voor de vergadering van de NSF over de oprichting van een federatie van
verenigingen voor beroepssportleiders gehouden op 10 juni. 1961
643.Stukken betreffende de vergaderingen van de NSF over het
scheidsrechtersvraagstuk. 1962
644.Stukken betreffende de bestuursvergaderingen van de NSF. 1967-1968, 1970
645.Agenda voor de bijeenkomst van de leden van de pers- en propagandacommissies
van de NSF op 26 mei. 1966
646.Verslag van de bijeenkomst van de afgevaardigden van organisaties aangesloten
bij de NSF over de problematiek van het bondsbureau gehouden op 9 oktober.
1962
647.Agenda en verslag van de bijeenkomst van de medische commissies van de
sportorganisaties en de Medische Commissie van de NSF van 26 september. 1960
648.Programma voor de bijeenkomst van de Raad voor Opleiding en Research met
bonds-, keurings- en clubartsen op 1 december. 1962
649.Verslag van de bijeenkomst van de NSF met de sportbonden die van overdekte
sportaccommodaties gebruik maken van 2 april. 1977
650.Verslag van de bijeenkomst van de NSF met de aangesloten organisaties over de
schoolsport gehouden op 14 oktober. 1971
651.Stukken betreffende de buitengewone algemene vergadering van het Nederlands
Olympisch Comité van 24 januari. 1959
652.Plan voor de werkzaamheden van de afdeling Opleiding en Research van de NSF in
1962. 1962
653.Convocatie met agenda voor de gesloten bijeenkomst van de NSF op 21 november.
1967
654.Agenda voor de vergadering van de commissie Binnensportaccommodaties van de
NSF met alle sportbonden op 21 juni. 1962
655.Verslag van de vergadering van de Verenigingsjeugdraden van de NSF van 28
maart. 1962
656.Verslag van de bijeenkomst van de NSF met de leden over sportfinanciering van 28
april. 1977
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657.Programma voor de bijeenkomsten van de NSF over onderlinge coaching. 1962
658.Agenda voor de bijeenkomst van de coaches van de NSF op 30 november. 1960
659.Stukken betreffende de vergaderingen van de NSF met de hoofden van
bondsbureaus. 1974-1975, 1977-1978
660.Stukken betreffende de trimactie van het Nationaal Trimcomité. 1970
661.Lijsten van belangrijke sportevenementen en hoogtijdagen. 1959-1960
662.Stukken betreffende de enquête van de NSF over het lidmaatschap van
sporttechnische bonden. 1963
663.Verslag van de bijeenkomst van de NSF met vertegenwoordigers van de Pers- en
Propagandacommissies van 18 november. 1965
664.Programma voor de bijeenkomsten van de conditietraining van de NSF op 4 en 5
oktober. 1963
665.Adressenlijst van de redacties van bondsorganen van de bij de NSF aangesloten
organisaties. 1966
666.Nota van de NSF aan de kabinetsformateur en de nieuwe regering. 1959
667.Programma met convocatie voor de voorlichtingsbijeenkomst van de NSF over
conditietraining gehouden op 28 november. 1964
668.Programma voor de bijeenkomsten van de NSF over conditietraining gehouden op
27 en 28 september en 18 en 19 oktober. 1963
669.Verhandeling "Het jongeren vrijwilligers programma" van (anoniem). z.j.
670.Enquêteformulier ten behoeve van Thomas van Aquino en de NSF. Met bijlage.
1963
671.Overzicht van de hiërarchie binnen de NSF. z.j.
672.Verhandeling "Enige gedachten over de bestaande richtlijnen voor opleidingen"
van de NSF. 1968
673.Nota van [de NSF] inzake de subsidiëring van provinciale en regionale onderdelen
van landelijke sportorganisaties. z.j.
674.Redevoering "De achterstand op het gebied van sportaccommodaties" van drs. S.C.
Bakkenis gehouden op de algemene jaarvergadering van de NSF. 1967
675.Richtlijnen betreffende de plaats en de inrichting van kleedgebouwen en
nevenruimten behorende bij sportterreinen. 1965
676.Programma voor de studiedagen voor de lichamelijke opvoeding van de NSF op 3
en 4 november. 1964
677.Verslag van de enquête over het tekort aan vakleerkrachten en de plaats van de
algemene vergadering. 1958
678.Rapport inzake het tekort aan vakleerkrachten lichamelijke oefeningen. Met bijlage.
1958
679.Stukken betreffende de sporttoto. 1960
680.Memorie van toelichting inzake uitbreiding van het aantal bevoegde leerkrachten
voor het onderwijs in de lichamelijke oefening bij het basisonderwijs. 1955
681.Adressenlijst van de bestuursleden van de NSF. 1960
682.Verslag van de redevoering van dr. W. van Zijll uitgesproken voor de KRO-radio op
27 februari. 1960
683.Adressenlijst van organisaties aangesloten bij de NSF. z.j.
684.Adressenlijst van personen aanwezig op de discussievergadering van 10 februari.
1960
685.Instructie van de NSF ten behoeve van de Olympische Spelen. 1959
686.Stukken betreffende de enquête ten behoeve van de NSF. [1967]
687.Verhandeling "Inventarisatie van behoeften op het gebied van sporttechnische
leiding, opleiding, training, coaching en research" van de NSF. z.j.
688.Stukken betreffende de cursus "Coaching" van de NSF in 1972/1973. 1972
689.Verslag van de enquête "Kaderopleiding in de sportbonden" van de afdeling
Opleiding en Research van de NSF. 1961
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690.Nota van de NSF inzake de opleiding voor het basisdiploma van jeugdsportleider.
1961
691.Plan voor de opzet van bewegingsresearch van de NSF. 1961
692.Stuk houdende een adres voor een op te richten federatie van
beroepssportleidersverenigingen. z.j.
693.Stukken betreffende de voorlichtingsbijeenkomsten conditietraining van de NSF.
1964-1965
694.Programma voor de werkzaamheden van de afdeling Opleiding van de NSF in 1963.
1963
695.Overzicht van de voorwaarden en premies van de collectieve
ziektekostenverzekering. z.j.
696.Programma voor de standaardopleiding tot verenigingssportleider van de NSF. z.j.
697.Uittreksel van het verslag van de vergadering van de commissie
Binnensportaccommodaties van 12 april. 1962
698.Stuk houdende vragen van de werkgroep Planning Kader. z.j.
699.Aanmeldingsformulier ten behoeve van de cursus "Pers- en
propagandacommissies" van de NSF. 1963
700.Stuk houdende vaardigheidseisen voor het diploma van de NSF. z.j.
701.Tabel van de honoraria voor NSF-docenten. 1971
702.Stukken betreffende de enquête van de NSF over de behoefte aan kader in de
sportorganisaties. 1965
703.Programma voor de activiteiten van de afdeling Opleiding en Training van de NSF.
1963
704.Programma voor het weekend van de NSF van 12 en 13 oktober. 1963
705.Stuk houdende laatste wijzigingen in het definitieve concept van de statuten en het
huishoudelijk reglement van de NSF. z.j.
706.Plattegrond van het Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem. z.j.
707.Financiële stukken van de NSF. 1961-1964, 1967
708.Stuk houdende voorstellen voor wijzigingen van de artikelen 15 en 16 van het
huishoudelijk reglement van de NSF. 1968
709-725.Circulaires van de NSF aan de leden en aangesloten organisaties. 1955, 1958-1968,
1971-1972, 1977-1978, z.j.
