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Archief Stichting Katholiek Jeugdwerk in het Bisdom Haarlem
 
      1         Stukken betreffende plannen voor de oprichting en 
                organisatie van katholiek jeugdwerk voor mannen in het 
                bisdom Haarlem.
                1923-1932.
 
      2         Rapporten en verslagen over het rooms-katholiek jeugdwerk 
                in het bisdom Haarlem.
                1930-1936.
 
      3         Stukken houdende plannen voor de organisatie van de 
                mannelijke jeugd in het bisdom Haarlem.
                z.j.
 
      4         Stukken betreffende ontwerpen voor een concentratie van de 
                mannelijke jeugd boven 17 jaar in het bisdom Haarlem.
                z.j.
 
      5         Nota, bisschoppelijke bepalingen over het mannelijk 
                jeugdwerk in het bisdom Haarlem.
                1933.
 
      6         Stukken betreffende een bijvoegsel tot De Nederlandsche 
                Staatscourant betreffende de statuten van de Katholieke 
                Jongens Centrale bisdom Haarlem.
                1935.
 
      7         "Grondstatuut" voor de Katholieke Jongens Centrale in het 
                bisdom Haarlem.
                1935.
 
      8         "Grondwet" der katholieke mannelijke jeugdcentrales.
                1934.
 
      9         Kranteknipsels betreffende de oprichting van de Katholieke 
                Jongens Centrale in het bisdom Haarlem.
                1932.
 
      10        Voorlopig rapport der diocesane commissie voor ontspanning 
                der schoolgaande jeugd.
                z.j.
 
      11        Brochure Fundamenten, Het Patronaat door een 
                aalmoezenier.
                z.j.
 
      12        Brochure Onze jeugd aan Christus Koning.
                z.j.
 
      13        Kaart van het bisdom Haarlem met de districtsgrenzen van de 
                KJB.
                z.j.
 
      14        Nota over de oprichting, en inrichting, van een 
                jeugdbeweging voor mannen, genaamd Derchevael.
                z.j.
 
      15        Nota over de oprichting van De Graalwachters, een 
                organisatie voor jongens in het bisdom Haarlem.
                z.j.
 
      16        Stukken betreffende de aansluiting van leiders en leidsters 
                van de Katholieke Jongens Centrale bij de Katholieke Actie.
                1939.
 
      17        Stukken betreffende de voorwaarden tot aansluiting van 
                damesturnclubs bij De Graal (vrouwelijke jeugdbeweging voor 
                Katholieke Actie).
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                1938.
 
      18        Uittreksel uit de algemene KJC-cursus 1937 over de KJC als 
                groepering van de mannelijke jeugdbeweging voor Katholieke 
                Actie.
                1937.
 
      19        Jaarverslag 1938 van het centraal comité voor katholiek 
                jongensjeugdwerk in Nederland.
                1938.
 
      20        Brieven van J.A.L. Lintel uit Den Haag naar de bisschop van 
                Haarlem over de naamgeving van jeugdclubs.
                1932.
 
      21        Brochure over de zedelijke gevaren die de jeugd bedreigen.
                z.j.
 
      22        Nota over jeugdlectuur en jeugdwerk.
                z.j.
 
      23        Verslag van een bezoek aan de Johannastichting te Arnhem.
                1931.
 
      24        Brochure over de Maria-congregatie.
                z.j.
                NB: In het Duits.
 
      25        Notulen van bestuursvergaderingen van de Mannelijke 
                Jeugdbeweging voor Katholieke Actie.
                1935-1941.
 
      26        Nota voor de organisatie van de mannelijke jeugd in de 
                organisaties Derchevael en Winfried.
                1932.
 
      27        Notulen van vergaderingen van priesterleiders van de 
                Mannelijke Jeugdbeweging voor de Katholieke Actie.
                1935-1939.
 
      28        Commentaren van kranten m.b.t. de priesterdagen van de 
                Mannelijke Jeugdbeweging voor Katholieke Actie.
                1935.
 
