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Inleiding

Het archief van de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) werd in
2012 overgedragen aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) (HDC).
Het archief is – voor zo ver is na te gaan – volledig bij het HDC aanwezig en
bevat stukken uit de periode 1955-2004. Eén omslag bevat stukken van vòòr
1955.
Inventaris nummer 146 bevat een brief en een ledenlijst van de Nederlandse
Christelijke Vereeniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke
Opvoeding (NCVLO). De ondertekenaars van de brief waren: A.Ph. Balke,
Th.v. Beyeren Bergen-Henegouwen, L. Bos, C. de Bruyn, J.S. Karper, Joh.
de Vries en C.v. Oosterom, waarvan laatstgenoemde voorzitter van de NCSU
werd bij de oprichting in 1955. Genoemd in de ledenlijst is C.C.F. Gordijn,
een ‘mede-aanzetter’ tot de oprichting van de NCSU en adviseur. De brief en
de ledenlijst werden aangetroffen tussen ingebonden jaargangen van Ons
Tijdschrift. Nederlandsche Christelijke vereeniging van leraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding (15 juli 1933-15 juli 1935 (jrg. 1, nr. 1-jrg.
2, nr. 12)).
Drukwerk, knipsels en dubbele stukken zijn uit het archief verwijderd.
Drukwerk aanwezig in één Nederlandse bibliotheek is uit het archief verwijderd, waaronder jaargangen van Spiraal. Kaderblad van de NCSU en Beweging. Uitgave van de Nederlandse Christelijke Sport Unie evenals bankafschriften van het CNS uit de periode 1980-1999.
Jaarverslagen van de NCSU (1963-2002) zijn overgedragen aan de bibliotheek van de UvA/Hogeschool Holland. Periodieken en drukwerk zijn overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief (bijlage
1). Beeld- en geluidmateriaal werd verwijderd. (bijlage 2).
Bronnen
Derks, M. en M. Budel, Sportief en Katholiek. Geschiedenis van de katholieke sportbeweging in Nederland in de twintigste eeuw, Scripta-reeks dl. 5,
KDC, Nijmegen 1990.
Garritsen, A.M. Pyttersen’s Nederlandse Almanak 2001-2002, Bohn Stafleu
van Loghum, Houten 2001.
Kugel, J. et al., De ‘C’, wat doe je ermee? Uitgave van de Nederlandse
Christelijke Sport Unie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum, Rotterdam 1980.
Internet geraadpleegd in de periode februari-maart 2017
http://leiden.courant.nu
http://resources.huygens.knaw.nl/sportbonden
http://wetten.overheid.nl
http://www.canonlo.nl/overzicht/afkortingen
http://www.delpher.nl
http://www.digitale-sociale-kaart.nl/index
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http://www.gahetna.nl
http://www.hetutrechtsarchief.nl
https://www.linkedin.com
http://www.parlement.com
http://www.sportfonds.org
http://www.sportnext.nl
https://www.stichting-csc.nl

NEDERLANDSE CHRISTELIJKE SPORT UNIE (NCSU)

Oprichting en visie
De Stichting Nederlandse Christelijke Sport Unie werd op 18 maart 1955
opgericht door Adriaan Floris den Boeft (van de Nederlands Christelijk
Gymnastiek Verbond) en Adriaan Bovenberg (van de Christelijke Korfbalbond) bij notaris Arend Hoek te Schiedam. Deze stichting was een voortzetting van het Centraal Verband van Christelijke Organisaties voor Lichamelijke Opvoeding (veelal afgekort tot ‘Centraal Verband’), een studiecentrum
voor levensbeschouwelijke vragen, bezinning en identiteit dat in 1937 door
christelijke sportorganisaties was opgericht *. De nieuwe stichting moest
fungeren als de koepelorganisatie van de protestants christelijke sportbonden
in Nederland met een specifieke visie op het gebied van sport, spel en lichamelijke vorming. (De andere koepelorganisaties waren de Nederlands Culturele Sportbond (NCS, ‘humanistisch’), de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF, die in 1993 fuseerde
met het NOC om het NOC*NSF te vormen)). De NCSU richtte zich op het
bevorderen van kwalitatief goede en verantwoorde sportbeoefening en stelde
daarbij de mens centraal.
In 1980, op basis van onderzoek van Van der Torn & Buningh organisatieadviseurs †, werden de doelstellingen van de stichting uitgebreid om een breder
economisch draagvlak voor de NCSU te creëren en daarmee haar levensvatbaarheid te garanderen. In aanvulling op ‘[het] uitdragen van de christelijke
visie op sportbeoefening’ en belangenbehartiging van aangesloten bonden,
bood de NCSU ook ‘dienstverlening aan de aangesloten verenigingen’. In de
praktijk betekende dit onder meer het concretiseren van de christelijke sportvisie op plaatselijk niveau, kader- en bestuursopleidingen, administratieve
assistentie, advisering bij plaatselijk subsidiebeleid en het bieden van een
platform voor onderlinge contacten en samenwerking.
Samenwerkende bonden
De samenwerkende organisaties die ‘met elkaar de NCSU vormen’ waren:
het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGV), de
Nederlandse Christelijke Wandelsport Bond (NCWB), de Nederlandse
Christelijke Atletiek Bond (NCAB), de Christelijke Friese Kaatsbond (CFK),
het Verbond van Christelijke Volleybalverenigingen (VCVo), het Verbond
van Christelijke Voetbalverenigingen (VCV), de Nederlandse Christelijke
Atletiek Bond (NCAB), het Christelijk Korfbal Verband (/Bond (CKV) en
het Verband van Christelijke Sport Unies (VCSU’s).
*

Chaudron, D., ‘Stageverslag. Rapportage van een stage bij de NCSU’, 1995 (inv.nr. 112).
Het rapport is opgenomen in inv.nr. 53.