Bevat 17 stukken
709.1955
710.1958
711.1959
712.1960
713.1961
714.1962
715.1963
716.1964
717.1965
718.1966
719.1967
720.1968
721.1971
722.1972
723.1977
724.1978
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725.z.j.
726.Rapport van de realisatiegroep van de Coördinatiecommissie inzake de structuur
van het nationale overleg. 1972
727.Interimrapport van de commissie School en Sport. [1972]
728.Staat houdende namen, adressen en betalingen voor [een cursus te Sittard]. z.j.
729.Adressenlijsten van studenten aan de KALO. 1971-1972
730.Namenlijst houdende lidmaatschapsnummers en contributiebetalingen. z.j.
731.Verhandeling van (anoniem) over het doel van de NKS. z.j.
732.Namenlijst van gasten van de zevende oriëntatiedagen. 1972
733.Stukken betreffende de cursus "Jazzgymnastics". 1972
734.Uittreksel van het verslag van de bestuursvergadering van de NSF van 16 februari.
1972
735.Verhandeling van (anoniem) over de Stichting Studiecentrum voor Lichamelijke
Opvoeding, Sport, Bewegingsrecreatie en Aanverwante Gebieden. 1970
736.Ontwerp voor een embleem van de kaft van #Thomas#. z.j.
737.Eerste interimrapport van de structuurcommissie MHNO-MSPO (middelbaar
huishoud- en nijverheidsonderwijs en middelbaar sociaal-pedagogisch onderwijs).
Met aan- en kanttekeningen. Met bijlagen uit 1973. 1972-1973
738.Commentaren van verschillende sportorganisaties op de discussie-nota met
betrekking tot het sportbeleid van de minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk (CRM). 1969-1970
739.Stukken betreffende literatuur en audio-visueel materiaal met betrekking tot
lichamelijke opvoeding en sport. 1962, 1966, 1968, 1970-1972, z.j.
740.Brief van G.C. Hagemans, secretaris, aan J.H. van Helden over een oriëntatie-dag
betreffende automatisering van administratie, audio-visuele hulpmiddelen en
medische apparatuur van Philips Nederland NV. Met bijlagen met kanttekeningen.
1972
741.Stukken betreffende het congres "Student Sport Maatschappij" gehouden op het
Psychologisch Laboratorium van de Katholieke Universiteit Nijmegen op 18 en 19
november. 1971
742.Stukken betreffende de Unie van Studerenden aan Academies voor Lichamelijke
Opvoeding (ALO-Unie). 1971-1972
743.Stukken betreffende de Nederlandse Oriënteringsloop Vereniging in oprichting
(NOLV i.o.). 1968-1969
744.Stukken betreffende de Vereniging voor Wetenschappelijk Onderzoek van Sport en
Lichamelijke Vorming (VWSL). 1969-1971
745.Stukken betreffende trimactiviteiten van het Nationaal Trimcomité. 1968-1971
746.Stukken betreffende de Nationale Trim-Wandeldag georganiseerd door de
Nederlandse Sport Federatie (NSF) en de wandelsportbonden op 22 april. 1972
747.Brieven en doorslagen van brieven over de bezetting van de kwaliteitszetel in het
bestuur van de NSF. 1965, 1967-1969, 1971
748.Brieven van de NSF aan de besturen van diverse sportbonden over de Technische
Raad voor de Veldsportaccomodaties. Met bijlagen met kanttekeningen. 1966
749.Artikel "Bondsvergadering ziet geen reden meer contacten met de NKGB voort te
zetten" uit #Het Turnblad#, officieel orgaan van het Koninklijk Nederlands
Gymnastiek Verbond (KNGV), jrg. 49, nr. 23. 1970
750.Stukken betreffende kaderopleidingen van de NSF. 1966-1971
751.Stukken betreffende ledenvergaderingen van de NSF. 1968-1971
752.Stukken betreffende de ingebruikname van het Nationaal Sport Centrum Papendal.
1970
753.Correspondentie met de NSF over namen, adressen en telefoonnummers van
bestuursleden. 1970
754.Circulaire van de NSF aan de leden inzake een voorgenomen tariefswijziging voor
het ter beschikking stellen van docenten. 1970
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755.Stukken betreffende de Raad voor de Recreatiesport van de NSF. 1969-1970
756.Statuten en huishoudelijk reglement. 1976
757.Stukken betreffende bestuursleden. 1967-1968, 1970-1971, 1975, z.j.
758.Brief van H.J. Vlasblom, hoofdredacteur van het maandblad voor lichamelijke
opvoeding #Thomas#, aan A.P. Vriends over de oriëntatiedagen 1972. Met bijlage
met kanttekening. 1971
759.Stukken betreffende activiteiten op het gebied van gymnastiek, rugby, tennis en
zwemmen. 1963-1964, 1969-1970, 1972
760.Stukken betreffende uitnodigingen tot het bijwonen van openingen, vergaderingen,
congressen, studiedagen, jubilea enz. 1966-1968
761.Stukken betreffende de commissie Voorlichting en Publiciteit. 1967-1971
762.Stukken betreffende het maandblad #Thomas# en zijn redactie. 1966-1971
763.Stukken betreffende erelidmaatschappen van J.H. Berrevoets, J.C. Kroese en
H.W.J. Vos en de ziekte en het overlijden van J.H. Berrevoets. 1964, 1969-1970,
1975
764.Brief van R.W.M. Vogels aan A. Vriends over uitstel en vrijstelling van militaire
dienst voor twee docenten lichamelijke opvoeding. Met bijlagen met
kanttekeningen. 1970
765.Correspondentie met A.A. Land over het verzoek om als niet-katholiek lid te mogen
worden. Met kanttekeningen. 1970
766.Brieven over rechtspositie van docenten. Met kanttekeningen. 1966-1970
767.Stukken betreffende het overlijden van G. de Boer, H.P. den Bouwmeester, H.A.
Cornelissen, J.M.J. Korpershoek, W.F. Munnich, E. Seebregts en R.J.F. Smeets.
1967, 1969-1970
768.Stukken betreffende Open Sportartsendagen georganiseerd door de Vereniging
voor Sportgeneeskunde, de Federatie van Bureaus voor Medische Sportkeuring en
de NSF in 1968 en 1969. 1968-1970
769.Brief van A. Vriends, secretaris, aan bisschop J. Bluyssen over de benoeming van
territoriale vicarissen in het bisdom 's-Hertogenbosch. Met bijlage. 1969
770.Stukken betreffende spelinformatiedagen met daarbij behorend instructiemateriaal
voor handbal, hockey, volleybal, basketbal en softbal. 1972
771.Stukken betreffende leerplannen voor lichamelijke opvoeding voor verschillende
schooltypes. 1965, 1967-1969
772.Stukken betreffende het Katholiek Pedagogisch Centrum, de Katholieke Vereniging
van Docenten aan Pedagogische Akademies en het Algemeen Pedagogisch
Studiecentrum. 1969-1971, 1974
773.Brieven van en doorslagen van brieven aan diverse personen en organisaties. Met
kanttekeningen. Met bijlagen. 1966-1971, 1973
774.Stukken betreffende de werkgroep Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding in het
Basisonderwijs. 1970
775.Stukken betreffende de plancommissie Physical Fittness. 1969-1972
776.Stukken betreffende het overlegorgaan voor School en Sport. 1973-1976
777.Stukken betreffende het basisonderwijs. 1969-1971
778.Stukken betreffende het IV. Internationaler Kongress für zeitgemässe
Leibeserziehung gehouden te Hamburg van 19 tot en met 22 oktober. 1966
779.Stukken betreffende internationale congressen inzake lichamelijke opvoeding.
