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Archief Katholieke Werkende Jongeren, district Oostelijke Mijnstreek
 
      1         Brief van het coördinatiegebied Limburg aan het algemeen 
                bestuur van de Raad voor het Jeugdbeleid Limburg, inzake 
                benoeming KWJ-er in het bestuur. Afschrift.
                1979.
 
      2         Stukken betreffende een onderzoek door het Ministerie van 
                Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake het 
                werkplan van de KWJ.
                1979.
 
      3         Enquête-uitslag van een onderzoek naar de bestemming van 
                schoolverlaters van Gymnasium, Athenaeum en HAVO.
                     . Betreft periode 1976-1978.
                z.j.
 
      4         Verslagen van bestuursvergadering van het vormingscentrum 
                voor Werkende Jongeren te Valkenburg. Met bijlagen.
                1974-1979.
 
      5         Stukken betreffende de jongerengroep Dienstenbond FNV, een 
                onderdeel van de KWJ-OMS.
                1980-1982.
 
      6         Stukken betreffende dagelijkse financiën, subsidies.
                1976-1978.
 
      7         Stukken betreffende de financiën van de afdeling 
                Hoensbroek.
                1977.
 
      8         Verslagen van de vergaderingen van de selectiecommissies 
                bij de landelijke KWJ.
                1977.
 
      9         Stukken betreffende jeugdwerkloosheid, landelijk en 
                regionaal.
                1978-1980.
 
      10        Stukken betreffende vragen rond de fusie, landelijk, met 
                het NVV (FNV jongerencontact).
                1978.
 
      11        Folders van de nieuw opgerichte afdeling Heerlen, ter 
                kennismaking. Rondgezonden.
                z.j.
 
      12        Stukken betreffende collectief der Kunstemaeker.
                1979.
 
      13        Stukken betreffende een symposium over ziekteverzuim onder 
                de werknemers in Limburg, gehouden te Sittard op 29 maart.
                1979.
 
      14        Notitie over rechtspositie van personen werkzaam via de 
                interim-maatregel, de tap-regeling en E-projecten.
                1978.
 
      15        Artikelen over plaatselijk nieuws in Heerlen.
                1979.
 
      16        Brief van het district aan Het Limburgs Dagblad houdende 
                een reactie op een redactioneel commentaar.
                1979.
 
      17        Brief van de gemeente Heerlen over stadsvernieuwing. Copie.
                1979.
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      18        Werkplan van de landelijke KWJ. Met bijlagen.
                1979-1980.
 
      19        Stukken betreffende jeugdwerkloosheid en de maatregelen 
                daartegen, met uitzondering de tap-regeling en de 
                interim-regeling.
                1978-1979.
 
      20        Stukken betreffende een conflict tussen de gemeente 
                Kerkrade en de E of DACW-werkers over de beëindiging van 
                hun arbeidscontract.
                1979.
 
      21        Stukken betreffende jeugdwerk in Kerkrade.
                1978-1979.
 
      22        Stukken betreffende mogelijkheden om de KWJ-ers bezig te 
                houden met creatief spel en film.
                z.j.
 
      23        Stukken betreffende een actie van de bondsjongerengroep van 
                de bond Druk en Papier over krantenbezorgers.
                1979.
 
      24        Verslagen van kadertrainingen van het district en de 
                provincie.
                1968, 1972, z.j.
 
      25        Stukken betreffende landelijke kadercursussen.
                1976.
 
      26        Stukken betreffende kadercursussen van de provincie 
                Limburg.
                1970.
 
      27        Stukken betreffende de gemeentelijke subsidie voor de 
                afdeling Hoensbroek.
                1977-1980.
 
      28        Kasboek van de afdeling Hoensbroek.
                     . Van november 1977 tot en met december 1979.
                1977-1979.
 
      29        Agenda, onduidelijk van wie of wat.
                1969.
                NB: Losbandig.
 
      30        Verslag van een studiedag voor vrijgestelden van de 
                KWJ-Limburg. Manu- en typescript.
                z.j.
 
      31        Circulaires van het landelijk bureau over 1 november, de 
                dag van de werkende jongere.
                z.j.
 
      32        Nota; Werkende Jongeren Eisen van de KWJ in het NVV 
                Jongerencontact.
                z.j.
 
      33        Circulaire; Geschiedenis van artikel 12, over de wet van 1 
                november over het recht op vorming en onderwijs voor 
                jeugdige werknemers.
                     . Betreft de wet van 1919.
                1969.
 
