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Archief Kath. Vereniging van Inrichtingen voor Behandeling en Verpleging van Geestelijk Gestoorden
 
      1-4       Stukken betreffende vergaderstukken van de Beheersraad van 
                het Centraal Bureau voor het Katholiek Ziekenhuiswezen.
                    1. 1958-1962.
                    2. 1963-1965.
                    3. 1966-1968.
                    4. 1969-1972.
                1958-1972.
 
      5-13      Vergaderstukken van het bestuur van de Nationale 
                Ziekenhuisraad (NZR).
                    5. 1967.
                    6. 1968.
                    7. 1969.
                    8. 1970.
                    9. 1970.
                   10. 1971.
                   11. 1971.
                   12. 1972.
                   13. 1972.
                1967-1972.
 
      14-25     Vergaderstukken van de sectie Psychiatrische Instituten van 
                de NZR.
                   14. 1968.
                   15. 1969.
                   16. 1970.
                   17. 1970.
                   18. 1970.
                   19. 1971.
                   20. 1971.
                   21. 1971.
                   22. 1972.
                   23. 1972.
                   24. 1972.
                   25. 1972.
                1968-1972.
 
      26-29     Vergaderstukken van het bestuur van de Katholieke Hogere 
                School voor Verplegenden te Nijmegen.
                   26. 1964-1965.
                   27. 1966.
                   28. 1967-1969.
                   29. 1970-1972.
                1964-1972.
 
      30        Vergaderstukken van de commissie Honorering Leidinggevende 
                Functionarissen van de sectie Psychiatrische Instituten van 
                de NZR.
                1968-1972.
 
      31        Vergaderstukken van de studiecommissie Arbeidstherapie 
                ingesteld door de contactcommissie van de Vereniging van 
                Psychiatrische Inrichtingen in Nederland (VPIN) en de 
                Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor de Verpleging 
                van Geestelijk Gestoorden (KVIGG).
                1965-1968.
 
      32        Vergaderstukken van de commissie Statistiek vanwege de 
                sectie Psychiatrische Instituten van de Stichting Nationaal 
                Ziekenhuisraad.
                1967-1970.
 
      33        Vergaderstukken van de commissie Rechtspositie Geestelijk 
                Verzorgen.
                1965-1968.
 
      34        Vergaderstukken van de commissie Opleidingszaken B en Z 
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Archief Kath. Vereniging van Inrichtingen voor Behandeling en Verpleging van Geestelijk Gestoorden
                Verplegenden (voorzitter: broeder Amantius) en Herziening 
                B-opleiding.
                1968-1970.
 
      35        Ingekomen circulaires van de commissie van Overleg inzake 
                Arbeidsvoorwaarden voor Personeel in Ziekeninrichtingen.
                1969-1970, 1972.
 
      36        Ingekomen stukken betreffende salariëring en sociale 
                voorzieningen van personeel.
                1967-1968.
 
      37        Ingekomen stukken van de werkgroep Organisatorische 
                Structuur van de Katholieke Vereniging van Inrichtingen 
                voor Behandeling en Verpleging van Geestelijk Gestoorden 
                (KVI).
                1964-1966.
 
      38        Stukken betreffende structuurschema psychiatrische 
                inrichtingen en de bespreking daarvan.
                1964.
 
      39        Stukken betreffende de commissie Opleidingszaken 
                B-verplegenden.
                1964-1968.
 
      40        Ingekomen stukken van de commissie Statistiek, later 
                Jaarboekcommissie.
                1957, 1961.
 
      41        Ingekomen stukken van de Statutencommissie.
                1966.
 
      42        Ingekomen stukken en uitgaande stukken van Amantius 
                betreffende de opleiding voor ziekenverpleging A en B.
                1964.
 
      43-46     Ingekomen vergaderstukken van de Contactcommisie van de 
                Vereniging van Psychiatrische Inrichtingen in Nederland en 
                de Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor de 
                Behandeling en Verpleging van Geestelijk Gestoorden.
                   43. 1963, september - 1964.
                   44. 1965.
                   45. 1966.
                   46. 1967, januari-oktober.
                1963-1967.
 
      47-49     Stukken betreffende vergaderstukken van de vaste commissie 
                van Overleg van de Hoofdinspectie voor de Geestelijke 
                Volksgezondheid en de besturen van de organisaties van 
                psychiatrische inrichtingen in Nederland.
                   47. 1964, december - 1967.
                   48. 1968-1970, oktober.
                   49. 1970, december - 1971.
                1964-1971.
                NB: Vanaf 1967: de sectie Psychiatrische Instituten van de 
                Nationale Ziekenhuisraad.
 
      50        Ingekomen stukken betreffende problemen rond het 
                gezamenlijk bureau van het CBKZ.
                1960-1961.
 