1965-1970, z.j.
780.Stukken betreffende uitnodigingen tot het bijwonen van openingen, jubilea,
vergaderingen, studiedagen enz. 1968-1970, z.j.
781.Rapport "Ouderparticipatie in het basis- en kleuteronderwijs" uitgebracht door de
Nederlandse Gezinsraad. Met begeleidende brief. 1972
782.Kennisgeving van het bestuur van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond
(KNGV) inzake het overlijden van zijn voorzitter J.D. de Jong. Met kanttekeningen.
Met antwoordtelegram. 1970
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bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Met kanttekening. 1970
783.Brief van J. Nieuwenhuyzen Kruseman, hoofd van de afdeling Lichamelijke Vorming
784.Uitnodiging
Nederlandse
Culturele
(NCS)
voor
het
bijwonen
en Sport vanvan
hetde
Ministerie
van CRM,
over Sportbond
het afscheid
van C.
Ras
vanwege
hetvan
het bondscongres waarbij H. Stapels na 25 jaar zijn functie als voorzitter van de
NCS zal beëindigen. 1970
785.Uitnodiging van de heer en mevrouw H. Vos-van Boxtel voor een receptie bij
gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest. 1970
786.Stukken betreffende subsidieaanvragen en subsidieverleningen, onder andere uit
de toto-gelden. 1967-1970
787.Stukken betreffende de eerste oriëntatiedagen gehouden te Tilburg op 28 en 29
oktober. 1966
788.Stukken betreffende de tweede oriëntatiedagen gehouden te Breda op 27 en 28
oktober. 1967
789.Stukken betreffende de vierde oriëntatiedagen gehouden te Tilburg op 10 en 11
januari 1969. 1968-1969
790.Notulen van het hoofdbestuur van 14 november over de commissie Basisonderwijs.
1972
791.Overzicht van oefendoelen lichamelijke oefening voor het basisonderwijs. z.j.
792.Stukken betreffende de werkgroep School en Sport en de drie commissies School
en Sport, Sport en Spel en Schoolsport. 1965-1967, 1970-1972
793.Stukken betreffende de aktenweging. 1977, z.j.
794.Stukken betreffende een congres met als thema "De zwakzinnige (geestelijk
gehandicapte) in beweging" georganiseerd in het kader van het 25-jarig bestaan.
1974-1975
795.Stukken betreffende heroriënteringscursussen voor het vak Lichamelijke Oefening
voor de leerkrachten in het basisonderwijs. 1974-1975
796.Stukken betreffende de commissie Bijzondere Schoolgymnastiek. 1974-1975
797.Stukken betreffende de werkgroep/sectie Onderwijzersopleiding van het Algemeen
Pedagogisch Studiecentrum in oprichting en het Katholiek Pedagogisch Centrum.
1971, z.j.
798.Jaarboekje over 1955 houdende met name agenda's voor algemene vergaderingen,
kasverslagen, verslagen van studiedagen, lezingen en informatie over regelingen
voor leerkrachten. Met aan- en kanttekeningen. 1955
799.Jaarverslag houdende agenda's voor algemene jaarvergaderingen, notulen van
voorgaande jaarvergaderingen, verslagen van secretaris, penningmeester, redactie
en districten, financiële overzichten enz. Met kanttekeningen. Met bijlagen. 1962
800-821.Jaarverslagen houdende agenda's voor algemene jaarvergaderingen, notulen van
voorgaande jaarvergaderingen, verslagen van secretaris, penningmeester, redactie
en districten, financiële overzichten enz. Met kanttekeningen. Met bijlagen. 1963
Bevat 22 stukken
800.1963
801.1965
802.1966
803.1967
804.1968
805.1969
806.1970
807.1971
808.1972
809.1973
810.1974
811.1975
812.1976
813.1977
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814.1978
815.1979
816.1980
817.1981
818.1983-1984
819.1984-1985
820.1985-1986
821.1986-1987
822.Jubileumnummer van #Thomas# naar aanleiding van het 25-jarig bestaan. 1975
823.Jubileumprogramma "Thomas-25" voor de viering van het 25-jarig bestaan te
Tilburg op 23 en 24 october. Met bijlage. 1975
824.Stukken betreffende de Nederlandse Stichting voor Kunstzinnige Vorming (NSKV).
1966-1970, 1972
825.Activiteitenlijst vanaf september 1973. [1973]
826.Circulaire van het hoofdbestuur van de opleidingen voor de lagere akte
Lichamelijke Oefening, de Academies voor Lichamelijke Opvoeding, inzake het
lidmaatschap van Sint Thomas van Aquino. z.j.
827.Landkaart van Nederland met daarop ingetekend de verschillende afdelingen. z.j.
828.Stukken betreffende het Nederlands Genootschap van Leraren bij het
Voorbereidend Wetenschappelijk en Algemeen Voortgezet Onderwijs (NGL). 1976,
z.j.
829.Stukken betreffende de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en
Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding. 1964, 1968, 1972, z.j.
830.Circulaire van het bestuur aan de leden inzake een instructiecursus
"Jazzgymnastic" onder leiding van Monica Beckman. 1970
831.Stukken betreffende het afscheid als voorzitter en het overlijden van Ed Seebregts.
1967-1968
832.Stukken betreffende de Federatie van Bevoegde Nederlandse Sportleiders. 1971
833.Stukken betreffende de Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische
Academies. 1970-1971
834.Stukken betreffende de relatie tussen sport en politiek. 1970-1971
835.Stukken betreffende het Nederlandsch Olympisch Comité (NOC), het International
Olympic Committee (IOC) en de Olympische Spelen van München. 1970-1972
836.Brieven aan en doorslagen van brieven van het hoofdbestuur. 1969-1970
837.Stukken betreffende oriënteringslopen. 1967-1968
838.Stukken betreffende filminstructiedagen en film(instructie)cursussen voor leraren
en leraressen in de lichamelijke opvoeding. Met foto's. 1966-1970
839.Stukken betreffende een ski-cursus in Untermaiselstein in Beieren (WestDuitsland). 1969
840.Stukken betreffende het boekje #Onderhoud# en de commissie Van Osch.
1965-1972, 1974
841.Boekje #Onderhoud#. 1969
842.Stukken betreffende salarisregelingen in het voortgezet onderwijs. 1967-1969
843.Stukken betreffende de mogelijkheid om het vak Lichamelijke Opvoeding als
keuzevak op te nemen in het eindexamenpakket van de HAVO. 1968-1969
844.Stukken betreffende afleveringen van het Nationaal Sport Festival. 1966-1969
845.Stukken betreffende het congres "Wetenschappelijke Studie van de Didactiek der
Lichamelijke Opvoeding, Bewegingstherapie en Psychomotorische Research"
gehouden aan de Rijksuniversiteit Groningen op 27, 28 en 29 maart. 1982
846.Stukken betreffende sportaccomodaties. 1973, z.j.