      34        Stukken betreffende de kadercursus voor het rayon 
                Heerlen/Maastricht gehouden te Valkenburg op 17 en 18 mei.
                1974.
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      35        Teksten van dramatische scènes uit het arbeids- en 
                vakbondsleven gegrepen.
                1969.
 
      36        Verslagen van vergaderingen, gehouden bij de KWJ-Limburg en 
                andere groeperingen, ter kennismaking toegezonden.
                1976.
 
      37        Circulaires ingekomen en uitgegaan bij het 
                districtskantoor.
                1976.
 
      38        Jaarverslag.
                1970.
 
      39        Stukken betreffende de subsidiëring van de KWJ-afdeling 
                Bleyerheide door de gemeente Kerkrade.
                1976, 1979.
 
      40        Stukken betreffende welzijns- en opbouwwerk in de gemeente 
                Kerkrade.
                1979-1981.
 
      41        Stukken betreffende de Centrale Raad.
                1973.
 
      42        Bestellingen van het district bij het landelijk bureau voor 
                propaganda-materiaal.
                1976-1977.
 
      43        Brieven aan en copieën van brieven van het district 
                Midden-Limburg inzake de sollicitatie-procedure voor een 
                nieuwe vrijgestelde voor dat district.
                1979.
 
      44        Agenda van het bureau of van een vrijgestelde van het 
                district, augustus - december.
                1975.
 
      45        Stukken betreffende kadercursus III, een landelijke cursus 
                waaraan ook leden van het district deelnamen, en die vaker 
                dan eens gegeven werd.
                1976-1977.
 
      46        Stukken betreffende de huisvesting van het distictsbureau 
                Voerendaal.
                1973-1978.
 
      47        Verslagen van bestuursvergaderingen van de Stichting 
                Regionaal Centrum voor Werkende Jongeren Zuid-Limborg Oost. 
                Met bijlagen.
                1969-1970.
 
      48        Verslagen van algemene bestuursvergaderingen van de 
                Stichting Centrum Werkende Jongeren Zuid-Limburg Oost.
                1971.
 
      49        Subsidieaanvragen te behoeve van de rijkssubsidie. Copieën.
                     . Betreft de periode 1968-1972.
                1967-1971.
 
      50        Financiële verslagen.
                     . Betreft de periode 1967-1972.
                1968-1973.
 
      51        Brieven aan en doorslagen van brieven van het 
                distictsbureau inzake financiële aangelegenheden.
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                1967.
 
      52        Stukken betreffende de Stichting Centrum Werkende Jongeren 
                Zuid-Limburg Oost en het daarin gevestigde vormingscentrum 
                De Putgraaf te Heerlen.
                1972-1973.
 
      53        Stukken betreffende de positie van vrijgestelden binnen het 
                distict.
                1977.
 
      54        Stukken betreffende de AGW (afkorting onbekend) te Echt.
                1975, z.j.
 
      55        Circulaire inzake het 30-jarige bestaansfeest van de 
                KWJ-Limburg.
                z.j.
 
      56        Circulaire houdende een beschrijving van de activiteiten 
                van een groep over de huisvestingsproblemen voor werkende 
                jongeren in Kerkrade.
                z.j.
 
      57        Verslag van de penningmeesterbijeenkomst van de Europeese 
                KWJ's.
                1976.
 
      58        Circulaire over een bespreking van een onderzoek door de 
                Provinciale Jeugdraad van Limburg.
                1976.
 
      59        Brief van twee vormingswerkers van het vormingscentrum 
                Rotonde te Sittard aan de KWJ-Limburg. Copie.
                1976.
 
      60        Verslag van een gesprek van de Radio Omroep Zuid (ROZ) met 
                medewerkers van het vormingscentrum Kerkrade.
                1976.
 
      61        Stukken betreffende de Stichting Regionaal Centrum Werkende 
                Jongeren Zuid-Limburg.
                1969.
 
      62        Stukken betreffende de financiën van het district 
                Oostelijke Mijnstreek.
                1977.
 
      63        Stukken betreffende de alarmcentrale van het KWJ district 
                Oostelijke Mijnstreek, die bij geschillen tussen werkgevers 
                en werknemers bemiddelde.
                1975-1979.
 