      29        Correspondentie van het Mannelijke Jeugdwerk over de 
                vorming van een centraal comité.
                z.j.
 
      30        Ledenlijst van het centraal comité van het mannelijk 
                jeugdwerk in het bisdom Haarlem.
                z.j.
 
      31        Notulen van vergaderingen van het centraal comité, met 
                bijlagen.
                1935-1936.
 
      32        Correspondentie betreffende de inrichting en werkwijze van 
                de Mannelijke Jeugdbeweging voor Katholieke Actie.
                1935.
 
      33        Brief van de Mannelijke Jeugdbeweging aan de leiders n.a.v. 
                de dood van de bisschop van Haarlem, mgr. Aengenent.
                1935.
 
      34        Stukken betreffende ander jeugdwerk dan de Katholieke 
                Actie. ± 1935.
                1935.
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      35        Tekst van een vormingscursus voor K.A.-groepen.
                z.j.
 
      36        Programma's van de Mannelijke Jeugdbeweging voor Katholieke 
                Actie.
                1936-1937.
 
      37        Rapporten en memoranda betreffende de Jeugdbeweging voor 
                Katholieke Actie.
                1934-1935.
 
      38        Jaarprogramma's voor de Mannelijke Jeugd voor Katholieke 
                Actie.
                1935-1936.
 
      39        Stukken betreffende cursussen voor leiders en 
                propagandisten van de Katholieke Actie.
                z.j.
 
      40        Jaarprogramma's van de Katholieke Actie.
                1943-1944.
 
      41        Stukken betreffende de hulpcolonnes van de bisschoppelijke 
                actie voor de wederopbouw. Correspondentie.
                1945-1946.
 
      42        Stukken betreffende aanmelding voor en plaatsing bij de 
                bischoppelijke hulpcolonnes voor de wederopbouw.
                1945.
 
      43        Stukken betreffende de financiën van een bisschoppelijke 
                hulpcolonne voor de wederopbouw.
                1945.
 
      44        Telexbericht over de oprichting van bisschoppelijke 
                colonnes voor de wederopbouw.
                1945.
 
      45        Werkrapporten van bisschoppelijke hulpcolonnes.
                1945-1946.
 
      46        Rapporten en correspondentie betreffende de organisatie van 
                het jeugdwerk in het bisdom Haarlem.
                1952.
 
      47        Concept-statuten voor de districtsjeugdraden van het bisdom 
                Haarlem.
                z.j.
 
      48        Artikel in twee delen uit Sint-Jansklokken over 
                vormingsweken voor de jeugd.
                1934.
 
      49        Rapport over de organisatie van de zielzorg onder de jeugd, 
                bisdom Haarlem.
                z.j.
 
      50        Statuten voor de patronaten voor de mannelijke jeugd uit de 
                arbeidersklasse.
                1921.
 
      51        Bezwaarschrift van de bisschop van Haarlem aan Gedeputeerde 
                Staten van Zuid-Holland inzake grondbelasting voor een 
                perceel van de KJV.
                1934.
 
      52        Overzicht van de inrichting van het bureau voor mannelijk 
                jeugdwerk te 's Gravenhage.
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                z.j.
 
      53        Notariële akte over de oprichting van de Stichting van het 
                Centraal mannelijke jeugdwerk in het bisdom Haarlem. 
                Afschrift.
                1935.
 
      54        Reglement van de raad van beheer van het mannelijk 
                jeugdwerk in het bisdom Haarlem. Kopie. Concept.
                1935.
 
      55        Voorbeeld van statuten voor de combinatie van twee 
                verenigingen, voor dames en heren, onder één bestuur.
                z.j.
 
      56        Uittreksel uit de voornaamste bisschoppelijke voorschriften 
                over lichamelijke oefening en sport voor het bisdom 
                Haarlem.
                z.j.
 
      57        Artikel "Waarom kernvorming in de standsorganisatie".
                z.j.
 
      58        Artikel over de sociale status van priesters.
                z.j.
 
      59        Drie exemplaren van "Regels van het spel van verkennen voor 
                jongens".
                1929-1934.
 