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Sport. Met bijlagen. 1973-1975
847.Circulaires van het Centrum voor Staatkundige Vorming, het wetenschappelijk
848.Salaristabellen
1 januari
samengesteld
door een
commissieVorming
uit de en
instituut voor deper
KVP,
aan de1969
leden
van de commissie
Lichamelijke
Algemene Nederlandse Onderwijzers Federatie en het Nederlands Verbond van
Directies en Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs. [1968]
849.Stukken betreffende sportaccomodaties en -attributen. 1970-1972, z.j.
850.Overzicht van oefenmateriaal voor het onderwijs in de lichamelijke oefening. Met
aan- en kanttekeningen. z.j.
851.Voorstel inzake wijziging van de richtlijnen voor de bouw en inrichting van
gymnastieklokalen en voor de aanleg van oefenplaatsen en speelterreinen. Met
kanttekeningen. z.j.
852.Stukken betreffende het vak Lichamelijke Opvoeding in het Hoger
Beroepsonderwijs (HBO) en de Bond van Docenten bij het Tertiair Onderwijs. 1972,
z.j.
853.Stukken betreffende de opening van het Nationaal Sport Centrum Papendal op 7
mei. 1971
854.Stukken betreffende de nota "Sport 70" uitgebracht door de gehele georganiseerde
sport in Nederland. 1969-1970, z.j.
855.Stukken betreffende de International Council on Health, Physical Education and
Recreation (ICHPER). 1965-1972, 1975
856.Stukken betreffende de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en
Middelbaar Onderwijs (VHMO), de contactraad van de gezamenlijke secties
Lichamelijke Oefening VHMO en de commissie Lichamelijke Oefening. 1966-1970
857.Stukken betreffende verenigingen van docenten. 1967-1971
858.Stukken betreffende de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en
Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding. 1969-1970
859.Stukken betreffende de buitengewone ledenvergadering van de NSF in het
congrescentrum van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht op 25
november. 1971
860.Stukken betreffende uit te geven gidsen voor het lager en voortgezet onderwijs.
1967-1968
861.Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS). 1968-1970
862.Prospectus van jeugdsportkampen van de NKS. 1965
863.Statuten en huishoudelijk reglement van de NKS. 1964-1965
864.Financieel verslag van de NKS over 1969. 1970
865.Jaarverslagen van de NKS over 1969 en 1970. 1970-1971
866.Stukken betreffende de Fédération Internationale Sportive de l'Enseignement
Catholique (FISEC). 1948, 1959, 1961-1964, 1968, 1975, z.j.
867.Stukken betreffende de werkgroep Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) van de
Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg en bejaardengymnastiek in het
algemeen. 1970-1972, z.j.
868.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur en het
dagelijks bestuur. Met aan- en kanttekeningen. Met bijlagen. 1966-1973
869.Brochure #Gids in pensioenzaken# ten behoeve van de leraren bij het
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs (VHMO). 1948
870.Stukken betreffende de afdeling West-Brabant en Zeeland. 1956-1958, z.j.
871.Informatiegids 1977-1978 van het noordelijk Centraal Instituut voor de Opleiding
van Sportleiders (CIOS) te Heerenveen. 1977
872.Discussienota van de georganiseerde sport over uitgangspunten, doelstellingen en
criteria inzake de sportfinanciering en in het bijzonder de toto/lotto-uitkeringen.
1976
873.Naam- en adreslijst van de leden van de commissie Modernisering Leerplan
Lichamelijke Oefening. z.j.
874.Stukken betreffende #Thomas#. 1975-1976, 1978, z.j.
875.Stukken betreffende de 16de oriëntatiedagen gehouden te 's-Hertogenbosch,
Tilburg en Hilvarenbeek op 11 en 12 september. 1981
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876.Stukken betreffende de 17de oriëntatiedagen gehouden te Tilburg op de Katholieke
Akademie voor Lichamelijke Opvoeding op 28 en 29 oktober. 1983
877.Correspondentie met de Dienst voor Jeugd, Sport en Rekreatie van de gemeente
Breda over reservering en annulering van het gemeentelijk sportcentrum. 1982
878.Stukken betreffende skiweekenden in Prüm/Schnee-Eifel. 1980
879.Brief en naam- en adreslijst betreffende de skiweek naar Alpbach van 3 tot en met 9
maart. 1984
880-886.Correspondentie met diverse organisaties en personen. Met aan- en
kanttekeningen. Met bijlagen. 1978-1984
Bevat 7 stukken
880.1978
881.1979
882.1980
883.1981
884.1982
885.1983
886.1984
887.Stukken betreffende de 13de oriëntatiedagen te Sittard op 27 en 28 oktober 1978
888.Stukken betreffende de 14de oriëntatiedagen te Breda op 26 en 27 oktober. 1979
889.Stukken betreffende de 15de oriëntatiedagen te Breda op 31 oktober en 1
november. 1980
890.Stukken betreffende skiweekenden in Ovifat en Robertville in de Ardennen.
1978-1980
891-897.Correspondentie met de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en
Onderwijzers. Met kanttekeningen. Met bijlagen. 1978-1984
Bevat 7 stukken
891.1978
892.1979
893.1980
894.1981
895.1982
896.1983
897.1984
898.Correspondentie met de Katholieke Onderwijs Vereniging (KOV). Met
kanttekeningen. Met bijlagen. 1978-1981, 1983-1984
899.Correspondentie met de Katholieke Vereniging van Directies, Docenten en
Consulenten bij het Beroepsonderwijs en het Leerlingwezen Sint Bernardus. Met
kanttekeningen. 1978-1979
900.Correspondentie met de Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische
Akademies (KVDPA). Met kanttekeningen. Met bijlagen. 1978-1980, 1983
901.Correspondentie met het Nederlands Genootschap van Leraren (NGL). Met
kanttekeningen. Met bijlagen. 1978-1980, 1982-1983
902.Correspondentie met de Vereniging van Katholieke Leraren Sint Bonaventura, de
katholieke sectie van het NGL bij het voortgezet onderwijs. Met bijlagen. Met
kanttekeningen. 1978-1983
903.Stukken betreffende de Nationale Federatie van Werkers in de Sport (NFWS). 1978,
1983-1984
904.Stukken betreffende de 28ste jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden te 'sHertogenbosch op 4 november 1978. 1978-1979
905.Stukken betreffende de 29ste jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden te
Arnhem op 10 november. 1979
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Bevat 3 stukken
906-908.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur. Met
906.1978
kanttekeningen. Met bijlagen. 1978-1980
907.1979
908.1980
909.Brief van de stuurgroep Herstructurering MHNO en MSPO over een bijeenkomst van
de stuurgroep. Met bijlagen. 1983
910.Correspondentie met de landelijke Stichting Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).
Met kanttekeningen. 1983
911.Brieven van de Nederlandse Badminton Bond over de instelling en een bijeenkomst
van de doelgroep Schoolbadminton. Met kanttekeningen. 1984
912.Stukken betreffende het Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg (NISGZ).
1983-1984
913.Stukken betreffende de adviescommissie voor de Herstructurering van Opleiding
Docenten Lichamelijke Oefening aan de Academies voor Lichamelijke Opvoeding
(de commissie ACHODLO). 1984
914.Stukken betreffende de werkgroep Basisonderwijs. 1983-1984
915.Stukken betreffende de viering van het 30-jarig bestaan en de studiedagen met als
thema "Fysiek in de gymnastiek" in maart 1981. 1980-1981
916.Brieven over de opvolging van T.J. Geurten door L.J.J. Steyns als afgevaardigde
van Sint Thomas van Aquino in de Raad voor de Veldsportakkomodaties. 1985
917.Stukken betreffende de Stichting Nederlandse Schoolsport (SNS). 1977-1983
918.Stukken betreffende het overlegorgaan voor School en Sport. 1976-1982, 1984
919.Stukken betreffende de landelijke Stichting Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).