      64        Stukken betreffende financiën van het district Oostelijke 
                Mijnstreek. Met bijlagen.
                1970-1980.
 
      65        Brieven en circulaires aan en doorslagen van brieven van S. 
                Galeazzi, van het district Oostelijke Mijnstreek.
                1978.
 
      66        Brief aan de dienstenbonden FNV inzake een 
                kennismakingscursus van de dienstenbond. Met bijlagen.
                1979.
 
      67        Verslagen van studieweekends voor de KWJ-Limburg.
                1972-1977.
 
      68        Aantekeningen over een werkplan voor het distict.
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                z.j.
 
      69        Stukken betreffende actiegroep de Zandmannetjes in Heerlen, 
                die ijverde voor meer speelgelegenheid voor de jeugd en 
                door de KWJ werd gesteund.
                z.j.
 
      70        Nota; Onze krachtige solidariteit, van de internationale 
                KWJ te Brussel over de internationale week van 21 t/m 27 
                november.
                1977.
 
      71        Verslagen van vergaderingen van de NKV (later FNV) kring 
                Oostelijk Zuid-Limburg. Met bijlagen.
                1978-1980.
 
      72        Brieven aan en doorslagen van brieven van het district 
                Kerkrade van de VKAJ en KAJ.
                1951-1965.
 
      73        Brieven aan en doorslagen van brieven van het district 
                Heerlen van de VKAJ en KAJ.
                1951-1952.
 
      74        Brieven aan en doorslagen van brieven van het district 
                Schaesberg van de VKAJ en KAJ.
                1946-1962.
 
      75        Brieven aan en doorslagen van brieven van het district 
                Hoensbroek van de VKAJ en KAJ.
                1950-1957.
 
      76        Stukken betreffende contacten met instanties, werkzaam op 
                het gebied van jeugdbeleid en het cultuurbelied in Zuid 
                Oost Limburg.
                1971-1974.
 
      77        Stukken betreffende interne scholingsactiviteiten van de 
                KWJ-Limburg.
                1976-1977.
 
      78        Stukken betreffende de samenwerking op landelijk gebied, 
                met de vakbond NKV (later FNV) en de federatie met het NVV 
                (later FNV jongerencontact).
                1975-1976.
 
      79        Jaarverslagen.
                1972.
                NB: Twee verschillende exemplaren.
 
      80        Stukken betreffende de toepassing van de Wet Sociale 
                Werkplaatsen bij het Sociale Werkvoorzieningsschap 
                Zuid-Oostelijk Limburg (ZOL).
                z.j.
 
      81        Documentatiemateriaal over ontslag en werkloosheid.
                1974.
 
      82        Stukken betreffende de strijd om de rechten van de werkloze 
                ex-mijnwerker.
                1975.
 
      83        Verslagen van vergaderingen van de werkgroep [Imstenrade]. 
                Met bijlagen.
                1973-1974.
 
      84        Verslagen van vergaderingen van jongeren binnen de 
                industriebond FNV, landelijk en in het district Heerlen. 
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                Met bijlagen.
                1976-1977.
 
      85        Stukken betreffende het eisenpakket inzake onderwijs en 
                vorming voor werkende jongeren.
                1972-1975.
 
      86        Brieven van en doorslagen van brieven aan de RK 
                Levensschool voor Zuid-Oostelijk Limburg, later 
                vormingscentrum de Putgraaf. Met bijlagen.
                1968, 1972, 1975.
 
      87        Stukken betreffende opleidingen voor jongeren binnen 
                bedrijven.
                1970.
 
      88        Stukken betreffende problemen rond de fusie tussen Mater 
                Amabilisscholen (voor meisjes) en de landelijke katholieke 
                levensscholen voor werkende jongeren.
                1969.
 
      89        Stukken betreffende de invoering van een tweede verplichte 
                dag vorming voor werkende jongeren.
                1973-1974.
 
      90        Verslag van een vergadering van de gezondheidszorg-groep, 
                landelijk, gehouden te Utrecht op 22 Maart.
                1975.
 
      91        Stukken betreffende het onderwijs en het vormingswerk voor 
                jongeren in Nederland.
                1973, 1976.
 
      92        Stukken betreffende het onderwijs en het vormingswerk voor 
                werkende jongeren in Limburg, speciaal de Oostelijke 
                Mijnstreek.
                1968-1976.
 
      93        Stukken betreffende de acties tegen de 
                leerlingencontracten, waarbij men niet het minimumjeugdloon 
                ontvangt.
                1975-1977.
 
      94        Circulaires van het Diocesaan Instituut voor Internationale 
                Solidariteit Limburg, later het Bureau voor Internationale 
                Solidariteit in Limburg.
                1975.
 
      95        Propagandamateriaal, landelijk en van het district, om 
                potentiële leden de identiteit van de KWJ uit te leggen.
                1975.
 
      96        Circulaires houdende instructies voor het houden van 
                vergaderingen en enquêtes.
                1973-1974, z.j.
 
      97        Basismap te gebruiken door bestuurders bij bijeenkomsten, 
                houdende de relevante informatie voor werkende jongeren 
                over hun rechtspositie.
                1974-1975.
 
      98        Stukken betreffende bedrijvenwerk van Jongerencommissies 
                van de vakbonden.
                1972-1973.
 
      99        Stukken betreffende acties in de gezondheidszorg, met name 
                rond de INAS en de verzorgingsassistenten opleidingen.
                1974-1977.
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      100       Verslagen van bijeenkomsten van groepen actief in de 
                gezondheidszorg.
                1974-1977.
 
      101       Stukken betreffende activiteiten van KWJ-ers bij Philips.
                1972-1973, 1977.
 
      102       Verslag van een vergadering van de contactgroep 
                Werkgelegenheid NKV Limburg op 6 december.
                1975.
 
      103       Circulaires van de Jongerenraad van de vervoersbond NKV.
                1973.
 
      104       Verslagen van vergaderingen binnen de NKV, district 
                Oostelijke Mijnstreek. Met bijlagen.
                1973-1977.
 
      105       Circulaires van het NKV district Oostelijke Mijnstreek.
                1976-1977.
 
      106       Stukken betreffende de vrouwenbeweging van het NKV Limburg.
                1970.
 
      107       Documentatiemateriaal van de landelijke NKV.
                1970-1973.
 
      108       Verslagen van bijeenkomsten in het kader van het 
                basis-discussieproject van de NKV, de NKV-vrouwenbeweging 
                en de KWJ-Limburg.
                1974-1975.
 
      109       Documentatiemateriaal voor de studie naar de rol en 
                geschiedenis van de vakbeweging.
                1972-1974.
 
      110       Documentatiemateriaal over en voor NKV-studiedagen.
                1974.
 
      111       Nota over de uitgangspunten van de werkgroep voor een 
                maatschappij-kritische vakbeweging.
                1970.
 
      112       Informatiebulletins van de Stichting 
                Ontwikkelingssamenwerking Vakbeweging (SOSV).
                1974.
 
      113       Stukken betreffende een manifestatie van de jongeren van de 
                bouwbonden NKV op 18 mei.
                1974.
 
      114       Brieven van en doorslagen van brieven aan het NKV en 
                daarbij aangesloten bonden. Met bijlagen.
                1971-1972.
 
      115       Circulaires van het Provinciaal Centrum van de NKV.
                1974-1975.
 
      116       Stukken houdende informatie over toneel, film, dans en 
                muziek voor werkende jongeren.
                1975.
 
      117       Verslag van twee weekenden over jeugdcriminaliteit, 
                gehouden in maart en april.
                1973.
 
      118       Verslag van een gesprek met een Gewestelijk Arbeids Bureau 
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                over pendel van Limburgers naar Duitsland.
                1971.
 
      119       Nota over publiciteit van het landelijk bureau, voor intern 
                gebruik.
                1975.
 
      120       Stukken betreffende kamer- en woningnood in Nederland en 
                Limburg, niet speciaal tov werkende jongeren.
                1974.
 
      121       Stukken betreffende de industriële herstructurering van 
                Zuid-Limburg na de mijnsluiting.
                1970.
 
      122       Stukken houdende gegevens voor industriële bedrijven in 
                Zuid-Limburg.
                1974.
 
      123       Stukken betreffende de confectieindustrie in Limburg en 
                Nederland.
                1974-1976.
 
      124       Stukken betreffende contacten met de jongerenafdeling van 
                NVV en CNV.
                1975-1977.
 
      125       Circulaires van het districtsbureau voor de 
                arbeidsvoorziening in Limburg houdende cijfers inzake 
                werkloosheid.
                1972-1977.
 
      126       Documentatiemateriaal over de positie van winkelpersoneel.
                1976-1978.
 
      127       Stukken betreffende een enquête onder winkelpersoneel in de 
                regio Oostelijke Mijnstreek.
                1976.
 
      128       Verslagen van bijeenkomsten van winkelpersoneel.
                1974-1976.
 
      129       Circulaires van het landelijk bureau over acties van en 
                voor winkelpersoneel.
                1974-1976.
 
      130       Documentatiemateriaal over jeugdwerkloosheid.
                1966-1978.
 
      131       Verslagen van vergaderingen, landelijk en regionaal, over 
                jeugdwerkloosheid.
                1974-1976.
 
      132       Stukken betreffende de projectgroep Jeugdwerkloosheid in 
                Maastricht.
                1968-1977.
 
      133       Rapport over afvaljeugd van de Stichting UVrij/UFree te 
                Middelburg.
                1974.
 
      134       Circulaires van het Economisch Technologisch Instituut 
                Limburg over de ontwikkeling van de industriële 
                werkgelegenheid in Limburg.
                1972-1975.
 
      135       Stukken betreffende problemen rond het Centrum Vakopleiding 
                voor Volwassenen te Utrecht en andere vestigingen.
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                1975-1976.
 
      136       Circulaires van het district Midden-Limburg.
                1973-1975.
 
      137       Circulaires van KWJ districten buiten Limburg.
                1974-1977.
 
      138       Stukken betreffende de sollicitatieprocedure voor de 
                functie bedrijfswerking binnen de landelijke KWJ.
                1975.
 
      139       Documentatiemateriaal over acties en dergelijke in 
                districten buiten Limburg.
                1978.
 
      140       Stukken betreffende de aan de KWJ gelieerde Stichting Open 
                Actie en ontmoetingscentrum te Sittard.
                1966-1968, 1977.
 
      141       Circulaires van het Provinciaal Comité van de KWJ-Limburg.
                1975.
 
      142       Brief aan pater Jeroen (onbekend). Copie.
                1972.
 
      143       Brief aan (onbekend) over een bestuurswisseling in het 
                district Bocholtz. Concept.
                z.j.
 
      144       Pamfletten over problemen rond uitkeringen bij 
                werkloosheid.
                z.j.
 
      145       Stukken van de landelijke KWJ over zaken rond de militaire 
                dienstplicht.
                1974-1975.
 
      146       Stukken betreffende acties in bedrijven, gevoerd door of 
                met steun van de KWJ.
                1974-1977.
 
      147       Stukken betreffende de jeugdloonactiviteiten binnen de 
                landelijke KWJ.
                1974.
 
      148       Stukken betreffende de jongerengroep van de KVP, later CDA.
                1972-1973.
 
      149       Redevoering over erfpacht, uitgesproken door M.J.J. Pot, 
                bestuurslid van de Stichting Grondvest op het provinciaal 
                congres voor de studie van erfpacht, gehouden te Heerlen op 
                31 maart.
                1973.
 
      150       Stukken betreffende de relatie van de landelijke KWJ met de 
                vakbeweging.
                1974.
 
      151       Verslagen van vergaderingen over de relatie met de 
                vakbeweging.
                1973-1976.
 
      152       Circulaires aan de districten inzake de relatie met de 
                vakbeweging.
                1974-1975.
 
      153       Stukken betreffende overleg op landelijk niveau met de 
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                vakbonden.
                1975-1976.
 
      154       Stukken betreffende internationale contacten en 
                activiteiten van het district.
                1971-1972.
 
      155       Stukken betreffende contacten op provinciaal niveau met 
                politieke partijen.
                1969, 1973, 1977-1978.
 
      156       Circulaires van het landelijk bureau over problemen rond 
                het functioneren van de vereniging.
                1971-1976.
 
      157       Stukken betreffende de behandeling van de 
                onderwijsbegroting speciaal met betrekking tot de werkende 
                jongeren.
                1971-1972.
 
      158       Brieven en circulaires van het landelijk bureau van Rijks-, 
                Provinciale- en Gemeentelijke overheden. En afschriften van 
                brieven en circulaires aan deze overheden.
                1970-1972.
 
      159       Stukken betreffende de actie Wereld Wijd voor 
                ontwikkelingshulp in de derde wereld.
                z.j.
 