      51        Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken van 
                broeder Amantius als penningmeester van de Vereniging van 
                RK Gestichten en Inrichtingen voor Krankzinnigen en 
                Zwakzinnigen (later KVI).
                1955-1958.
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Archief Kath. Vereniging van Inrichtingen voor Behandeling en Verpleging van Geestelijk Gestoorden
      52        Stukken betreffende salariëring van medici.
                1961-1964.
 
      53        Ingekomen stukken van de werkgroep Hogere Beroepsopleiding 
                Verplegenden, ingesteld door het Ministerie van Sociale 
                Zaken en Volksgezondheid, bestaande uit vertegenwoordigers 
                van belanghebbende instanties.
                1968.
 
      54-56     ontbrekende nummers.
 
      57        Stukken betreffende het vademecum ten behoeve van de leden 
                van de Raad van Beheer, de leden en de plaatsvervangende 
                leden van de secties van het Koningin Juliana Fonds.
                z.j.
 
      58        Stukken betreffende honorering van medici, werkzaam in 
                psychiatrische inrichtingen, waaronder: ingekomen stukken 
                van de commissie Honorering Leidinggevende Functionarissen 
                van de sectie Psychiatrische Instituten van de Stichting 
                NZR.
                1969.
 
      59        Stukken betreffende salarisgegevens van personeel, werkzaam 
                in ziekeninrichtingen en enige rapporten van het Economisch 
                Instituut voor het Katholiek Ziekenhuiswezen over dit 
                onderwerp.
                1967-1969.
 
      60        Stukken betreffende salaris en rechtspositie van personeel 
                in verpleeginrichtingen.
                1966-1967.
 
      61        Stukken betreffende de structuur van het Nederlandse 
                ziekenhuiswezen, afkomstig van de KVI.
                1969-1971.
 
      62        Financiële jaaroverzichten van de KVI, gemaakt door broeder 
                Amantius, penningmeester.
                1961-1970.
 
      63        Stukken betreffende overzichten van het aantal 
                verpleegdagen van bij de KVI aangesloten inrichtingen.
                1956-1967, 1970.
 
      64        Financiële begrotingen van de KVI, met toelichting, 
                opgesteld door broeder Amantius, penningmeester.
                1963-1970.
 
      65        Financiële begroting van het Centraal Bureau voor het 
                Katholiek Ziekenhuiswezen (CBKZ) en "Ons Ziekenhuis" over 
                1969 en concept-begrotingen van het CBKZ en "Ons 
                Ziekenhuis" over 1969 en 1970.
                1969-1970.
 
      66        Financiële rekening van baten en lasten van het CBKZ over 
                1963 en jaarstukken van het CBKZ van 1969.
                1963, 1970.
 
      67        Financiële begroting en concept-begrotingen van het 
                Nationaal Ziekenhuis Instituut over 1968 en 1970. Met 
                toelichtingen.
                1968-1970.
 
      68        Ingekomen stukken betreffende interne berichten van de NZR, 
                bestaande uit voornamelijk copieën van kranteartikelen.
                1971.
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      69        Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging 
                Nationale Ziekenhuisraad en de Stichting NOZ, 
                respectievelijk gedateerd 29 januari 1971 en september 
                1971; concept-reglement voor de sectie Psychiatrische 
                Instituten van de NZR van 2 september 1971 en de statuten 
                van de Stichting Nationale Ziekenhuisraad 1969.
                1969, 1971.
 
      70        Stukken betreffende het voorontwerp Wet 
                Gezondheidsvoorzieningen van april 1971 en het ontwerp-wet 
                Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen van 
                april 1971; ontwerp Verstrekkingenwet maatschappelijk 
                dienstverlening van juni 1971 en de wet 
                Ziekenhuisvoorzieningen, gedateerd 25 maart 1971.
                1971.
 
      71        Ingekomen vergaderstukken van de commissie Registratie 
                Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg.
                1971.
 
      72        Vergaderstukken van het College Advies en Bijstand inzake 
                Levensbeschouwelijke Aangelegenheden, gedateerd 
                juni-september 1972 en stukken betreffende de voorbereiding 
                van de commissie over de periode november 1970 tot en met 
                januari 1972.
                1970-1972.
 
      73        Vergaderstukken van de commissie Geestelijke Verzorging.
                1970-1972.
 
      74        Vergaderstukken voor de ledenvergaderingen van de Nationale 
                Ziekenhuisraad.
                1972.
 
      75        Vergaderstukken van de algemene ledenvergadering van de 
                sectie Algemene Ziekenhuizen van de NZR over de periode 
                september 1971-1972.
                1971-1972.
 
      76        Vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering van de 
                sectie Verpleegtehuizen van de NZR over de periode 
                september 1971 en 1972.
                1971-1972.
 
      77        Stukken betreffende informatie aan bestuursleden van de 
                sectie Psychiatrische Instituten van de NZR toegezonden 
                stukken ("info").
                1972.
 