1981, 1983, z.j.
920.Stukken betreffende onderzoek inzake opleidingen van leerkrachten in de
lichamelijke opvoeding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. 1977,
1979-1981
921.Stukken betreffende de werkgroep Koëdukatie en Ko-instruktie. 1979-1981
922.Stukken betreffende sport en jeugdgezondheidszorg. 1978-1981, 1983, z.j.
923.Stukken betreffende volksdansen en turnen op school. 1979, 1981
924.Stukken betreffende de werkgroep Schoolrespons en de stuurgroep/projectgroep
MHNO/MSPO (middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs en middelbaar sociaalpedagogisch onderwijs). 1978-1982
925-926.Jaarboekjes over 1955 en 1956 houdende agenda's voor algemene vergaderingen,
kasverslagen, verslagen van studiedagen, lezingen en informatie over regelingen
voor leerkrachten. 1955-1956
Bevat 2 stukken
925.1955
926.1956
927-928.Jaarverslagen houdende agenda's voor algemene jaarvergaderingen, notulen van
voorgaande jaarvergaderingen, verslagen van secretaris, penningmeester, redactie
en districten, financiële overzichten. Met kanttekeningen. 1978, 1982
Bevat 2 stukken
927.1978
928.1982
929.Stukken betreffende provinciale sportraden en -commissies. 1966-1969, 1978-1979
930.Brieven over wijziging van de statuten. Met kanttekeningen. Met bijlage. 1976
931.Brief van het Centraal Dansberaad aan minister van Onderwijs en Wetenschappen
A. Pais over de nieuwe opleiding voor leraren basisonderwijs. Met kanttekeningen.
Met bijlage. 1980
932.Verslag van de vergadering over het uitvoeringsplan van de projectgroep Leerplan
Ontwikkeling voor de Opleidingen tot Leraar in het Basis Onderwijs (projectgroep
LOBO). 1981
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de Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht op 19 mei. 1981
933.Verslag van de belangrijkste punten uit de HTS-l.o.-docenten-hearing gehouden in
934.Beleidsnotitie bij het "Advies over een aantal wettelijke voorzieningen, ten behoeve
van de Lerarenopleiding Basisonderwijs" van de Eindtermencommissie. Met
kanttekeningen. 1981
935.Informatieblad van de NSF over de Nationale Sport Akademie applicatieopleidingen. Met kanttekeningen. Met bijlage. 1982
936.Besluit van de minister van CRM, M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen, inzake reclame
bij sportuitzendingen. Met bijlagen. 1981
937.Stukken betreffende de Nationale Federatie van Werkers in de Sport (NFWS).
1981-1982, z.j.
938.Stukken betreffende het Nationaal Sport Overleg. 1982
939.Stukken betreffende de algemene boekhandel en antiquariaat H. de Vries Boeken en
uitgeverij De Vrieseborch, beide uit Haarlem. 1983, z.j.
940.Overzicht van de bestuurssamenstellingen in de districten Noord-Brabant/Zeeland,
Gelderland, Limburg en Overijssel. Met correcties. z.j.
941.Stukken betreffende de cursus Motorische Remedial Teaching (MRT). 1984, z.j.
942.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur en jaarlijkse
ledenvergaderingen. Met kanttekeningen. Met bijlagen. 1976-1977
943-952.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie van #Thomas#. Met aan- en
kanttekeningen. Met bijlagen. 1971, 1973-1981
Bevat 10 stukken
943.1971
944.1973
945.1974
946.1975
947.1976
948.1977
949.1978
950.1979
951.1980
952.1981
953-956.Uitnodigingen en agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de redactie
van #Thomas#. Met kanttekeningen. Met bijlagen. 1979-1982
Bevat 4 stukken
953.1979
954.1980
955.1981
956.1982
957.Brieven over rechtsposities van docenten lichamelijke opvoeding. Met
kanttekeningen. Met bijlagen. 1977-1984
958.Verslagboek van de jubileumcongressen "De zwakzinnige in beweging" en
"Bijzondere schoolgymnastiek" gehouden naar aanleiding van de viering van het
25-jarig bestaan in Tilburg op 23 en 24 oktober 1975. 1976
959.Lezing "Theologie en Lichamelijke Opvoeding" van dr. B. Speekenbrink
uitgesproken op het verdiepingsweekend te Breda op 20 en 21 september. 1963
960.Circulaire van het bestuur van de afdeling Midden-Brabant over het geven van een
les lichamelijke oefening door W. van Heumen volgens de lesindeling van Groll. Met
aantekeningen. 1959
961.Brieven van de Koninklijke Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de
Lichamelijke Opvoeding aan de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen over overheidssteun voor opleidingsinrichtingen en voor de
wetenschappelijke bestudering van het vak lichamelijke oefening. Met
kanttekeningen. 1954
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962.Naam- en adreslijsten van leden van werkgroepen. Met aan- en kanttekeningen.
1954
963.Tijdschriftartikelen "Van het KOV" over vergaderingen van het dagelijks bestuur
van het KOV. 1953
964.Krantenartikel "Het verschil tussen de oude en de moderne Lichamelijke
Opvoeding". z.j.
965.Artikel "Juist begrip van sport bewaren is plicht van allen" uit #De Tijd# van 15
november. 1952
966.Uitnodiging van het bestuur voor het bijwonen van een lezing te houden door dr. C.
Miermans over het onderwerp "Sport en recreatie" te 's-Hertogenbosch op 30
december. 1958
967.Circulaire van het bestuur aan de niet-aangesloten leerkrachten in de lichamelijke
oefening over de uitgifte en verspreiding van het jaarboekje 1952. Met kanttekening.
1952
968.Briefkaarten van H.W.J. Vos, penningmeester, aan P. Eikhoudt over het betalen van
contributie. Met kanttekeningen. 1952
969.Stukken betreffende zomerstudieweken en paasstudiedagen. 1953-1955, 1959
970.Brief over een skicursus in 1953. Met bijlage. [1952]
971.Brief van K.J.J. Lotsy, voorzitter van de NSF en lid van het comité
Verjaardagsgeschenk H.M. De Koningin, over een bijdrage voor het
verjaardagsgeschenk voor koningin Juliana. Met bijlage met kanttekening. 1959
972.Rapport inzake het tekort aan vakleerkrachten in de lichamelijke oefening. 1958
973.Stukken betreffende algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur.
1953-1955, z.j.
974.Naam- en adreslijsten van de sectie Lichamelijke Oefening van Sint Bonaventura,
oud CILG-ers (onbekend), Leraren Lichamelijke Oefening MO en (onbekend). Met
kanttekeningen. 1949, 1953, z.j.