†
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Het Verband van Christelijke Sport Verenigingen (VCSV) werkte samen met
de NCSU en de Regionale Christelijke Sport Unies om bestuurskadercursussen, ABO-cursussen, kadervormings- en bezinningsweekends, voorlichtingsavonden en sporttoernooien te organiseren.
Bestuur NCSU
De NCSU werd bij de oprichting in 1955 bestuurd door een Algemeen en
een Dagelijks Bestuur *. Het Algemeen Bestuur bestond uit negen personen
en benoemde uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; deze drie vormden tezamen het Dagelijks Bestuur.
Op 14 maart 1957 werden wijzigingen in de statuten doorgevoerd. Er werd
vastgelegd dat het Algemeen Bestuur de beslissingsbevoegdheid kreeg om
het aantal bestuursleden uit te breiden naar meer dan 9 personen. Verder
kreeg het Algemeen Bestuur de bevoegdheid om organisaties die geen sportorganisaties waren maar wel werkzaam op het terrein van de lichamelijke
opvoeding, uit te nodigen een vertegenwoordiger aan te wijzen die het Algemeen Bestuur als adviseur terzijde zou staan, en als zodanig, de vergaderingen van het Algemeen Bestuur kon bijwonen. Ten derde werd het volgende bepaald: ‘het dagelijks bestuur kan naar behoefte door het algemeen bestuur worden uitgebreid, door benoeming daarin van een of meer andere
leden van het algemeen bestuur’. Opmerkelijk was de volgende toevoeging
aan artikel 6: ‘De leden van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur behoeven geen lid te zijn van een christelijke sportorganisatie’.
In de statuten die op 12 april 1962 werden opgesteld, werden wederom een
aantal wijzigingen vastgelegd. In Artikel 5 lid (1a): dat het Algemeen Bestuur bestond uit een moderamen van zes personen (voorzitter, secretaris,
penningmeester, 2e voorzitter, 2e secretaris en een algemeen adjunct) en (1b)
‘een lid van elk van de organisaties als bedoeld in artikel 3.’. Ten tweede dat
bestuursleden door een Raad van Bestuur werden benoemd. De benoeming
van de leden van bestuur zoals bedoeld in (1b) vond plaats ‘op bindende
voordracht van elk van de organisaties als bedoeld in artikel 3.’. Ten derde
dat het Raad van Bestuur bestond uit de besturen van die christelijke organisaties die samenwerkten in het verband van de Stichting NCSU. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur werden nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
In overeenstemming met bovenstaande werd in het Huishoudelijk Reglement
d.d. 30 juli 1963 vastgesteld dat de Stichting Nederlandse Christelijke Sport
Unie geleid werd door een Raad van Bestuur; dat het bestuur uit een moderamen van 6 personen bestond; dat een lid van elk van de organisaties die
samenwerkten in het verband van de Stichting NCSU in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd was; dat de moderamenleden en de leden van de
samenwerkende organisaties werden gekozen door de Raad van Bestuur; dat
de voorzitter rechtstreeks door de RvB gekozen werd en dat de overige functies in het moderamen onderling verdeeld werden.
In een voorstel tot statutenwijziging uit februari 1965 blijkt dat het moderamen uit ten minste 7 personen zou moeten bestaan (er werd een 2e penningmeester toegevoegd) en dat, bij aanvaarding van de wijzigingen, moderamenleden van de NCSU tevens bestuurslid konden worden van de aangesloten bonden.