      160       Verslagen van vergaderingen van de Konatza (Kommisie 
                Nationale Zaken?) en Kolinza (Kommisie Limburgse Zaken?). 
                Met bijlagen.
                1974.
 
      161       Stukken betreffende contacten van de landelijke KWJ met de 
                Europeese en Internationale KWJ.
                1974-1976.
 
      162       Jaarverslagen van de landelijk KWJ en de districten.
                1964-1972.
 
      163       Nota over de reactie op het ontwerp 
                arbeidsvoorwaardenbeleid van de landelijke KWJ.
                1974.
 
      165       Uitreksel van het boek De utopie is een gevaarlijk wapen, 
                door A.D. Belinfante van de KWJ-Limburg.
                1975.
 
      166       Verslag van een vergadering van de contactgroep 
                Werkgelegenheid van het NKV Limburg.
                1975.
 
      167       Verslag van een conferentie van de Werkende Jongeren CNV, 
                afdeling Limburg in samenwerking met het vormingscentrum 
                Wormdael, gehouden op 29 t/m 31 januari.
                1975.
 
      168       Nota over de maatschappelijke functie van werkende 
                jongeren, door (anoniem).
                z.j.
 
      169       Brief van de landelijke KWJ aan het vakbondsbestuur van het 
                NKV over het ontwerp-urgentieprogramma. Copie.
                1974.
 
      169       Verslag van een actiedag Chili-Limburg.
                [1973].
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      170       Stukken betreffende introductiedagen voor vrijgestelden 
                binnen de landelijke KWJ.
                1975.
 
      171       Correspondentie tussen het Provinciaal Overlegorgaan inzake 
                onderwijs en beroepenvoorlichting te Maastricht en de 
                KWJ-Limburg inzake een vacature van K. van Eindhoven. 
                Afschriften.
                1973.
 
      172       Circulaire van de landelijke KWJ inzake een vergadering van 
                de financiële raad.
                1975.
 
      173       Stukken betreffende het Landelijk Overleg 
                Arbeidsvoorwaarden Jeugd- en Jongerenwerk (LOAJ).
                1974-1975.
 
      174       Stukken betreffende cursussen voor 
                jongerenvertegenwoordeigers in bedrijven.
                1973.
 
      175       Stukken betreffende discussies rond een nota over de taak 
                en de structuur van de KWJ.
                1975.
 
      176       Stukken betreffende schoolverlatersacties, landelijk en 
                provinciaal en in het district.
                1976-1981.
 
      177       Verslagen van vergaderingen van het districtsteam. Met 
                bijlagen.
                1976-1981.
 
      178       Stukken betreffende een politiek forum, georganiseerd door 
                de afdeling Hielsberg nav gemeenteraadsverkeizingen in 
                Groot-Nuth, gehouden op 20 oktober te Nuth.
                1981.
 
      179       Financiële stukken van de afdeling Klimmen.
                1970-1980.
 
      180       Stukken betreffende kadercursussen op provinciaal niveau.
                1973-1974, 1980, z.j.
 
      181       Recapitulatiestaten van betalingen per bank en giro.
                1971-1975.
 
      182       Stukken betreffende problemen, behandeld door de 
                alarmcenrale van het KWJ-project Sittard.
                1977-1979.
 
      183       Verslagen van vergaderingen van het districtsteam. Met 
                bijlagen.
                1972-1973.
 
      184       Stukken betreffende de afdeling Bleijderheide.
                1969-1977.
 
      185       Stukken betreffende de afdeling Klimmen.
                1972-1980.
 
      186       Stukken betreffende de afdeling Schinoeld.
                1972-1981.
 
      187       Stukken betreffende de afdeling Voerendaal.
                1972-1978.
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      188       Stukken betreffende de afdeling Hoensbroek.
                1975-1979.
 
      189       Stukken betreffende de subsidiëring van de afdeling 
                Brunssum door de gemeente.
                1972.
 
      190       Jaarverslag.
                1970.
 
      191       Stukken betreffende acties gevoerd door KWJ en FNV Jongeren 
                tegen de verlaging van het minimum-jeugdloon.
                1981.
 
      192       Verslagen van het districtsteam. Met bijlagen.
                1980.
 
      193       Circulaire van de landelijke KWJ aan de vrijgestelden 
                houdende informatie over de wijze van onkosten declareren.
                1982.
 
      194       Artikelen over de ontwikkeling van de touristische 
                industrie in Limburg.
                1980-1981.
 
      195       Jaarverslag van de Stichting voor Vormings- en 
                Ontwikkelingswerk ten behoeve van de Arbeidersbeweging in 
                Limburg (VOBAL).
                1979.
 
      196       Circulaire houdende een uitnodiging voor een kadertraining 
                van de Stichting VOBAL.
                z.j.
 
      197       Discussienota over problemen van de coördinatiegebieden 
                GHUM en Limburg met de werkzaamheden van de vereniging.
                [1979].
 
      198       Nota over de Rijksbijdrageregeling Sociaal Cultureel Werk 
                van het Centrum voor Jeugd en Jongerenwerk Westelijke 
                Mijnstreek en Onderbanken te Munstergelden.
                z.j.
 
      199       Verslag van een studieweekend van de afdeling Heerlen, 
                gehouden te Posterhold van 22 t/m 24 januari.
                z.j.
 
      200       Verslag van de landelijke KWJ-meidendag, gehouden op 8 mei.
                1982.
 
      201       Stukken betreffende de profielschets en taakomschrijving 
                voor een nieuwe landelijk functionaris 
                Vakbondsbedrijvenwerk.
                1982.
 
      202       Brieven en doorslagen van brieven en circulaires over 
                dagelijkse zaken.
                1971-1972.
 
      203       Nota van (onbekend) houdende commentaar op de Miljoenennota 
                van de regering.
                     . Betreft de periode 1972-1973.
                1972.
 
      204       Lijsten houdende namen en adressen van relaties.
                1965, 1977, z.j.
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      205-207   Verslagen van vergaderingen van het landelijk dagelijks 
                bestuur. Met bijlagen.
                  205. 1967.
                  206. 1970.
                  207. 1971.
                1967, 1970-1971.
 
      208-220   Verslagen van vergaderingen van het nationaal bestuur. Met 
                bijlagen.
                  208. 1965.
                  209. 1966.
                  210. 1967.
                  211. 1970.
                  212. 1971.
                  213. 1972.
                  214. 1973.
                  215. 1974.
                  216. 1975.
                  217. 1976.
                  218. 1976.
                  219. 1977.
                  220. 1978.
                1965-1967, 1970-1978.
 
      221       Visitekaartjes.
                z.j.
 
      222       Aantekeningen over vergaderingen, (onbekend van wie).
                z.j.
 
      223       Verslagen van vergaderingen van de werkgroep 
                Jeugdwerkloosheid te Maastricht.
                1974, z.j.
 
      224       Verslagen van districtsteamvergaderingen.
                1973-1974.
 
      225       Doorslagen van brieven en circulaires, niet of onduidelijk 
                geadresseerd, over districtszaken.
                1968, 1973-1974, 1976, 1979.
 
      226       Brieven en circulaires van het coördinatiegebied Limburg en 
                andere Limburgse districten.
                1968, 1971, 1973-1977.
 
      227       Circulaires van de landelijke KWJ houdende informatie over 
                verenigingszaken en acties.
                1973-1977.
 
      228       Circulaires van de Limburgse en nationale vakbonden, 
                houdende informatie over hun activiteiten en uitnodigingen 
                voor vergaderingen.
                1974-1978.
 
      229       Circulaires van de Stichting Samenlevingsopbouw Oostelijk 
                Mijngebied, houdende.
                1975-1976.
 
      230       Circulaires van diverse instanties in Limburg.
                1975-1978.
 
      231       Stukken betreffende het Servicebureau voor Jeugd en 
                Jongeren Limburg te Roermond.
                1973-1974.
 
      232       Stukken betreffende het Open Jongerencentrum Heerlen-Stad.
                1970-1973.
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      233-238   Verslagen van vergaderingen van de Centrale Raad. Met 
                bijlagen.
                  233. 1972.
                  234. 1973.
                  235. 1974.
                  236. 1975.
                  237. 1976.
                  238. 1977.
                1972-1977.
 
      239       Verslagen van studieweekends, georganiseerd in samenwerking 
                met de Jongerengroep van de industriebond NKV.
                1974-1977.
                NB: Gedeeltelijk aantekeningen.
 
      240       Programma voor de werkweek, Limburg een structuur-analyse, 
                gehouden in de Volkshogeschool Valkenburg van 17 t/m 21 
                juni.
                1974.
 
      241       Verslag van twee studieweekends gehouden in maart en april.
                1973.
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