975.Stukken betreffende bezuinigingen op en reorganisaties van het vak Lichamelijke
Oefening in het onderwijs. 1983-1984
976.Stukken betreffende de NKS. 1983-1984
977.Stukken betreffende applicatiecursussen en bevoegdheidsgaranties. 1979
978.Stukken betreffende het gebruik van de minitrampoline binnen het onderwijs in het
vak Lichamelijke Oefening. 1977-1982
979.Stukken betreffende de International Council on Health, Physical Education and
Recreation (ICHPER) Europe. 1979-1984
980.Stukken betreffende de adviescommissies voor de Leerplanontwikkeling en de
Stichting voor de Leerplanontwikkeling. 1978-1984
981.Stukken betreffende de Stichting voor de Wetenschap van de Lichamelijke
Opvoeding en de Sport. 1966-1967, 1969, 1981, 1984
982.Stukken betreffende de sectie Lichamelijke Oefening van de Katholieke
Lerarenvereniging Sint Bonaventura. 1955-1960, z.j.
983.Stukken betreffende algemene jaarvergaderingen, bestuursvergaderingen en
vergaderingen van het bestuur van de sectie Lichamelijke Oefening van Sint
Bonaventura. 1948-1950, 1952-1957
984.Stukken betreffende Sint Bonaventura. 1951, 1956-1957, 1959-1965, 1971, z.j.
985.Stukken betreffende samenwerking en een mogelijk samengaan met de Koninklijke
Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding
in een nieuwe vereniging. 1975-1976, 1979-1984, z.j.
986.Documentatiemap over zwemonderricht. Met foto's. [1972]
987.Uitnodigingen en agenda's voor en verslagen van redactievergaderingen van
#Thomas#. Met kanttekeningen. Met bijlagen. 1982-1984
988-991.Stukken betreffende de districten. Met aan- en kanttekeningen. Met bijlagen.
Geordend per district. 1978-1982
Bevat 4 stukken
988.Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. z.j.
989.Gelderland. 1978-1982
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990.Noord-Brabant en Zeeland. 1978-1982
991.Limburg. 1978-1982
992-995.Agenda's voor en notulen en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur.
Met bijlagen. Met kanttekeningen. 1981-1984
Bevat 4 stukken
992.1981
993.1982
994.1983
995.1984
996.Jaarverslag over 1974/1975. 1975
997.Notitie over verrekening van foto's. z.j.
998.Verhandeling "Hoe behandelen de gemeenten de sport" van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG). 1982
999.Aanbevelingen van de inspectie VO/AV (voortgezet onderwijs/algemeen vormend)
naar aanleiding van het onderzoek "Lichamelijke Oefening 1979-1980". Met
kanttekeningen. 1982
1000.Titelblad van het boekje #Spier-en-in-spanning# van dr. R.A. Binkhorst. Met
kanttekeningen. z.j.
1001.Verhandeling van G. Doorenbosch over de meningsvorming rondom de
problematiek van de lichamelijke opvoeding/oefening als examenvak. z.j.
1002.Brieven aan gemeentebesturen, gemeenteraden en andere bevoegd gezag van
basisscholen. [1982], z.j.
1003.Verhandeling van dr. A.C. de Jong van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend
Hoger- en Middelbaar Onderwijs over salarisregelingen voor leraren lichamelijke
oefening. Met bijlage. 1961
1004.Brief van A.A. Langeveld, verkoopleider van Blikman & Sartorius, over de opvolging
van een vertegenwoordiger. 1981
1005.Circulaire van de Stichting Rotterdamse Raad voor Sport en Recreatie over een
adreswijziging. Met kanttekeningen. 1980
1006.Lijsten van medewerkers van de Buitendienst Gymnastiek-SportzaalvloerScheidingswand en de Technische Dienst en van maatgegevens van verschillende
sporten. z.j.
1007.Naam- en adreslijst van hoofdbestuursleden. 1980
1008.Circulaire van R.W. Postma, secretaris, aan de directies van de opleidingsscholen
voor onderwijzers inzake de heroriënteringscursus "Lichamelijke oefeningbasisonderwijs". Met concept. 1977
1009.Circulaire van R.W. Postma, secretaris, aan de docenten lichamelijke opvoeding
van opleidingsscholen voor onderwijzers inzake de heroriënteringscursus
"Lichamelijke oefening-basisonderwijs". 1977
1010.Verhandeling van (onbekend) over gegevens en vragen in verband met het plan de
vakinspectie lichamelijke opvoeding voor het basisonderwijs op te heffen. z.j.
1011.Voorstel van R.V. (onbekend) met betrekking tot centraal gelegen locaties voor
eventuele activiteiten. Met bijlage. z.j.
1012.Schema betreffende de organisatie en relaties met diverse andere organisaties en
instanties. z.j.
1013.Instructie van het College van Hoofdinspecteurs van het Lager Onderwijs
betreffende de werkzaamheden van de consulenten voor de lichamelijke opvoeding.
1963
1014.Programma van de afdeling Sportontwikkeling en Kadertraining van de NSF inzake
de cursus "Training en coaching" te Utrecht en Arnhem voor het cursusjaar
1975-1976. 1975
1015.Artikel "De ontwikkeling van de sportopleidingen in Nederland" van dr. W. de Heer,
eerder gepubliceerd in #De Lichamelijke Opvoeding#, jrg. 62, nr. 20 en jrg. 63, nr. 1.
1974-1975
1016.Overzicht van de resultaten (kwantitatieve gegevens) van de beperkte enquête
jeugdsport per 1 januari 1973. Met kanttekeningen. [1974]
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1017.Jaaroverzicht en jaarverslag van het Gymnologisch Instituut van de Stichting
Studiecentrum Utrecht over 1972-1973. Met begeleidende brief met kanttekeningen.
1974
1018.Stukken betreffende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. 1979-1980, 1982-1983
1019.Verslag van de buitengewone ledenvergadering gehouden te 's-Hertogenbosch op 9
october. 1982
1020.Informatiestencil "Zweden: de campagne 'Dieet en lichaamsbeweging'" van
Clearing House, Information Centre for the Planning and Implementation of Sport
for all Under the aegis of the Council of Europe. Met bijlage. 1973
1021.Lijst houdende gegevens over in het voorjaar 1976 te organiseren algemene
cursussen voor sportkader. 1975
1022.Besluit van minster van Onderwijs en Wetenschappen, dr. J.A. van Kemenade,
inzake de installatie van de commissie Modernisering Leerplan Lichamelijke
Oefening. Met begeleidende notitie. 1974
1023.Redevoering en antwoordrede van respectievelijk de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, dr. A. Vermeer, en de voorzitter van de commissie
Modernisering Leerplan Lichamelijke Oefening, prof.dr. K. Rijsdorp, bij de installatie
van genoemde commissie op 12 november. Met correcties. 1974
1024.Persbericht "Eerste graads opleiding ook bij instellingen nieuwe lerarenopleiding"
van de afdeling Pers en Voorlichting van de Katholieke Leergangen te Tilburg. 1974
1025.Toespraak van de minister van CRM, mr. H.W. van Doorn, bij gelegenheid van de
officiële opening van de 300ste sporthal in Nederland te Geldrop op 9 november.
1974
1026.Correspondentie tussen het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding en de
Stichting Nederlandse Schoolsport (SNS) over studiedagen. 1974
1027.Stukken betreffende de toekenning van de Prijs voor Sportgeneeskunde aan de
studie "Invloed van extra lichamelijke oefening" van dr. H.C.G. Kemper, J.G.A. Ras,
drs. J. Snel, P.G. Splinter, drs. L.W.C. Tavecchio en drs. R. Verschuur. 1974
1028.Commentaar van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond
van Nederlandse Architecten op de nota "Scholenbouwbeleid voortgezet
onderwijs" van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, dr. A.