*

Voor (wijzigingen in) statuten en huishoudelijke reglementen zie inv.nrs. 51-54.
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In de statutenwijzigingen en wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement die
in november 1973 werden vastgesteld, werd het Algemeen Bestuur uitgebreid. In het Algemeen Bestuur konden zitting nemen: zelfstandige christelijke technische sportbonden en/of verbanden die technisch samenwerken
met andere sportbonden; het verband van christelijke sportverenigingen bestaande uit die christelijke sportverenigingen waarvoor geen landelijke christelijke sportorganisatie aanwezig was en het verband van RCSU’s. In deze
wijzigingen werden ook de bevoegdheden vastgelegd van commissies en
adviseurs.
In de Statuten d.d. 4 september 1974 betreffende besluitvorming (Artikel 9
lid e) wordt voor het eerst melding gemaakt van bezoldigde functionarissen
(in dit lid, de directeur).
In het stuk Taak & Funktie van de N.C.S.U. & R.C.S.U.’s werd gesteld dat
het Dagelijks Bestuur zeven bestuursleden heeft, ‘die op persoonlijke titel
door het Algemeen Bestuur benoemd worden.’. Het Algemeen Bestuur bestond uit de leden van het Dagelijks Bestuur en één afgevaardigde van iedere
zelfstandige christelijke sportorganisatie. In het Algemeen Bestuur hadden
ook twee bestuurders zitting die het Verband van RCSU’s vertegenwoordigden.
Bureau
Het bestuur werd in zijn werkzaamheden bijgestaan door een bureau en een
aantal commissies. Het bureau bestond uit verschillende afdelingen: Algemene Zaken en Financiën, Opleidingen, Rekreatiesport, Voorlichting en Publiciteit, en Huishoudelijke Dienst. De commissies waren: de Commissie
Opleidingen, de Commissie Voorlichting en Publiciteit, de Commissie Rekreatiesport, de Commissie Sportkampen, de Commissie Sporttechnisch Kader, de Commissies ad hoc en de Bureaucommissie. In het archief werden
ook stukken aangetroffen van de Landelijke Contact Commissies en LCC
‘groot’, de Commissie Werkplan Kerken, de Commissie Kerkelijke en Sociale Contacten en de Commissie NCSU 1980. Zie stukken 5.1.-5.5..
Bevoegdheden en taken
De taken van de NCSU zoals beschreven in Taak en Funktie van de N.C.S.U.
& R.C.S.U.’s (zie inv. nrs. 51-54) en op http://wetten.overheid.nl. waren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6a.
6b.
6c.
6d.
6e.
6f.
6g.
7.