      78-79     Ingekomen stukken betreffende vergaderstukken van het 
                overlegorgaan voor de zwakzinnigeninrichtingen in 
                Nederland.
                   78. 1961, juni - 1964, november.
                   79. 1966-1968, september en december 1969.
                1961-1964, 1966-1969.
                NB: Vóór april 1962 bestonden slechts achtereenvolgens een 
                vergadering van besturen van zwakzinnigeninrichtingen en 
                een voorbereidingscommissie voor het overlegorgaan.
 
      80        Ingekomen stukken betreffende vergaderstukken voor het 
                Centraal Overlegorgaan inzake Zwakzinnigenzorg 
                (COZ)-parlement.
                1967.
 
      81        Ingekomen stukken betreffende vergaderstukken van het 
                bestuur van de Nationale Federatie voor Kinderbescherming.
                1972.
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      82        Jaarverslagen over 1966 van de Stichting Sociaal 
                Psychiatrische Dienst Zuid-Holland en haar instituten; over 
                1967 van haar opvolgster Stichting Geestelijke 
                Volksgezondheid Zuid-Holland; over 1968 van haar instituten 
                en een toelichting op de begroting voor 1970.
                1967-1969.
 
      83        Vergaderstukken van het dagelijks en het algemeen bestuur 
                van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke 
                Gezondheidszorg.
                1968.
 
      84        Vergaderstukken van de commissie ad hoc Formalisering 
                Gezamenlijk Overleg der Confessionele Ziekeninrichtingen 
                over de periode januari-november 1971.
                1971.
 
      85        Vergaderstukken van de commissie van Advies inzake 
                Zwakzinnigenzorg van de NZR, de sectie Psychiatrische 
                Instituten.
                1971-1972.
 
      86-87     Stukken betreffende vergaderstukken van de Kamer voor de 
                Psychiatrische en Zwakzinnigeninrichtingen voor zintuiglijk 
                gehandicapten van de Stichting Centraal Orgaan 
                Ziekenhuistarieven.
                   86. 1969 - 1970, oktober.
                   87. 1970, december - 1972.
                1969-1972.
 
      88        Jaarverslagen over 1966 van de Stichting Centraal Orgaan 
                Ziekenhuistarieven.
                1966-1967.
 
      89        Vergaderstukken van de commissie van Overleg ad hoc over de 
                opleiding van ziekenverzorgers van de sectie 
                Verpleegtehuizen van de NZR.
                1970-1971.
 
      90        Ingekomen stukken van de werkgroep Pastorale Zorg in 
                Psychiatrische Inrichtingen van de KVI, waaronder een 
                voorlopig en tussentijdsrapport en de eindnota.
                1969-1971.
 
      91        Stukken betreffende mededelingen van de sectie 
                Psychiatrische Instituten van de NZR.
                1969-1970.
                NB: Dit gestencilde blad geeft informatie over de 
                activiteiten aan de bij de sectie aangesloten 
                psychiatrische inrichtingen over de periode mei 1969-1970.
 
      92        Stukken betreffende NZI-berichten van de nummers 1-3 over 
                de periode februari 1969-december 1969, uitgebracht door 
                het Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZI) om informatie van 
                ontwikkeling, activiteiten enzovoort van het NZI te 
                verspreiden.
                1969.
 
      93        Stukken betreffende de NZR-knipselkrant.
                1972.
 
      94        Stukken betreffende capita selecta van de stafcursus 
                B-verpleging.
                1960.
 
      95        Ingekomen stukken van de Sint Willibrordus Stichting, 
                psychiatrische inrichting te Heiloo, waaronder het 
                jaarverslag van de psychotherapeutische afdeling over 1960.
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                1961.
 
      96        Stukken betreffende B-verplegenden van de KVI in 1960, 
                waaronder samenvattingen van inleidingen, verslagen van 
                discussie-groepen etcetera over de vier leergebieden.
                1960.
 
      97        Stukken betreffende het examen van de stafcurcus 
                B-verpleging over de periode 1960-1961, waaronder opstellen 
                van de cursisten en de resultaten.
                1960-1961.
 
      98        Ingekomen stukken betreffende de totstandkoming van een 
                stafcursus B-verpleging.
                1954-1956.
 
      99        Stukken betreffende de stafcursus B-verpleging, 
                voornamelijk tweede en derde cursus.
                1961-1965.
 
      100       Ingekomen stukken voor Amantius als voorzitter van de 
                commissie Opleidingszaken van de KVI.
                1960-1963.
 
      101       Stukken betreffende de door inrichtingen ingevulde 
                formulieren van de enquête over 1961 van de werkgroep 
                Zwakzinnigenzorg van de KVI.
                1961.
 
      102       Stukken betreffende resultaten van de enquête over 1961 van 
                de werkgroep Zwakzinnigenzorg en gegevens uit enquêtes van 
                voorafgaande jaren.
                z.j.
 
      103       Stukken betreffende de KVI enquête over 1959, dat gehouden 
                werd door Amantius onder de aangesloten inrichtingen.
                1959.
 