Veerman. Met begeleidende persmededeling met kanttekening. 1974
1029.Brief van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren
en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding aan de redacties van #Richting# en
#Thomas# over de studiedag ITO/IHNO (individueel technisch onderwijs en
individueel huishoud- en nijverheidsonderwijs) op 18 februari 1975. 1974
1030.Brief van het Nederland-Amerika Instituut over het American Host Program. Met
kanttekeningen. 1974
1031.Verslag van de bijeenkomst van directeuren van bondsbureaus met functionarissen
van de NSF op het Nationaal Sport Centrum Papendal op 23 oktober. 1974
1032.Brief van het hoofdbestuur aan A.H.J. Vermeeren over informatie in verband met
een werkstuk voor de cursus "Pedagogiek". 1976
1033.Brieven van verschillende Academies voor Lichamelijke Opvoeding over
toelatingsprocedures en -beleid. Met bijlagen. 1976
1034.Brieven over lessen lichamelijke opvoeding aan de scholengemeenschap Don
Bosco te Etten-Leur. Met bijlage. 1975-1976
1035.Brief aan het Nationaal Sportverbond van het Katholiek Onderwijs te Brussel over
een verslaggeving van een onderling gesprek. 1975
1036.Brief van de minister van Onderwijs en Wetenschappen over
bijscholingscursussen. 1975
1037.Brief aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen, dr. J.A. van Kemenade, en
de staatssecretaris van Onderwijs, drs. K. de Jong Ozn., over voornemens om
Nederlandse taal en Lichamelijke Oefening niet langer verplichte vakken te laten
zijn in het hoger beroepsonderwijs. 1975
1038.Verslag van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) van een oriëntatiereis
naar Polen van 2 tot 8 november. 1975
1039.Brieven van de NKS aan de minister van CRM over het voordragen van G. Kruyver
en P.J. Boymans voor een koninklijke onderscheiding. 1968-1969
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1040.Brief van prof.dr. K. Rijsdorp van het Gymnologisch Instituut te Utrecht over het
rapport "Vooronderzoek inzake een physical fitnesstest voor jongens van 12-18
jaar". 1973
1041.Rapport uitgebracht aan de leden van het hoofdbestuur inzake opheffing van de
vakinspectie lichamelijke opvoeding voor het basisonderwijs. Met correcties. 1974
1042.Circulaire van het hoofdbestuur inzake bevindingen na bestudering van het rapport
"Onderzoek naar de taak van de leraar in het voortgezet onderwijs". 1974
1043.Brief aan het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen over de mogelijkheid om
extra lerarenuren te krijgen voor een (te) kleine accomodatie, waardoor het
leerlingenaantal per les lichamelijke oefening per klas kan worden beperkt. 1974
1044.Correspondentie met het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging
van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding over een gezamenlijk
schrijven aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen met betrekking tot
herexamens. Met bijlage. 1973
1045.Stukken betreffende de Raad van Vakgroepen. 1975
1046.Evaluatieverslag van het zeilkamp "Thomas" tijdens de paasweek. Met
kanttekeningen. 1975
1047.Stukken betreffende de vijfde oriëntatiedagen met als thema "Muziek en bewegen"
gehouden te Breda op 9 en 10 januari 1970. 1969-1970
1048.Stukken betreffende de zesde oriëntatiedagen met als thema "Trimmen" gehouden
te Breda op 26 en 27 maart 1971. 1970-1971
1049.Brieven van A. Sluijs en R. Vogels aan Gerard [Hagemans] over het afmelden voor
vergaderingen. 1976
1050.Statuten en huishoudelijk reglement. z.j.
1051.Stukken betreffende de gezamenlijke districtsbesturen. 1976-1984
1052-1058.Stukken betreffende de districten. Geordend per district. 1976-1984, z.j.
Bevat 7 stukken
1052.Gelderland. 1976-1984, z.j.
1053.Limburg. 1976-1984, z.j.
1054.Noord-Brabant/Zeeland. 1976-1984, z.j.
1055.Noord-Holland. 1976-1984, z.j.
1056.Overijssel. 1976-1984, z.j.
1057.Utrecht. 1976-1984, z.j.
1058.Zuid-Holland. 1976-1984, z.j.
1059-1065.Brieven en circulaires aan diverse personen en instanties. Met aan- en
kanttekeningen. Met bijlagen. 1978-1984
Bevat 7 stukken
1059.1978
1060.1979
1061.1980
1062.1981
1063.1982
1064.1983
1065.1984
1066.Stukken betreffende de jazzdansstage, jazzdansdagen en jazzgymnastiek.
1981-1983
1067.Stukken betreffende lichamelijke oefening als examenvak en de commissie
Voorbereiding Studiedag Lichamelijke Opvoeding Examenvak. 1977-1979
1068.Stukken betreffende overleg tussen het dagelijks bestuur en het dagelijks bestuur
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de
Lichamelijke Opvoeding. 1980-1984
1069-1071.Stukken ingekomen bij het secretariaat. Geordend op stuknummer. 1985-1987
Bevat 3 stukken
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1069.85.001 t/m 85.163 1985-1987
1070.86.001 t/m 86.194 1985-1987
1071.87.001 t/m 87.099 1985-1987
1072-1075.Stukken uitgegaan van het secretariaat. Geordend op stuknummer. 1984-1987
Bevat 4 stukken
1072.8401 t/m 8485 1984-1987
1073.8501 t/m 8567 1984-1987
1074.8602 t/m 8652 1984-1987
1075.8704 t/m 8738 1984-1987
1076.Brieven van de Nederlandse Sport Federatie. Met bijlagen. 1980
1077.Stukken betreffende de Themamiddag "Oudere leraar lichamelijke opvoeding" te
Tilburg op 18 september. 1987
1078-1080.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur.
1985-1987
Bevat 3 stukken
1078.1984
1079.1985
1080.1986
1081.Stukken betreffende de 19e orientatiedag te Tilburg. Met aantekeningen. 1986
1082.Stukken betreffende de 20ste orientatiedag te Tilburg. Met aantekeningen. 1987
1083.Stukken betreffende de 21ste orientatiedag te Tilburg. Met aantekeningen. 1988
1084.Stukken betreffende de 21ste orientatiedag te Groningen. 1989
1085.Stukken betreffende de 22ste orientatiedag te Tilburg.. 1989
1086.Stukken betreffende de conferentie "Koëducatief lesgeven" te Tilburg. 1990
1087.Stukken betreffende her-, bij- en nascholing. 1974-1977
1088.Verslag van de kaderdag te Amersfoort op 27 november. 1989
1089.Stukken betreffende de onderwijsmiddag te Tilburg op 21 maart. 1990
1090.Stukken betreffende de relatie met de KVLO. [1988]
1091.Gegevens bij de aanvrage Pauselijke Onderscheiding voor A. Vriends. [1979]
1092.Stukken betreffende de 18e orientatiedag te Sittard op 26 en 27 oktober 1984.