Het organiseren van opleidingen;
het geven van voorlichting;
het stimuleren van de recreatieve sportbeoefening op plaatselijk
niveau;
het houden van studieconferenties op landelijk en regionaal niveau;
het organiseren van sportkampen;
het onderhouden van contacten met
de landelijke overheid;
de politieke partijen;
de landelijke kerkgenootschappen;
de Nederlandse Sport Federatie;
de andere levensbeschouwelijke koepels (NKS en NCS);
het Nationaal Sport Overleg;
de Stichting Nationale Sporttotalisator, en
het ondersteunen van de RCSU’s bij de uitvoering van het regionale beleid.
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Financiering
Financiële steun voor de uitvoering van haar taken ontving de NCSU uit
collectegelden van kerken, vanuit de aangesloten bonden, (volgens de oprichtingsstatuten uit 1955 ‘andere baten’) en de Stichting Christelijk Nationaal Sportfonds (CNS).
Het CNS werd op 4 februari 1960 opgericht in Rotterdam als vervolg op een
financiële actie die bekend werd als het ‘Plan Kret’, genoemd naar de bedenker van het plan, ds. A.J. Kret, predikant te Krimpen aan de Lek. Haar
doel, zoals vastgesteld in artikel 3 van de statuten was: ‘... het verlenen van
financiële en andere daadwerkelijke steun ten behoeve van het werk der
Stichting Nederlandse Christelijke Sport Unie, gevestigd te Rotterdam, en
der Christelijke Sportbonden en Sportverenigingen, welke in het verband
van deze stichting samenwerken.’.
Ondertussen ging in de loop van de jaren ‘50 tot in de jaren ‘90, de Rijksoverheid zich meer met sport bemoeien. Dit had gevolgen voor hoe sport
gefinancierd werd en de plek die het innam in de ministeriële portefeuilles.
In 1956 vroeg de KNVB de overheid toestemming om een nationale Toto te
organiseren waarvan de inkomsten bedoeld waren voor de clubkas van voetbalverenigingen. Op 24 februari 1957 was de eerste nationale Toto een feit.
Op 1 november 1961 trad de nieuwe loterijwet in werking. Driekwart van de
gelden van de Toto ging voortaan naar sport, de rest van de gelden werden
verdeeld onder andere sectoren. Er werd bepaald dat de organisatie die het
verdelen van de gelden moest regelen, los moest staan van de KNVB. Daarom richtte de overheid in 1961 de Stichting Nationale Sporttotalisator (SNS)
op met als handelsnaam ‘De Lotto’. In 1971 diende de SNS een aanvraag in
voor een lotto als tegenhanger van de populaire Duitse variant. In 1974 werd
deze vraag gehonoreerd. De Lotto is daarmee sinds 1961 een belangrijke
financier van NOC*NSF, en de bij de NOC*NSF aangesloten sportbonden.
Het kabinet Cals (1965-1966) stelde in 1965 het Ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk in. Tijdens het kabinet Lubbers I (19821986) werd het ministerie omgedoopt tot het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1994, tijdens het kabinet Kok I, werd het Ministerie van WVC het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Er kwamen subsidies voor algemene en levensbeschouwelijke koepels in de
sport en subsidies voor huisvesting, opleidingen en (weer later) voor het
personeel van de organisaties.
Taakuitvoering
Taken werden uitgevoerd door Regionale, Provinciale Christelijke Sport
Unies en het Verband van Christelijke Sport Verenigingen (VCSV). De regionale christelijke sport unies waren de regionale samenwerkingsverbanden
van de provinciale afdelingen van de bij de NCSU aangesloten organisaties.
Het VCSV had als doel het coördinatiecentrum te zijn voor de regionale
christelijke sport unies en was ook door de NCSU opgericht om ‘vanuit een
christelijke visie op sport, spel en rekreatie een band tussen verenigingen [te]
leggen, waarvoor geen landelijke christelijke sportbond aanwezig is’. Alle
sportverenigingen konden zich bij de VCSV aansluiten, behalve gymnastiek, athletiek-, wandel-, kaats-, voetbal- en volleybalverenigingen. Voor deze
takken van sport waren al landelijke christelijke sportbonden in het leven
geroepen.
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Fusies & verdere samenwerking
In 1959 ontstond de NSF. Van de vier koepelorganisaties in Nederland was
het de grootste. De NCSU en de NKS konden daarvan lid worden, de NCSU
deed dat in 1976. De NCSU bekleedde een ‘kwaliteitszetel’ en werd vertegenwoordigd door een lid van het Algemeen Bestuur. In 1993 fuseerden het
NOC en de NSF om verder te gaan als NOC*NSF.
In 1992 besloten NKS en NCSU tot nauwe samenwerking. De samenwerking moest tot een meer gezamenlijk optreden van NKS en NCSU leiden. In
1993 en 1994 werden op alle werkgebieden van beide organisaties onderzoek verricht om tot invoering van de meest gewenste organisatievorm te
komen. Van fusie was in december 1992 nog geen sprake (aldus NKSvoorzitter Dick Wijte), al sloot hij die mogelijkheid voor de toekomst niet
uit. De overeenkomst moest de Nederlandse sportwereld, en de christelijke
sportbeweging in het bijzonder, ten goede komen. Afgesproken werd dat
NKS en NCSU van elkaars kennis, producten en diensten gebruik konden
maken. Ook werden er gezamenlijk activiteiten ondernomen, zoals het uitbrengen van twee themanummers in 1993 en de ontwikkeling van een kaderschool voor vrijwilligers. Volgens de voorzitters van beide organisaties, drs.
D. Wijte (NKS) en drs. G.A. de Boer (NCSU), stemden de achterbannen van
harte in met de samenwerking. De onderlinge ‘cultuurverschillen’ werden
door beide organisaties gerespecteerd. Bijbelse noties en opvattingen waren
richtinggevend voor het denken en handelen. Beide organisaties stelden zich
ten doel meer aandacht te geven aan opvoedkundige, ethische en ‘spiritueelreligieuze dimensies’ binnen de sport, waarbij de vorming van geschoold
kader een van de belangrijkste taken was. Bijzondere aandacht werd geschonken aan groeperingen in achterstandssituaties. Maar ondanks de intensivering van het contact, bleef dit beperkt tot de bestuurlijke toporganen. Van
structurele overeenkomsten en samenwerking was geen sprake *.
Op 27 augustus 1993 gaven de NKS en de NCSU aan per 1 januari 1995 een
gezamenlijk magazine uit te geven. De bestaande magazines, Sportkader
(NKS) en Beweging (NCSU), gingen in het nieuwe blad op. Ter voorbereiding hierop brachten beide bonden voor 1995 drie themanummers uit. Het
gezamenlijke blad heette Sportsignaal.
Medeoprichter van de Nederlandse Sport Alliantie
In de Nederlandse sportwereld ontstond in 2005 de behoefte aan een verduidelijking van de positie van de levensbeschouwelijke sportkoepels. Tegelijkertijd groeide bij een aantal sportbonden de behoefte de taak en financiële
positie van de levensbeschouwelijke sportkoepels aan de orde te stellen. Na
overleg tussen de sportkoepels NKS, NCSU en NCS met het NOC*NSF
werd er een overeenkomst gesloten die duidelijkheid verschafte over de onderlinge verhouding van posities, taken en financiën. Onder regie van
NOC*NSF gingen de NKS, de NCSU en de NCS zich bezig houden met
verschillende thema’s die elkaar niet overlapten. Ook besloten de NKS, de
NCSU en de NCS een alliantie op te richten om sterker te staan in de sportwereld en om de toekomst voor de drie sportkoepels te kunnen garanderen.
In februari 2005 werd de intentieverklaring ondertekend door de drie partijen
tot het oprichten van de Nederlandse Sport Alliantie (NSA). Samen met gemeenten en bonden is de NSA gestart met drie projecten: drop-outs, allochtonen en jeugdparticipatie.
*

Uit Derks, M. en M. Budel, Sportief en Katholiek. Geschiedenis van de katholieke sportbeweging in Nederland in de twintigste eeuw, Scripta-reeks dl. 5, KDC, Nijmegen 1990, p. 144.

8

Publicaties
De NCSU gaf twee tijdschriften uit: Sportlicht en Spiraal. Kaderblad van de
NCSU die samengegaan en voortgezet werden als Beweging.
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in 1980 gaf J. Kugel et. al De ‘C’,
wat doe je er mee? Uitgave van de Nederlandse Christelijke Sport Unie ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum uit.

Lijst van gebruikte afkortingen

AB
ABO
AR
CALO
Cefa
CFK
CGJR
CIOS
CKB
CKC
CJR
CNS
COWER
CSC
CRM
CUSC
CVHMO
CWO
DB
ECSU
EKD
EWB
GKN
GSA
ICCAN
KNCGV
KNVB
LCGJ
NCAB
NCGV
NCS
NCSU
NCvLO
NCWB
NGJR
NHK
NKGB

Algemeen Bestuur
Algemene Basis Opleiding
Anti-Revolutionair
Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding
Christelijke Filmactie
Christelijke Friese Kaatsbond (Christelijke Bond voor de Friese
Kaatssport)
Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk Rotterdam
Centraal Instituut Opleiding Sportleiders
Christelijke Korfbal Bond
Christelijke Korfbal Club (Kinderdijk)
Christelijke Jeugdraad
Christelijk Nationaal Sportfonds
Commissie Wettelijke Regeling
Stichting Christelijk-Sociaal Congres
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Christian Union Sports Club
Bond voor Christelijk Voorbereidend Hoger en Middelbaar
Onderwijs
Christelijke Wandel Organisatie
Dagelijks Bestuur (Moderamen)
European Christian Sports Union
Evangelische Kirche in Deutschland
Stichting Evangelisch Welzijnsberaad
Gereformeerde Kerken in Nederland
Stichting Gereformeerde Sociale Arbeid
Stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland
Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
Landelijk Centrum Gereformeerd Jeugdwerk
Nederlandse Christelijke Atletiek Bond
Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond
Nederlands Culturele Sportbond
Nederlandse Christelijke Sport Unie
Nederlandse Christelijke Vereeniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding
Nederlandse Christelijke Wandelsport Bond
Nederlandse Gereformeerde Jeugdraad
Nederlandse Hervormde Kerk
Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond
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NKS
NSA
NSF
NSO
OK&W
PCSU
PHLS
RCSU
RSL-A
RRJJ
RvB
SNS
SOW
STK
VCSU
VCSV
VCV
VCVo
VIP
VWS
WVC

Nederlandse Katholieke Sportfederatie
Nederlandse Sport Alliantie
Nederlandse Sport Federatie
Nationaal Sport Overleg
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Provinciale Christelijke Sport Unie
Projectgroep Herinrichting Landelijk Sportbeleid
Regionale Christelijke Sport Unies
Recreatie Sport Leider-Algemeen (diploma)
Stichting Rotterdamse Raad voor Jeugd en Jongeren
Raad van Bestuur
Stichting Nationale Sporttotalisator
Samen Op Weg (kerken)
Sport Technisch Kader
Verband van Christelijke Sport Unies
Verband van Christelijke Sport Verenigingen
Verbond van Christelijke Voetbalverenigingen in Nederland
Verbond van Christelijke Volleybalverenigingen
Voetbal is Plezier-project
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
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INVENTARIS

1. RAAD VAN BESTUUR
1.

Telegram van J. Kalisvaart verzonden aan de Raad van Bestuur
met bevestiging benoeming tot directeur Dagelijks Bestuur
NCSU, 1965.
1 omslag

2.

Bijlage agenda Raad van Bestuur d.d. 26/4/69 (punt 11) ‘Nota
Herstructurering provinciale christelijke sportunies’ met (kopieen van) concept-statuten, reglementen en stukken betreffende
herstructurering VCSV en Regionale en Provinciale Christelijke
Sport Unies met kladden, 1969-[1976] en z.d.
1 omslag

3.

Notulen, besluitenlijsten, ontvangen brieven en doorslagen van
verzonden brieven, concept-jaarverslag en kladden van de Raad
van Bestuur, 1972-1973.
1 omslag

1.2. Aangesloten sportbonden en -unies
1.2.1. Aangesloten sportbonden (landelijk)
1.2.1.1. Bonden en sportverenigingen aangesloten bij de NCSU
4.

Stukken betreffende NCWB, CKB, KNCGV, NCAB, NCGV,
VCV en Provinciale Sport Opbouw, 1958-1965 en z.d.
1 omslag
N.B.: Omslag bevat ook stukken betreffende de ICCAN,
de brochure Spel en sport in onze maatschappij door de
christen bedreven van C.C.F. Gordijn, het Centraal Comité van AR-kiesverenigingen en landelijke studieconferentie, 1958-1961 en z.d.

5.

Stukken betreffende NCWB, 1972-1986.
1 omslag
N.B.: Omslag bevat ook statuten en huishoudelijk reglement CWO, 1965-1966.

6.

‘Rapport van besprekingen over het KNCGV door de Gespreksgroep’, 1967.
1 omslag
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7.

Verslagen gezamenlijke vergaderingen KNCGV /NCSU, verslagen vergaderingen bondsbestuur KNCGV (ter kennisname)
en Dagelijks Bondsbestuur KNCGV, 1975-1985.
1 omslag

8.

Brief van de NCAB verzonden aan bestuur NCSU en redactie
Beweging, draaiboek ‘Open Huis’, uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering NCAB d.d. 27-02-1981, conceptstatuten en huishoudelijk reglement en ‘Puntje beleid NCAB:
uitbreiding?’, 1978-1985 en z.d.
1 omslag

9.

Stukken betreffende Sportplan NCSU en het opstellen van
sportplannen door en t.b.v. christelijke en principiële zaterdagsportverenigingen, 1979-1982 en z.d.
1 doos

10.

Werkplannen en verslagen vergaderingen algemene ledenvergaderingen & bestuursvergaderingen NCAB, 1981-1985.
1 omslag

11.

Stukken betreffende NCWB en wandelsportboekje van de
VCSV, getypte index inliggend, 1986-1989 en z.d.
1 omslag

12.

‘35 jaar N.C.W.B.’ van J.H. Christiaanse voorzitter NCSU, z.d.
1 omslag

13.

‘Draaiboek open huis’, stuurgroep NCAB, z.d.
1 omslag

1.2.1.2. Verband Christelijke Sport Verenigingen (VCSV)
14.

Brochures betreffende (oprichting van) VCSV, 1977 en z.d.
1 omslag

1.2.2. Aangesloten sportunie’s: RCSU’s en PCSU’s
15.

Stukken betreffende RCSU’s, PCSU’s en aangesloten bonden
in Zuid-Holland, 1963-1978 en z.d.
1 omslag

16.

Stukken betreffende RCSU’s en sportbonden in Overijssel,
Noord-Holland, Gelderland, Utrecht, Groningen en Drenthe,
1964-1984.
1 omslag

17.

Stukken betreffende RCSU’s en sportbonden in Noord-Holland,
Zuid-Holland, Noord-Brabant & ‘Zuid’, 1965-1986 en z.d.
1 omslag
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18.

(Jaar-)verslagen, rapporten en verslag enquête van de RCSU
Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel, NoordBrabant en ‘Sport-ontmoeting Etnische Groepen uit de provincie Utrecht’, 1974-1991.
1 omslag

19.

Stukken betreffende RCSU’s en sportbonden in Friesland en
Groningen, 1976-1984.
1 omslag

20.

Stukken betreffende NCSU (geldwervings-)actie ‘Philadelphia’,
1977-1981 en z.d.
1 omslag

21.

Kopieën van afschrift Akte van Oprichting en Statuten ‘Stichting Technisch Kader RCSU Utrecht gevestigd te Amersfoort
met kladden, kopie begeleidend schrijven van J. Kalisvaart en
kopie statuten Stichting Regionale Christelijke Sport-Unie
Noord-Brabant, kopie van blad twee van brief aan bestuur
NCSU d.d. 28 november 1983 van J. Kalisvaart met cc. G.J.
van Dijk & bestuursleden RSCU-Zuid, en verslag RCSU-dag
RCSU-Overijssel en RCSU-Zuid gehouden te Ugchelen 19771987 en z.d.
1 omslag

22.

Rapport ‘Gehandicaptensport in Zuid-Hollandse Gemeenten.
Resultaten van een inventarisatie van de Stichting Provinciale
Sportraad Zuid-Holland met begeleidend schrijven van M. van
Zwam, 1983.
1 omslag

23.

Verslagen konsulentenoverleg, beleidsplan ‘Sportief samenwerken’ NCSU en RCSU’s 1989-1993, en stukken betreffende
regionale sport unies, 1985-1989 en z.d.
1 omslag

24.

Agenda’s, verslagen en notities van konsulentenoverleg (alle
regio’s), 1986-1991 en z.d.
1 omslag

25.

Verslag van de RCSU-dag op zaterdag 14 november 1987 in
motel ‘de Cantharel’ te Ugchelen, RCSU Overijssel en RCSU
Zuid, 1987.
1 omslag

26.

Verslag RCSU-kaderdag 1990 ‘Thema: ‘De NCSU op weg naar
2000, kansen en mogelijkheden’, 1990.
1 omslag
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27.

Ontwerp-statuten met kladden, (kopieën van) brieven ontvangen door bestuur RCSU-Zuid en (kopieën van) AB-verslagen
RCSU-Zuid, stukken betreffende Sportservice Limburg en jaaroverzicht KNCGV gewest Brabant-Limburg, 1990-1995 en z.d.
1 omslag

1.3. Christelijk Nationaal Sportfonds
28.

Stukken betreffende oprichting van Stichting Christelijk Nationaal Sportfonds en wijzigingen statuten, notulen vergaderingen
CNS en verslagen besprekingen CNS/NCSU *, ingekomen stukken en (kopieën van) verzonden stukken bestuur CNS en stukken betreffende financiën CNS, geldwervingsacties en subsidieaanvragen, 1960-1987 en z.d.
1 omslag

29-36.

Agenda’s, verslagen en ingekomen stukken bestuursvergaderingen CNS, 1984-1997.
8 omslagen
29. 1984-1986
30. 1986-1987
31. 1990-1992
32. 1990-1992 (vervolg)
33. 1992-1994
34. 1992-1995
35. 1994-1996
36. 1995-1997

37.

(Kopieën van) stukken verzonden aan CNS door de NCSU en
andere sportverenigingen betreffende ontvangen subsidies, subsidieverzoeken, verslagen CNS-bestuursvergaderingen en facturen voor administratieve dienstverlening verricht door de NCSU
voor CNS, 1996-2000.
1 omslag

1.4. Ministeries van CRM, WVC, VWS, OK&W en toto/lotto
38.

Stukken betreffende Ministerie OK&W en bezwaren tegen samenwerking NCSU in neutraal overkoepelend instituut/NSF en
bezwaren tegen de voetbaltoto van Van Asch, C. van Oosterom,
M. Kruyswijk, J. Donner en prof. I.A. Diepenhorst, 1957-1959
en z.d.
1 omslag

39.

Verslag met kladden van de Tweede Nationale Sportconferentie
d.d. 2 april 1960 betreffende de toto, 1960.
1 omslag

*

Voor (kopieën van) vergaderstukken CNS zie ook inv.nrs. 63-64.
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40.

‘Uit de Handelingen van de Tweede Kamer. 24- en 25ste vergadering - 16 en 20 december 1965, begrotingsbehandeling departement CRM’ betreffende samenwerkingsvormen en welzijnsbeleid, 1965.
1 omslag

41.

Stukken betreffende het COWER-rapport, 1966-1969 en z.d.
1 omslag

42.

(Kopieën en doorslagen van) stukken betreffende subsidiëring
NCSU door Ministerie van CRM en (aanvullend) de toto/lottouitkering, 1967-1976 en z.d.
1 omslag

43.

Verslagen van besprekingen koepeloverleg tussen afgevaardigden van de NKS, NCSU, NCS, NSF en stukken betreffende
koepelfinanciering door Ministerie van CRM, 1969-1986.
1 omslag

44.

Stukken betreffende NCSU en NSF, sporttoto, nota ‘Sport ‘70’
en brochure van NCSU Relatie met n.s.f. en de sporttoto, 19701971 en z.d.
1 omslag

45.

(Kopieën van) stukken van het Ministerie van CRM, projectgroep Lotto/Toto, toespraken staatssecretaris van CRM W.
Meijer, verslag bespreking Minister CRM en vertegenwoordigers van vijf sportkoepels, (concept) Rijksbegroting departement CRM (1979), 1973-1979.
1 omslag

46.

Discussienota van de Commissie van advies inzake het democratisch en doelmatig functioneren van gesubsidieerde instellingen van het Ministerie van CRM, met kladden, 1974-1975.
1 omslag

47.

Uitgave ‘Topsport en Rijksoverheid’ van het Ministerie van
CRM met begeleidend schrijven van het Nationaal Sport Overleg en kopie van brief Ministerie van CRM aan NSO, 1979.
1 omslag

48.

Ontvangen brieven en kopieën van verzonden brieven betreffende koepelfinanciering, sport en Fair Play-projecten, automatisering administratie en huisvestings- en organisatiekosten
NCSU gefinancierd door het Ministerie van WVC, 1984-1991.
1 omslag

49.

Stukken betreffende Ministerie van WVC, subsidiëring sportorganisaties, koepelfinanciering en project ‘Jeugdsport en FairPlay’, verslag ‘Actieplan Bestuurlijke Preventie van Veel voorkomende Criminaliteit’, met kladden, 1987-1991 en z.d.
1 omslag
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50.

Stukken betreffende subsidies Ministerie WVC aan NCSU
t.b.v. huisvestings- en organisatiekosten, opleidingen en bijscholing bestuursleden en docenten, bestuursfuncties bij ECSU
en internationale activiteiten, en landelijk STK-functionaris,
1988-1993 en z.d.
2 omslagen

2. DAGELIJKS BESTUUR

Statuten en Huishoudelijk Reglement
51.

(Kopieën van) (huishoudelijk) reglementen * en (wijzigingen in)
statuten NCSU, RCSU’s, NCWB, KNCGV, ontvangen brieven
en doorslagen van verzonden brieven betreffende statutenwijzigingen NCSU, 1955-1981.
1 omslag

52-54.

(Kopieën) van stukken betreffende (wijzigingen in) organisatiestructuur NCSU & statutenwijzigingen, met kladden, 19611985 en z.d.
3 omslagen
52. 1961-1979 en z.d.
53. 1980-1981 en z.d.
54. 1982-1985 en z.d.

55.

Stichtingsacte NCSU en Overeenkomst van Samenwerking,
Concept-Reglement voor een Christelijke Sport Federatie,
voordracht N.G. Vlot van de Sportraad voor de provincie
Noord-Holland over ‘De wenselijkheid en het funktioneren van
omni-sportverenigingen’, ‘NCSU vraagt lidmaatschap NSF
aan’, ‘Motto met behoud (eerbiediging) van eigen levensbeschouwelijke opvattingen’ en lidmaatschap NCSU van NSO,
1970-1977 en z.d.
1 omslag

56.

Statuten en huishoudelijk reglement NCSU, 1991.
1 omslag

Balans- en jaarrekeningen
57.

Kopie balans en jaarrekening 1955, 1956.
1 omslag

58.

Balans, jaarrekeningen en (ontwerp-) begrotingen NCSU, 19551972.
1 omslag

*

Zie ook inv.nr. 91.
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59.

Jaarrekening 1998 NCSU, 1999.
1 stuk

Agenda’s, notulen en besluitenlijsten bestuursvergaderingen
60-61.

Notulen en besluitenlijsten DB-vergaderingen NCSU, 19591974.
2 omslagen
60. 1959-1970
61. 1971-1974

62.

Vergaderstukken bestuur NCSU met kladden, stukken betreffende conferentie NCSU te Huis ter Heide, verslag overleg
NCSU-VCV, stukken betreffende conferentie ‘Neutraliteit in de
sport’, nota ‘Wat wil de christelijke sportbeweging zijn en welke is haar plaats en taak in de hedendaagse samenleving’, stukken betreffende sollicitanten naar functie directeur NCSU en
losse stukken, 1962-1963 en z.d.
1 omslag

63.

Notulen DB-vergaderingen NCSU d.d. 23 februari 1965 en 28
mei 1974 en overzicht genomen besluiten in de periode 19641965.
1 omslag

64.

(Kopieën van) vergaderstukken CNS en DB-vergaderingen
NCSU, brieven van/aan J. Kalisvaart betreffende subsidieaanvragen, stukken betreffende NCSU, NSF en Olympische Spelen
1972, 1966-1973.
1 omslag

65.

(Kopieën van) vergaderstukken bestuur CNS, DBvergaderingen NCSU en (kopieën van) brieven ontvangen door
het bestuur, 1971-2004.
1 omslag

66.

Voorstel van Dagelijks Bestuur aan Algemeen Bestuur ter aanvulling punt 3. van de agenda te behandelen tijdens vergadering
10 september 1974, 1974.
1 omslag

67.

Notulen en verslagen van DB en AB-vergaderingen, notulen
van vergaderingen bijgewoond door DB-leden, ontvangen notities, ‘Interne gegevens recapitulatie samenvattend rapport directeur 1975’, 1974-1976.
1 omslag

Ontvangen en verzonden brieven
68.

Afschriften en doorslagen van brieven verzonden door C. va
Oosterom, W.A. Pleijsier aan DB NCSU en aangesloten bon-
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den, interview van T.M. Gilhuis namens de redactie School en
Huis met Jacq. de Smit, ontvangen brief en doorslagen van verzonden brieven van Jacq. de Smit betreffende vraaggesprek
Nauta in Trouw inzake christelijke en neutrale sportbeoefening
met kladden voor brief (afzender niet vermeld), 1962-1964 en
z.d.
1 omslag
69.

Ontvangen brief met bijlagen van het Comité Topsport betreffende Olympische Spelen in Mexico City in 1968, 1968-1969.
1 omslag

70.

Ontvangen brief van het Centre d’Information pour la Planification et la Mise en oeuvre de Sport pour tous d.d. 12 juni 1973
met bijlagen, 1973 en z.d.
1 omslag

71.

Kopie van verzonden brief van J. Kalisvaart met bijlagen betreffende persconferentie gegeven t.g.v. Teleac-cursus ‘Leiding bij
Sport’, 1974.
1 omslag

72.

Ontvangen brief met bijlagen van de Stichting Provinciale
Sportraad Zuid-Holland betreffende onroerendgoedbelasting,
1974.
1 omslag

Jaarverslagen NCSU
73.

(Concept-) jaarverslagen NCSU, 1974-1975, 1990.
1 omslag

Beleidsplannen *
74.

Verslag vergadering Commissie ‘Sport en Beleid’, (kopieën
van) analyse en commentaren van RCSU’s en bonden aangesloten bij de NCSU op het NCSU-beleidsplan ‘NCSU in dienst
van sportapostolat en sportdiakonaat’ en stukken betreffende visie- en bestuurlijke ontwikkelingen van het NCSU-bestuur en
de RCSU’s, 1966-1983.
2 omslagen

75.

NCSU- beleidsplan ‘NCSU in dienst van sportapostolaat en
sportdiakonaat’, 1983.
1 omslag

76.

Kopieën van discussienota en commentaren van bonden en
RCSU’s op beleidsplan ‘NSCU-in dienst van sportapostolaat en

*

Zie ook inv. nr. 117.
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sportdiakonaat’ verzonden met begeleidend schrijven door J.
Kalisvaart aan AB van de NCSU, 1983.
1 omslag
77.

Kopie en afschrift van ‘Beleidsplan 1987 en volgende jaren van
de Nederlandse Christelijke Sport Unie’ en ‘Sportief samenwerken. Beleidsplan van NCSU en RCSU’s voor de jaren 1989
t/m 1993’, 1987-1989.
1 omslag

Rapporten betreffende bestuur NCSU
78.

Samenvattende rapporten directeur NCSU J. Kalisvaart en G.J.
Stemerdink, met kladden, 1966-1969.
1 omslag

79.

Samenvattende rapporten directeur NCSU J. Kalisvaart en G.J.
Stemerdink, met kladden, 1970-1974.
1 omslag

80.

Kopie van vervolg-notitie: ