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      1         Notulen van bestuursvergaderingen tussen 5 juni en 19 
                september. Bevat ook jaarverslagen.
                1953-1959.
 
      2         Notulen van bestuursvergaderingen van 24 oktober tot 17 
                april 1953 bevat ool een overzicht der werkzaamheden van 
                St. Liduina.
                1948-1953.
 
      3         Krantenknipsels over slechthorenden.
                1949-1959.
 
      4         Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur van de 
                stichting tot bevordering van de belangen van de 
                Nederlandse Katholieke Slechthorenden; notulen van 
                hoofdbestuursvergaderingen met de raad van afgevaardigden.
                1967-1972.
 
      5         Notulen van de vergaderingen van de raad van afgevaardigden 
                van de stichting tot bevordering van de belangen van de 
                Nederlandse Katholieke Slechthorenden.
                1967-1970.
 
      6         Uitnodigingen tot vergaderingen aan het hoofdbestuur en de 
                raad van afgevaardigden van de stichting tot bevordering 
                van de belangen van de nederlandse katholieke 
                slechthorenden.
                1967-1972.
 
      7         Verslagen van het centraal bureau Nederlandse Katholieke 
                Vereniging voor Slechthorenden St. Liduina.
                     . 1957-1968.
 
      8         Jaarverslagen van de onderafdelingen van St. Liduina.
                1965-1970.
 
      9         Brief over gezamenlijk maandblad van de Nederlandse 
                vereniging en de nationale stichting.
                1968.
 
      10        Memorandum voorbespreking S.A.G. bestuursvergadering.
                1970.
 
      11        Bijlage behorende bij de agenda van de jaarvergadering van 
                de raad van afgevaardigden van de nationale stichting.
                1971.
 
      12        Stichting tot bevordering van de belangen afdeling Tilburg, 
                jaarverslag 1968.
                1969.
 
      13        Tijdschrift Een nieuw geluid.
                1952-1965.
 
      14        Enige nummers van het afgescheiden Tilburgse: Een nieuw 
                geluid. Ook enige losse artikelen.
                1953-1964.
 
      15        Krantenknipsels met betrekking tot slechthorenden.
                1957-1958.
 
      16        Uitnodigingen voor gebeurtenissen met betrekking tot doven.
                1962-1965.
 
      17        Overdruk uit het nederlandse tijdschrift voor geneeskunde 
                nummer 44 "Systematische voorbereiding van het 
                toon-audiometische onderzoek bij kleine kinderen".
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                1957.
 
      18        Verslag van de commissie van rapporteren inzake sociale 
                aangelegenheden van de provinciale staten van 
                Noord-Brabant, tweede gewone zitting.
                1959.
 
      19        Ingekomen en uitgaande brieven van het hoofdbestuur van St. 
                Liduina.
                1956-1959.
 
      21        Ingekomen en uitgaande correspondentie van St. Liduina.
                1960.
 
      22        Ingekomen en uitgaande correspondentie.
                1961.
 
      23        Ingekomen en uitgaande correspondentie.
                1962.
 
      24        Jaar en maandverslagen.
                1963.
 
      25        Verslagen van vergaderingen, notulen, bijeenkomsten.
                1955-1963.
 
      26        Financiële stukken.
                1962.
 
      27        Krantenknipsels met betrekking tot slechthorenden.
                1950-1956.
 
      28        Folders voor apparatuur voor slechthorenden.
                z.j.
 
      29        Notulen van diverse vergaderingen en besprekingen.
                1958-1962.
 
      30        Persoonlijke gegevens van Thomas Petrus Antonius Merkx.
                z.j.
 
      31        Rapport over het instituut St. Marie te Eindhoven.
                1957.
 
      32        Nota: Plaats en taak van de consultatiebureaus bij de zorg 
                voor slechthorenden.
                z.j.
 
      33        Mandaatformulier voor jaarvergadering.
                1960.
 
      34        Huishoudelijk regelement van de Nederlandse Vereniging voor 
                Slechthorenden afdeling Breda.
                z.j.
 
      35        Nota, overgenomen uit Documentatieblad nummer 3.
                1962.
 
      36        Uitnodiging tot het bijwonen van de opening van een school 
                voor kinderen met verminderd gehoor, te Breda.
                1958.
 
      37        Programma van de algemene ledenvergadering van de afdeling 
                Breda.
                z.j.
 
      38        Uitnodiging voor de opening van een consultatiebureau van 
                St. Liduina in 's Gravenhage.
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                1950.
 
      39        Brief van het paedo-audiologisch instituut van de 
                nederlandse stichting voor het dove en slechthorende kind 
                aan het bestuur van de stichting auditief gehandicapten.
                1970.
 
      40        Stukken betreffende nederlandse centrale vereniging ter 
                bevordering van de revalidatie.
                1970.
 
      41        Notulen van vergaderingen van de federatie in oprichting.
                z.j.
 
      42        Brieven van de nederlandse stichting voor het dove en 
                slechthorende kind.
                1971.
 
      43        Notulen betreffeende het blad Nieuw Geluid, voor 
                slechthorenden.
                z.j.
 
      44        Statuten van de stichting algemene en individuele 
                blindenbelangen.
                z.j.
 
      45        Stukken betreffende nederlandse vereniging voor 
                slechthorenden, later federatie slechthorenden.
                z.j.
 
      46        Stukken betreffende Stichting Auditief Gehandecapten.
                1967-1970.
 
      47        Notulen van de jaarverslagen en vergaderingen van de 
                afdeling den Haag van de Nederlandse Katholieke Vereniging 
                voor Slechthorenden.
                1948-1963.
 
      48        Stukken betreffende de stichting tot bevordering van de 
                belangen van de nederlandse katholieke gehandicapten.
                1971-197444.
 
      49        Stukken betreffende Nieuw Geluid voor slechthorenden.
                1969-1972.
 
      50        Verslag van de bijeenkomst van de belangen opganisaties van 
                en voor lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten op het 
                departement van C.R.M.
                1972.
 
      51        Stukken betreffende ministerie van C.R.M.
                1972.
 
      52        Stukken betreffende federatief overleg van gehandecapten.
                1971.
 
      53        Brief van de stichting audiologisch centrum Eindhoven aan 
                de hr. van der Schuren.
                1973.
 
      54        Stukken betreffende nederlandse centrale ter bevordering 
                van de revalidatie.
                1970-1971.
 
      55        Nota van de nationale federatie van organisaties van 
                gehandicapten.
                1973.
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      56        Stukken betreffende de nederlandse vereniging voor 
                slechthorenden.
                1971-1972.
 
      57        Stukken betreffende interparochiale sociaal-charitatief 
                centrum van s' Gravenhage.
                1965.
 
      58        Stukken betreffende nederlandse katholieke vereniging van 
                slechthorenden, afdeling s' Gravenhage.
                1958-1964.
 
      59        Notulen van algemene leden vergaderingen van Sint Liduina.
                1959-1960.
 
      60        Stukken betreffende nederlandse katholieke vereniging voor 
                slechthorenden.
                1963-1970.
 
      61        Stukken betreffende de haagse katholieke vereniging voor 
                slechthorenden "St. Vianney".
                1948-1956.
 
      62        Stukken betreffende stichting tot bevordering van de 
                belangen van de nederlandse katholieke slechthorenden.
                1968-1974.
 
      63        Stukken betreffende de stichting auditief gehandicapten.
                1969.
 
      64        Stukken betreffende federatie slechthorenden.
                1969.
 
      65        Stukken betreffende nederlandse katholieke vereniging voor 
                slechthorenden.
                z.j.
 
      66        Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur van de 
                stichting tot bevordering van de belangen van de 
                nederlandse katholieke slechthorenden.
                1966-1967.
 
      67        Jaarverslagen van de afdelingen van de nederlandse 
                katholieke vereniging voor slechthorenden.
                1961-1967.
 
      68        Maand en weekrapporten van Th. Meroc van de nederlanse 
                katholieke vereniging voor slechthorenden.
                1957-1962.
 
      69        Notulen van vergaderingen van de bestuursraad van de 
                nederlandse katholieke vereniging voor slechthorenden.
                1955-1966.
 
      70        Notulen van vergaderingen van de nederlandse katholieke 
                vereniging voor slechthorenden afdeling den Haag.
                1959-1962.
 
      71        Verslag van de bespreking van de nederlandse centrale 
                vereniging ter bevordering van de revalidatie met 
                maatschappelijk werkers/sters, te Utrecht.
                1969.
 
      72        Notulen van hoofdbestuursvergaderingen van de stichting tot 
                bevordering van de belangen van de nederlandse katholieke 
                slechthorenden, te Utrecht.
                1969-1970.
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      73        Notulen van vergaderingen van de federatie in oprichting.
                1968-1969.
 
      74        Notulen van bestuursvergaderingen van de stichting auditief 
                gehandicapten.
                1964-1970.
 
      75        Verslag van een bespreking over nieuw beleid.
                1969.
 
      76        Concept statuten van stichtingen van gehandicapten.
                z.j.
 
      77        Ministerie van maatschappelijkwerk, brief betreffende 
                subsidie.
                z.j.
 
      78        Ledenlijsten van organisaties voor gehoorgestoorden.
                z.j.
 
      79        Stukken betreffende centraal bureau van de nederlandse 
                katholieke vereniging voor slechthorenden.
                1958-1962.
 
      80        Stukken betreffende nederlandse katholieke vereniging voor 
                slechthorenden.
                1954-1963.
 
      81        Informatieblaadjes voor slechthorenden.
                z.j.
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