1984-1985
1093.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van de Werkgroep Opleidingen Thomas
(WOT). 1971-1973
1094.Lijsten houdenden namen van leden. 1986-1987
1095.Stukken betreffende het congres "Fysiek in de gymnastiek" ter gelegenheid van het
30-jarig bestaan op 13 en 14 maart 1981. 1980-1981
1096.Verslag van de ontwikkeling van de Leerstoel Wetenschap van de Lichamelijke
Opvoeding en de Sport en van de Werkgroep Lichamelijke opvoeding en Sport. Met
bijlagen. 1982
1097.Brief van S. Ververgaert-Doesborg over de voltooing van de liquidatieprocedure van
het Gymnologisch Instituut. 1987
1098.Stukken betreffende de Stichting voor de Wetenschap van de Lichamelijke
Opvoeding en de Sport. 1985, 1987
1099.Stukken betreffende de adviescommissie voor de leerplanontwikkeling lichamelijke
oefening (ACLO-LO). 1984-1986
1100.Stukken betreffende de studiedagen "Lichamelijke opvoeding - examenvak voor het
voortgezet onderwijs" t Noordwijkerhout op 17 en 18 februari. 1978
1101.Enquête lichamelijke opvoeding als potentieel eindexamenvak voor het havo. 1976
1102.Stukken betreffende de heroriëntatiecursus lichamelijke oefening - basisonderwijs.
1974-1979
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1103."Opleiding voor leraren lichamelijke vorming" van W. van der Bijl. 1969
1104.Notitie van J. Nauta over het examen Middelbare Akte Lichamelijke Oefening
("blauwboek"). 1971
1105.Nota "Gedachten voor een nieuwe leraren-opleiding voor lichamelijke oefening" van
Katholieke Akademie Lichamelijke Vorming te Tilburg. 1970
1106.Stukken betreffende het rapport van de adviescommissie herstructurering opleiding
docenten lichamelijke vorming (ACHODLO). 1985-1986
1107-1110.Stukken betreffende de Jazzdansdagen. 1984-1987
Bevat 4 stukken
1107.1984
1108.1985
1109.1986
1110.1987
1111.Stukken betreffende de studiedag "Coëducatief les geven" op 26 februari 1988 te
Utrecht. 1987-1988
1112.Stukken betreffende de werkgroep vakdidactisch onderzoek. 1985-1986
1113.Correspondentie met de Nationale Raad Zwemdiploma over deelname aan het
adviescollege Diploma-zwemmen. 1984
1114.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van vergaderingen van de
Adviescommissie Sport en Lichamelijke Opvoeding ("Commissie van Doorn").
1985-1987
1115.Stukken betreffende het overlegorgaan voor School en Sport. 1984-1988
1116.Stukken betreffende verschillende studiemiddagen over het M.D.G.O. 1986-1987
1117.Stukken betreffende de werkgroep "Werkzoekende collega's" (ook genaamd "Werk
in uitvoering" ). 1985-1986
1118.Stukken betreffende de viering van het 7de lustrum op 8 en 9 november. 1985
1119.Stukken betreffende de voorbereiding van een Nederlands-Vlaams congres in
Breda. 1984-1985
1120.Stukken betreffende de cursus "Motorische Remedial Teaching" (M.R.T.).
1986-1987
1121.Correspondentie met de Nederlandse Katholieke Schoolraad. 1982-1987
1122.Correspondentie met leden over rechtspositionele vragen. 1984-1987
1123.Stukken betreffende de deelname aan de begeleidingscommissie van onderzoek
naar tekorten in de opleiding van vakleerkrachten L.O. 1981-1982
1124.Brief van A. Land aan J. Audenaerde over rapportcijfers. 1973
1125.Verslagen van de besprekingen met de Koninklijk Nederlandse Vereniging van
Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke opvoeding. 1969-1970
1126.Overzicht van activiteiten in de jaren 1963-1966. 1966
1127.Brief van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de
Lichamelijke Opvoeding over de Nederlandse Sportfederatie. 1968
1128.Circulaire over het maken van een film voor bewegingsobservatie. 1970
1129.Stukken betreffende de voorbereiding van een congres over de invloed van spsort
op het sociale gedrag. 1966
1130.Verslag van de "Overlegraad" van de Raad van Leraren, de Koninklijk Nederlandse
en St. Thomas van Aquino op 18 mei. 1968
1131.Agenda voor en verslag van de vergadering van de Overlegraad Lichamelijke
Oefening. 1969
1132.Brief van de secretaris van de Overlegraad over het mentorenprobleem. 1970
1133.Brief van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de
Lichamelijke opvoeding over rechtspositie. 1985
1134.Notitie "Uitgangspunten 'onderzoeksgroep i.o.'". [1985]
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1135.Draaiboeken Thomas' orientatiedagen. z.j.
1136.Uitreksel uit het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Utrecht en Omstreken betreffende de KVLO. 1987
1137.Statuten van de KVLO. 1987
1138.Statuten en huishoudelijk reglement voor de Katholieke groepering Thomas van
Aquino van de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO).
1987
1139.Agenda's met bijlagen voor en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur
van de Katholieke Groepering "Thomas van Aquino". 1988-1989
1140.Agenda's voor en verslagen van de gezamelijke vergadering van de dagelijkse
besturen van de KVLO en de Groepering Thomas. 1988-1989
1141.Brief van de penningmeester van de KLVO over financiele vraagstukken. Met
bijlagen. 1988
1142.Begrotingen 1987, augustus t/m 1987-december en 1988. 1988
1143.Brief van M. van der Loo over het Jan Luiting Fonds en de Thomas Documentatie.
1988
1144.Correspondentie tussen Marianne [van Bussel] en J. Audenaerde over
bestuursaangelegenheden. 1988
1145.Brief van G. Wermers aan J. Audenaerde over bestuursaangelegenheden. 1988
1146.Verslag van activiteiten in de jaren 1987 en 1988. 1989
1147.Jaarrekening 1986/1087 en accountensverklaring. 1987
1148.Brieven aan en kopieën van brieven van de redactie van het maandblad "Thomas".
1986-1987
1149.Agenda's voor en verslagen van de redactievergaderingen van het maandblad
"Thomas". 1980, 1984-1987
1150.Stukken betreffende de commissie Basisonderwijs. 1967-1973
1151.Circulaire over en evaluatie van Skiweekend te Prüm. 1981
1152.Correspondentie van het bestuur met verschillende organisaties. 1980
1153.Grootboek. 1987-1997
1154.Verslag van het gesprek tussen de Prot. Chr. Vereniging Ouders in Oprichting,
Landelijke Oudervereniging Bijz. Onderwijs op Algemene Grondslag, Koninklijk
Nederlands, Thomas van Aquino te Zeist op 24 september. 1980
1155.Verhandeling "Bewegingsarmoedig Onderwijs" van J. Nauta. 1980
1156.Adressenlijst leden districtsbesturen. z.j.
1157.Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur met de districtsbesturen te 'sHertogenbosch op 17 juni. 1980
1158.Verslag van de bespreking van de voortgangsnota samengesteld door de Structuur
Ontwikkelings Commissie (SOC). Met bijlagen. 1980
1159.Brief van H. Broeren aan J. Audenaerde over de universitaire studie lichamelijke
opvoeding aan de Universiteit te Nijmegen. 1962
1160.Brief van H. van der Loo over een voorstel van "adviescommissie drukken blad".
Met bijlagen. 1988
1161.Verslag van de bijeenkomst van de voortgangscommissie (KVLO en Thomas). 1986
1162.Stukken betreffende de tegemoetkoming in de kosten voor D. Doorenbosch. 1985
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