      104       Financiële stukken van Amantius als penningmeester van de 
                KVI, waaronder: Financiële jaaroverzichten over de periode 
                1959-1960, conceptbegroting betreffende 1961, verslag van 
                de KVI over het jaar 1962 en de rekening van baten en 
                lasten van het CBKZ over 1963.
                1960-1961, 1963-1964, 1970, 1972.
 
      105       Stukken betreffende diverse nota's van de World Health 
                Organization.
                1956-1957.
 
      106       Ingekomen stukken van de commissie Opleidingszaken van de 
                Nationale Federatie voor de Kinderbescherming.
                1959-1960.
 
      107       Ingekomen stukken van de Programma-Voorbereidingscommissie 
                van de KVI, waarvan Amantius lid was; waaronder nota naar 
                aanleiding van enquête van 1959.
                1959.
 
      108       Stukken betreffende een inleiding tot het vraagstuk van de 
                oligopremie in het bijzonder met betrekking tot de dieper 
                zwakzinnigen en de herziene versie daarvan, geschreven door 
                J.B.J. Veraart, geneeskundig inspekteur voor de geestelijke 
                volksgezondheid te Eindhoven en correspondentie hierover 
                met de schrijver.
                1959-1960.
 
      109       Stukken betreffende vergaderstukken van de commissie 
                Opleidingszaken van de KVI.
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                1961-1964.
 
      110       Rapport met begroting en tekeningen van de Katholieke 
                Stichting voor Epileptici in Nederland betreffende de 
                vestiging van een verpleeginrichting voor vrouwelijke 
                epileptici en een kliniek voor vrouwelijke en mannelijke 
                epileptische patiënten te Heeze van november 1959.
                1959.
 
      111       Ter kennisname toegezonden circulaires van het CBKZ en 
                voornamelijk bestemd voor de KVI.
                1957-1964.
 
      112       Stukken betreffende het congres van het Katholiek 
                Ziekenhuiswezen dat gehouden werd van 26 tot en met 28 
                september 1963 in het Kurhaus te Scheveningen, 
                georganiseerd door het CBKZ in de periode juli-september 
                1963.
                1963.
 
      113       Ingekomen stukken van de studiecommissie Bewegingstherapie 
                van de sectie Psychiatrische Instituten van de NZR met het 
                concept-eindrapport.
                1969-1971.
 
      114       Stukken betreffende gegevens van de inrichting, de 
                activiteiten en toekomstige ontwikkelingen van 66 
                inrichtingen verzameld door het CBKZ (oktober 1969).
                1969.
 
      115       Stukken betreffende de nota over de nieuwbouw van de 
                psychiatrische inrichting Huize Padua te Boekel met 
                tekeningen (juni 1967).
                1967.
 
      116       Ingekomen stukken van de werkgroep Differentiatie van de 
                KVI.
                1960.
 
      117       Ingekomen stukken van de commissie Planning Bouw en 
                Uitbreiding van Inrichtingen voor Geestelijk Gestoorden.
                1956-1959.
 
      118       Stukken betreffende de Wet Ziekenhuisbouw, waaronder 
                kamerstukken.
                1967-1969.
 
      119       Ingekomen stukken van en betreffende besprekingen van het 
                bestuur van de KVI met het bestuur van de pastores van de 
                bij de KVI aangesloten inrichtingen.
                1969.
 
      120       Statuten en ledenlijst van de sectie Administrateurs van de 
                KVI.
                1966.
 
      121       Stukken betreffende vergaderstukken van het overleg tussen 
                de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid 
                en de sectie Psychiatrische Instituten van de Nationale 
                Ziekenhuisraad betreffende de periode november 
                1967-december 1969 en enige vergaderstukken van het 
                Nationale Samenwerkingsorgaan voor de Geestelijke 
                Gezondheidszorg i.o. over het jaar 1970.
                1967-1970.
 
      122       Stukken betreffende vergaderstukken van de J.B.M. 
                Veraartstichting en de algemene vergadering over de 
                perioden december 1967, februari 1968 en 1970.
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                1967-1968, 1970.
 
      123       Ingekomen en uitgaande stukken van de commissie 
                Patiëntenregistratie Inrichtingen voor Zwakzinnigen, 
                vallende onder het Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
                over de periode september 1967-1971.
                1967-1971.
 
      124       Stukken betreffende de samenvoeging van de bureaus van de 
                Stichting het Nederlandse Ziekenhuiswezen en het CBKZ.
                1970.
 
      125-126   Stukken betreffende inrichtingsverslagen over 1966 van 
                inrichtingen die aangesloten zijn bij de KVI.
                1967-1968.
 
      127       Vergaderstukken van de commissie van Overleg inzake 
                samenwerking in ZO-Brabant van de KVI.
                1968.
 
      128       Stukken betreffende institutionele voorzieningen voor 
                geestelijk gestoorde bejaarden.
                1965-1967.
 
      129       Stukken betreffende samenvattingen tussen de voorzitter en 
                de secretaris van de Vereniging van RK Gestichten en 
                Inrichtingen voor Krankzinnigen en Zwakzinnigen en besturen 
                van aangesloten congregaties over de periode mei-juni 1952.
                1952.
 
      130       Vergaderstukken van het algemeen bestuur van de Stichting 
                tot Bevordering en Behartiging van de Internaatsverzorging 
                van RK Geestelijk Gestoorden, waarvan Amantius vanaf maart 
                1952 lid was (maart 1952-december 1955).
                1952-1955.
 
      131       Ingekomen en uitgaande stukken van Amantius betreffende de 
                KVI-cursus Pedagogiek MO-A ten behoeve van verplegenden, 
                die wegens gebrek aan belangstelling niet is doorgegaan en 
                waarvoor in de plaats een studiegroep is opgericht.
                1961-1962.
 
      132       Stukken betreffende de tweede stafcursus B-verpleging, 
                georganiseerd door de KVI, waaronder: inschrijfformulieren, 
                samenvattingen van lessen uit leergebieden I tot en met V, 
                verslag van de cursus.
                1961-1962.
 
      133       Stukken betreffende de derde stafcursus B-verpleging, 
                waaronder: examenopgaven, verslagen van lessen, 
                voordrachten en discussies.
                1964-1965.
 
      134       Stukken betreffende het eerste, tweede en derde gedeelte 
                van het leerboek van psychiatrische verpleegkunde ten 
                behoeve van cursisten van de B-verplegingsopleiding, 
                bestaande uit drie gestencilde banden met vragen over de 
                periode december 1963-maart 1964.
                1963-1964.
 
      135       Stukken betreffende de totstandkoming van de nota 
                betreffende de situatie van katholieke inrichtingen voor de 
                behandeling en verpleging van geestelijk gestoorden in 
                augustus 1959, samengesteld door Amantius op basis van 
                gegevens, die uit de in 1959 onder de inrichtingen door de 
                KVI gehouden enquête naar voren zijn gekomen.
                1959.
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      136       Stukken betreffende de volgende werken: Psychiatrische 
                Verpleegkunde, deel I, gestencilde uitgave van februari 
                1963 en uitgebracht door de Sint Willibrordusstichting te 
                Heiloo; Psychiatrische Verpleegkunden, delen 1-3, 
                bestaande uit twee gestencilde banden; Leerstof van de 
                opleiding tot het Staatsdiploma Ziekenverpleging B, 
                opgesteld door de gezamelijke examencommissies.
                1963, z.j.
 
      137       Ingekomen stukken betreffende vergaderstukken van de 
                commissie Honorering voor leidinggevende functionarissen 
                van de KVI over de periode 1965-mei 1969.
                1965-1969.
 
      138       Stukken betreffende vergaderstukken van de studiecommissie 
                Bewegingstherapie van de sectie Psychiatrische Instituten 
                van de NZR.
                1969-1970.
 
      139       Vergaderstukken van de sectie Administrateurs van de KVI, 
                voorheen genoemd de Economische Administratieve Sectie in 
                1968.
                1960-1962, 1966-1968.
 
      140       Vergaderstukken van de sectie Geneesheren-Directeur van de 
                KVI.
                1960-1961.
 
      141       Ingekomen stukken betreffende vergaderstukken van de 
                commissie Ziekenfondsvraagstukken, ingesteld door de 
                Vereniging van Psychiatrische Inrichtingen in Nederland en 
                de KVI, vanaf juli 1967 ressorterend onder de sectie 
                Psychiatrische Instituten van de NZR.
                1965-1968.
 
      142       Circulaires van de NZR (Centraal Bureau voor het Katholiek 
                Ziekenhuiswezen) en via deze van de Ziekenfondsraad over de 
                uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
                (AWBZ), die deels op 1 januari, deels op 1 april 1968 in 
                werking is getreden.
                1967-1970.
 
      143       Stukken betreffende het vijftiende International Hospital 
                Congress, gehouden van 24-30 augustus 1967 te Chicago en 
                georganiseerd door The International Hospital Federation.
                1967.
 
      144       Vergaderstukken van de werkcommissie II (opleiding) van de 
                werkgroep Hogere Beroepsopleiding Verplegenden, die in 
                november 1966 is gestart, vanwege het Ministerie van 
                Sociale Zaken en Volksgezondheid en voorts enige stukken 
                over voorafgaand overleg en als bijlagen een aantal 
                artikelen en nota's hierover over de periode juli 
                1966-januari 1968.
                1966-1968.
 
      145       Vergaderstukken van de prae-adviescommissie voor de 
                Coördinatie van de Voortgezette Opleidingen van de 
                Katholieke Verplegingsraad over de periode september 
                1965-mei 1966.
                1965-1966.
                NB: Een aantal stukken is van vroeger datum.
 
      146       Vergaderstukken van diverse organen binnen het Centraal 
                Overlegorgaan inzake de Zwakzinnigenzorg (COZ), bestaande 
                uit het COZ-"parlement" van 28 juni, het 
                COZ-"rompparlement" van 20 augustus en de plenaire 
                COZ-vergadering van 13 september.
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                1968.
 
      147-149   Stukken betreffende vergaderstukken van de landelijke 
                bestuursraad van katholieke opleidingen voor 
                sociaal-cultureel vormingswerk en (het bestuur van de) 
                Stichting Contact Bestuursraden van Katholiek 
                Sociaal-Pedagogische Opleidingen en van gezamenlijke 
                vergaderingen over de periode mei 1960-1965.
                  147. 1960-1961.
                  148. 1962-1963.
                  149. 1964-1965.
                1960-1965.
 
      150       Vergaderstukken van de commissie Hogere Opleiding van de 
                Stichting Katholiek Opleidingscentrum voor Jeugdleiding 
                ("De Kopsehof" te Nijmegen).
                1959.
 
      151       Vergaderstukken van de commissie H.A.L. (Haeck, Amantius, 
                L...) van de Nationale Federatie voor Kinderbescherming.
                1968.
 
      152       Stukken betreffende de conflictsituaties in de 
                psychiatrische inrichting voor vrouwen Sancta Maria te 
                Noordwijkerhout tussen docter Grevelinck en de Zusters van 
                Liefde.
                1960, 1963-1964, 1969.
 
      153       Stukken betreffende bestek met tekeningen, waaraan de 
                Stichting Psychiatrische Inrichting Sint Willibrordus een 
                kliniek voor psycho-therapie in de gemeente Limmen heeft 
                aanbesteed in januari 1964.
                1964.
 
      154       Adreslijsten van bestuur, werkgroepen, secties, commissies 
                en inrichtingen, die bij de KVI zijn aangesloten.
                z.j.
 
      155       Vergaderstukken van de commissie Opleidingen van het 
                Centraal Overlegorgaan inzake Zwakzinnigenzorg (COZ), dat 
                later valt onder de naam Stichting Nationaal Orgaan 
                Zwakzinnigenzorg.
                1966-1967, 1969-1970.
 
      156       Vergaderstukken van de kerncommissie van het Centraal 
                Overlegorgaan inzake Zwakzinnigenzorg over de periode juli 
                1968-december 1969.
                1968-1969.
 
      157-159   Stukken betreffende vergaderstukken van de werkcommissie 
                van het Centraal Overlegorgaan inzake Zwakzinnigenzorg.
                  157. 1966.
                  158. 1967, januari - oktober.
                  159. 1968, oktober - 1969, december.
                1966-1969.
 
      160       Stukken betreffende een congres van het COZ.
                1967.
 
      161       Ingekomen stukken betreffende vergaderstukken van de 
                werkgroep Inrichtingsvervangende Tehuizen van het Centraal 
                Overlegorgaan inzake Zwakzinnigenzorg over de periode 
                november 1964 - mei 1966.
                1964-1966.
 
      162       Rapporten van door de werkcommissie van het COZ ingestelde 
                werkgroepen betreffende diverse soorten inrichtingen.
                1966.
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      163       Stukken betreffende totstandkoming en vergaderstukken van 
                de Integratiecommissie van de Stichting Nationaal Orgaan 
                Zwakzinnigenzorg, die de integratie van de zwakzinnigenzorg 
                als studietaak heeft gekregen.
                1971-1972.
 
      164       Stukken betreffende het door de Stichting Nationaal Orgaan 
                Zwakzinnigenzorg maandelijks uitgegeven NOZ 
                Communicatie-orgaan in gestencilde vorm, betreffende 
                jaargang 1 nummers 1-12 van september 1971-augustus 1972, 
                behalve het ontbrekende nummer 3 en jaargang 2 nummer 1 van 
                september 1972.
                1971-1972.
                NB: Toegezonden aan Amantius.
 
      165       Vergaderstukken van de adviescommissie Voorzieningen van de 
                Stichting Bisschop Bekkers met als voorzitter Amantius over 
                de periode september 1969-april 1970.
                1969-1970.
 
      166       Stukken betreffende "De gehandicaptenzorg en de Algemene 
                Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)"; tweede concept-rapport 
                van de gezamenlijke studiecommissie van de SNOZ en de 
                Nederlandse Centrale Vereniging ter Bevordering van de 
                Revalidatie en stukken over een studiedag betreffende dit 
                onderwerp over de periode januari-maart 1970.
                1970.
 
      167       Vergaderstukken van de werkgroep Zwakzinnigenzorg van de 
                KVI.
                1960-1961.
 
      168       Vergaderstukken van de commissie van Advies inzake 
                Inrichtingen voor Zwakzinnigen van de sectie Psychiatrische 
                Instituten van de Stichting NZR over de periode 1970-mei 
                1971.
                1970-1971.
 
      169-172   Stukken betreffende vergaderstukken van het algemeen 
                bestuur.
                  169. 1969, december - 1970, november.
                  170. 1971, januari - juli.
                  171. 1971, augustus - december.
                  172. 1972, januari - oktober.
                1969-1972.
 
      173-175   Stukken betreffende vergaderstukken van het dagelijks 
                bestuur.
                  173. 1969, december - 1970, december.
                  174. 1971.
                  175. 1972, januari - september.
                1969-1972.
 
      176       Vergaderstukken van de Stichtingsraad van de Stichting NOZ 
                over de periode juni 1970 en juni 1971-juli 1972.
                1970-1972.
 
      177       Stukken betreffende de totstandkoming en vergaderstukken 
                van de regionale werkcommissie voor Zwakzinnigenzorg in 
                Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht van de KVI met als 
                voorzitter Amantius over de periode februari 1965-februari 
                1966 en april 1967-november 1967.
                1965-1967.
 
      178       Vergaderstukken van de commissie Statistiek van de 
                contactcommissie Vereniging Psychiatrische Inrichtingen en 
                de KVI over de periode januari 1964-februari 1967.
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                1964-1967.
 
      179       Stukken betreffende samenwerking tussen de katholieke 
                organisaties van het ziekenhuiswezen en de Stichting Het 
                Nederlands Ziekenhuiswezen en vergaderstukken van een 
                hieromtrent ingestelde commissie (commisie van Prae-advies 
                Ziekenhuisinstituut) over de periode januari 1964-april 
                1965.
                1964-1965.
 
      180       Vergaderstukken van de commissie ter bestudering van het 
                vraagstuk van de voortgezette opleidingen in de B-sector 
                van de contactcommissie van de VPIN en de KVI over de 
                periode maart 1964-oktober 1967 en augustus 1968.
                1964-1968.
 
      181       Rapporten inzake de B-opleiding en een brief van D. Jacobs 
                aan Amantius als voorzitter van de commissie voortgezette 
                B-opleiding.
                1966.
 
      182       Stukken betreffende de bijzondere leerstoelen in het 
                ziekenhuiswezen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en 
                de Katholieke Hogeschool Tilburg, opgedragen aan J. Stolte; 
                dit is gestimuleerd door de Stichting Wetenschappelijk 
                Onderwijs en Onderzoek Ziekenhuiswezen, waaronder 
                concept-statuten en afschrift oprichtingsakte van de 
                stichting en jaarverslagen van de leerstoelen over de 
                periode 1965-1971.
                1965-1972.
 
      183       Stukken betreffende uitslagen van de KVI-cursussen: 
                verklaringen dat men insigne heeft gekregen; niet-ingevuld 
                diploma Stafcursus B-Verpleging; verklaringen van het 
                bestuur dat een aantal personen de cursussen met succes 
                heeft doorlopen.
                z.j.
 
      184       Vergaderstukken van de Bestuursraad voor Katholiek 
                Voortgezette Opleidingen voor Verplegenden; vanaf april 
                1967: Landelijke Raad voor Verplegenden en Verzorgenden, 
                over de periode februari 1967-maart 1968.
                1967-1968.
 
      185       Financiële statistiek van inrichtingen over de periode 1 
                januari-30 juni 1965; 1 januari-30 juni 1966; 1 januari-30 
                juni 1967; rapporten van het Economisch Instituut voor het 
                Katholiek Ziekenhuiswezen betreffende de kosten van 
                verpleging in psychiatrische en zwakzinnige inrichtingen en 
                gezinsverpleging.
                1965-1967.
 
      186       Financiële stukken betreffende vergaderstukken van de 
                commissie Contractvergelijking en Salariëring 
                Z-verplegenden van NOZ.
                1962.
 
      187       Ingekomen stukken van het overleg tussen de commissie 
                Opleidingszaken van de KVI en de docenten in de 
                psychiatrische verpleegkunde over de stof en methodiek van 
                de lessen betreffende de periode augustus-oktober 1964.
                1964.
 
      188       Vergaderstukken van het bestuur van de Stichting Steunfonds 
                en de Stichting NOZ.
                1971.
 
      189       Brieven van J. Cramer aan Amantius als lid van het 
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                dagelijks bestuur van het NOZ, betreffende giften aan het 
                steunfonds van het NOZ over de periode november 1960-juli 
                1972.
                1969-1972.
 
      190       Ingekomen stukken betreffende de bespreking van de 
                staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
                betreffende de wettelijke bescherming van het 
                Ziekteverplegingsdiploma de dato 31 januari 1964, over de 
                periode januari-maart 1964.
                1964.
 
      191       Rapporten van drie kandidaten voor de functie van 
                stafmedewerker Voorlichting en Public Relations bij de 
                Stichting NOZ van het Instituut voor Bedrijfspsychologie 
                van het Raadgevend Bureau [Buurschot], met algemene 
                functie-informatie, dat opgesteld is door de directeur van 
                de Stichting NOZ in februari.
                1972.
 
      192       Stukken betreffende informatie voor het ziekenhuiswezen.
                1967.
 
      193       Stukken betreffende de zwakzinnigenzorg, waaronder cijfers, 
                gegevens betreffende oligopremies, opgenomen in de 
                inrichtingen die aangesloten zijn bij de KVI per 1 april 
                1961, met toelichting.
                1961-1963.
 
      194       Ingekomen stukken van het Nederlands Genootschap ter 
                Bestudering van de Zwakzinnigheid.
                1968, 1971-1972.
 
      195       Notulen van bestuurs- en directoriumvergaderingen; 
                waarschijnlijk van de gezamenlijke zwakzinnigeninrichtingen 
                van de Zusters van Liefde aan Amantius, als provinciaal 
                raadslid over de periode augustus-oktober 1969.
                1969.
 
      196       Ingekomen stukken betreffende de selectie van sollicitanten 
                naar diverse functies binnen het Centraal Bureau voor het 
                Katholieke Ziekenhuiswezen over de periode november 
                1961-mei 1963.
                1961-1963.
 
      197-212   ontbrekende nummers.
 
      213       Diverse stukken.
                1967-1971.
 
      214-216   Stukken betreffende nota's.
                1964-1968.
 
      217       Ingekomen stukken van de hoofdinspecteur van het 
                Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de Geneeskundige 
                Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid, waaronder 
                diverse statistieken.
                1965-1967.
 
      218       Ingekomen stukken van de commissie Coördinatie Opleidingen 
                Gezondheidszorg van de Nationale Ziekenhuisraad.
                1970.
 
      219       Circulaires van de Nationale Ziekenhuisraad aan de 
                directies van ziekenhuizen en psychiatrische instituten 
                betreffende salarissen.
                1971-1972.
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      220       Stukken betreffende de Vereniging van Rooms Katholieke 
                Gestichten en Inrichtingen voor Krankzinnigen en 
                Zwakzinnigen, waaronder vergaderstukken van het bestuur.
                1952-1956.
 
      221-222   Stukken betreffende vergaderstukken van het bestuur van de 
                Vereniging van RK Gestichten en Inrichtingen voor 
                Krankzinnigen en Zwakzinnigen.
                  221. 1955, november - 1956.
                  222. 1957, januari - september.
                1955-1957.
 
      223-239   Stukken betreffende vergaderstukken van het algemeen 
                bestuur, dagelijks bestuur en de algemene vergadering van 
                de KVI.
                  223. 1957, november - 1958.
                  224. 1959.
                  225. 1960.
                  226. 1961.
                  227. 1962.
                  228. 1963.
                  229. 1964.
                  230. 1965.
                  231. 1966.
                  232. 1967.
                  233. 1968, januari - juni.
                  234. 1968, juli - december.
                  235. 1969, januari - mei.
                  236. 1969, juni - december.
                  237. 1970, januari - mei.
                  238. 1970, juni - december.
                  239. 1971 - 1972, januari.
                1957-1972.
 
      240       Vergaderstukken van de algemene ledenvergadering van de 
                sectie Psychiatrische Instituten van de NZR.
                1971-1972.
 
      241       Circulaires van de Nationale Ziekenhuisraad aan de 
                directies van de bij haar aangesloten instellingen over de 
                periode november 1968-juli 1972.
                1968-1972.
 
      242       Stukken betreffende structuurproblemen bij de sectie 
                Psychiatrische Instituten van de Nationale Ziekenhuisraad.
                1970-1971.
 
      243       Vergaderstukken van het Provinciaal Beraad Geestelijke 
                Gehandicaptenzorg van Noord-Holland.
                1970.
 
      244       Ingekomen stukken van de stuurgroep Centraal 
                Researchbevorderend Instituut voor de Zwakzinnigheid en de 
                Zwakzinnigenzorg en minuten van uitgaande stukken aan de 
                secties van de stuurgroep, waaronder nota en concept-nota's 
                van de stuurgroep, bestaande uit de NOZ, de Stichting 
                Bisschop Beckers en het Nederlands Genootschap ter 
                Bestudering van de Zwakzinnigheid.
                1971.
 
      245       Ingekomen stukken betreffende vergaderstukken van het 
                bestuur van de Centrale Stichting ter Bevordering van de 
                Research op het terrein van de Zwakzinnigheid en 
                Zwakzinnigenzorg Bisschop Beckers Instituut.
                1972.
 
      246       Folder met de namen van de instellingen die bij deze 
                vereniging zijn aangesloten.
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                z.j.
 
      247       Enquête.
                1961.
 
      248       Stukken betreffende statuten, rechtspositie- en 
                huishoudelijk reglement.
                1954, [1966].
 
      249       Stukken betreffende de vergaderde rectoren van de KVI.
                1934-1967.
                1 omslag
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