      60        Brief van de Katholieke Verkenners aan (onbekend) om mgr. 
                Aengenent het erelidmaatschap van de diocesane raad van de 
                KV aan te bieden.
                1932.
 
      61        Statuten en ontwerp-statuten voor de Katholieke Jongens 
                Centrales in het bisdom Haarlem. ± 1935.
                1935.
 
      62        Notulen van vergaderingen van de diocesane KJC in het 
                bisdom Haarlem.
                1933-1941.
 
      63        Verslag aan de KJC van rector Van de Ven over een 
                studiereis centralisatie Belgisch Jeugdwerk.
                1934.
 
      64        Stukken betreffende de liquidatie van de KJC en 
                nevenorganisaties in oorlogstijd, en stukken betreffende de 
                restitutie van inbeslaggenomen tegoeden.
                1941, 1947.
 
      65        Stukken betreffende jaarvergaderingen van het RK 
                Juvenaatswerk in het bisdom Haarlem.
                1920-1933.
 
      66        Correspondentie van het RK Juvenaat bisdom Haarlem met de 
                aangesloten patronaten en districtsbonden.
                1914-1933.
 
      67        Circulaires van het RK Juvenaat Haarlem betreffende 
                centralisatie van het spaarbankbeheer der patronaten. ± 
                1917.
                1917.
 
      68        Convocatie voor een gecombineerde vergadering van de 
                diocesane comités van advies der diocesane federaties van 
                besturen van patronaatscommissies en besturen van 
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                jongelings-verenigingen in de bisdommen Utrecht, Haarlem, 
                Breda, Den Bosch en Roermond.
                1912.
 
      69        Toespraken voor vergaderingen. In handschrift.
                z.j.
 
      70        Brief van het Centraal Comité ter bevordering van Roomsch 
                Katholieke Patronaatsbelangen aan de RK 
                parochiegeestelijkheid in Nederland.
                1912.
 
      71        Nota "Grondslag voor samenwerking tusschen patronaten en RK 
                vakorganisatie met betrekking tot de RK 
                aspirantenafdeelingen".
                1915.
 
      72        Communicanda Ordinariatus Harlemensis no 301, over de 
                samenwerking van de vakorganisatie met de jeugdorganisatie 
                inzake de opvoeding der jeugd.
                1922.
 
      73        Brochure De diepere waarde van de centrale der duitsche 
                jeugdvereenigingen door mgr. Carl [Mosterts], president.
                1924.
 
      74        Correspondentie tussen het bestuur van het RK Juvenaat 
                bisdom Haarlem en de diocesane commissie van jeugdorganen 
                in het bisdom Haarlem.
                1920-1930.
 
      75        Ingekomen en uitgaande correspondentie van het RK Juvenaat 
                in het bisdom Haarlem.
                1920-1932.
 
      76        Stukken betreffende het ontslag van deken Lucassen van 
                Beverwijk als voorzitter van het RK Juvenaat in het bisdom 
                Haarlem.
                1933.
 
      77        Statuten van het Centraal Comité ter bevordering van 
                Roomsch-Katholieke Patronaatsbelangen in Nederland.
                1909.
 
      78        Kort verslag der vergaderingen van het CC te Utrecht 
                (patronaten).
                1924.
 
      79        Verslag van de vijfde jaarvergadering der besturen van de 
                districtsbonden der jongenspatronaten bisdom Haarlem.
                1923.
 
      80        Jaarrapport van de werkzaamheden in de 
                patronaatsdistrictbonden van het bisdom Haarlem.
                1929-1930.
 
      81        Uitnodigingen en agenda's van jaarvergaderingen van het 
                Centraal Comité ter bevordering van RK Patronaatsbelangen 
                in Nederland.
                1931-1934.
 
      82        Verslag van een leidersdag KJC, afdeling Juvenaat, 
                directeurenbijeenkomst.
                1934.
 
      83        Brochure Patronaatsgeest en onthoudersgedachte.
                z.j.
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      84        Korte samenvatting van de eisen, welke aan een leider van 
                het patronaat dienen te worden gesteld.
                z.j.
 
      85        Correspondentie tussen het RK Juvenaat bisdom Haarlem en 
                deszelver hoofdaalmoezenier, mgr. van Stee.
                1913-1927.
 
      86        Notulen van stafvergaderingen van De Kruisvaart.
                z.j.
 
      87        Werkmappen van De Kruisvaart, nummer I en II.
                z.j.
 
      88        Werkmappen van De Kruisvaart, III en IV.
                z.j.
 
      89        Werkmap deel IV van De Kruisvaart. Vervolg van omslag 88. 
                Twee omslagen.
                z.j.
 
      90        Stukken betreffende de diocesane commissarissen van de 
                verkenners van de katholieke jeugdbeweging in het bisdom 
                Haarlem.
                1956-1957.
 
      91        Correspondentie m.b.t. een herdenkingsboek voor hopman van 
                Harderwijk van de verkenners.
                1952.
 
      92        Verhaal van deelnemers over de door hopman Haarderwijk 
                gegeven Gillwell-cursus, voor diens herdenkingsboek. ± 
                1952.
                1952.
 
      93        Logboek van een verkennerspatrouille. Niet te achterhalen 
                van wie en wanneer.
                z.j.
                NB: Bladzijden 1-32 ontbreken.
 
      94        Inleidingscursussen voor leiders en leidsters bij de 
                verkenners.
                z.j.
 
      95        Vignetten van Harrie Sterk, bestemd voor de 
                verkennersbeweging.
                z.j.
 
      96        Brochure over het zeeverkennen.
                1956.
 
      97        Hike-verslag, van de padvinders. Niet ingevuld.
                z.j.
 
      98        Registratieboekje voor de actie ''n Heitje voor 'n 
                karweitje'.
                1956.
 
      99        Koempoelankrant van de katholieke verkennersbeweging.
                1955.
 
      100       Verslag van een PIVO-weekend van de verkenners.
                z.j.
 
      101       Statuten van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland.
                1949.
 
      102       Voorstel financiële tegemoetkoming leden Katholieke 
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                Jeugdraad voor Nederland.
                z.j.
 
      103       Stukken betreffende de aanvraag van de Diocesane Katholieke 
                Jeugdraad voor het bisdom Haarlem van het lidmaatschap van 
                de Katholieke Jeugdraad voor Nederland.
                1949-1950.
 
      104       Stukken betreffende de diocesane pijltjesdag, 
                inzamelingsactie t.b.v. het jeugdwerk.
                1950-1953.
 
      105       Stichtingsakte Diocesane Katholieke Jeugdraad voor het 
                bisdom Haarlem. Afschrift.
                1949.
 
      106       Stukken betreffende de samenstelling van de financiële 
                adviescommissie inzake subsidie-aangelegenheden.
                1949-1951.
 
      107       Notulen van vergaderingen van de financiële adviescommissie 
                van de Diocesane Jeugdraad in het bisdom Haarlem.
                1950.
 
      108       Stukken betreffende de subsidiëring van het katholieke 
                jeugdwerk.
                1949-1950.
 
      109       Oprichting van de Stichting De [Liebaard] te Heemstede, 
                voor de centrale leiding van het mannelijk jeugdwerk in het 
                bisdom Haarlem. Afschrift.
                1947.
 
      110       Notulen van bestuursvergaderingen van de Stichting De 
                [Liebaard].
                1949-1951.
 
      111       Stukken betreffende de Stichting Vijverduin, een tehuis 
                voor rustende moeders.
                1951.
 
      112       Stukken betreffende de door de Stichting [Liebaard] 
                gehuurde opstallen in het Staelduinse bos bij Hoek van 
                Holland t.b.v. het mannelijk jeugdwerk.
                1948-1949.
 
      113       Stukken betreffende de huurovereenkomst van de Stichting 
                [Liebaard] voor de villa Vijverduin te Heemstede.
                1948.
 
      114       Stukken betreffende de vaststelling van de stichtingsakte 
                voor Vijverduin.
                1949-1950.
 
      115       Brieven aan bestuursleden van De [Liebaard]. Afschriften.
                1949-1950.
 
      116       Financiële stukken betreffende de door [Liebaard] gehuurde 
                percelen in de Staelduinse bossen en Vijverduin.
                1949-1950.
 
      117       De huisregels van Huize Vijverduin.
                z.j.
 
      118       Brieven aan de vicaris-generaal van het bisdom Haarlem, die 
                had bemiddeld bij de aankoop van Huize Vijverduin. 
                Doorslagen.
                1949-1951.
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      119       Rapport van een bespreking van het bestuur van De 
                [Liebaard] met het hoofdbestuur van de KA.
                1949.
 
      120       Stichtingsakte Stichting Vijverduin. Afschrift.
                1950.
 
      121       Notulen van de gecombineerde bestuursvergadering van De 
                [Liebaard] en Vijverduin.
                1951.
 
      122       Twee brieven van rector Van Spanje, één aan de heren 
                Kouwenhoven én Maas, één aan alleen Maas, over Vijverduin.
                1949-1950.
 
      123       Brief van prijsvraagexpert Wallington aan de KJB over het 
                organiseren van een prijsvraag.
                1944.
 
      124       Brief van Simon Klein uit Den Haag aan rector Brans 
                betreffende de exploitatie van Vijverduin.
                1951.
 
      125       Kranteknipsels betreffende opening en gebruik van Huize 
                Vijverduin.
                1950.
 
      126       Kranteknipsels betreffende de katholieke vakantiehuizen 
                Hemelbergh en Chaloen.
                1949.
 
      127       Folders van vakantiehuizen en jeugdherbergen. ± 1950.
                1950.
 
      128       Stukken betreffende plannen voor een [Liebaard]-loterij.
                1949.
 
      129       Correspondentie over de [Liebaard]-loterij betreffende 
                lotenverkoop en etalering van de hoofdprijs.
                1949.
 
      130       Medewerkerslijsten lotenverkoop van de [Liebaard]-loterij.
                1949.
 
      131       Stukken betreffende het aantal verkochte c.q. 
                terugontvangen loten van de [Liebaard]-loterij, en van de 
                meewerkende parochies.
                z.j.
 
      132       Cursusmateriaal voor senioren en commissarissen van 
                gezellenverenigingen.
                z.j.
 
      133       Cursusmateriaal voor het gildewerk.
                z.j.
 
      134       Programma van een feestavond van de Jongelingen Maria 
                Congregatie in Den Haag.
                1934.
 
      135       Vier gildeboeken voor het jongensgilde van de KJB bisdom 
                Haarlem.
                z.j.
 
      136       Stukken betreffende de viering van de tiende verjaardag van 
                The World Festival of Youth and Students in Warschau.
                1955.
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      137       Lessenreeks "Het orkest onder de loupe", over de diverse 
                instrumenten.
                z.j.
 
      138       Leiders- en patroonskaart van de Katholieke 
                Vacantiehuizencentrale (voorbeelden ter kennisname).
                1949.
 
      139       Vaardigheidskaart van de jeugdbeweging St. Tarcisius van de 
                parochie St. Martha in Den Haag.
                1931.
 
      140       Eisenkaarten voor Belgische klaroeners en vendelknapen.
                z.j.
 
      141       Insignes van de KJB.
                z.j.
 
      142       Brieven over de plaatsing van de standaard van de 
                Katholieke Jongens Centrale bisdom Haarlem op de heilige 
                plaatsen in Palestina (Israël).
                1935.
                NB: In het Frans en Nederlands.
 
      143       Fotoalbum over de leidersdag van de Katholieke Jongens 
                Centrale, afdeling Juvenaat, in Den Haag.
                1934.
 
      144       Fotoalbum over de derde diocesane leidersdag van De 
                Kruisvaart te Rotterdam.
                1936.
 
      145       Foto's van de leidersdag van de Katholieke Jongens 
                Centrale, afdeling Juvenaat, te Den Haag.
                1934.
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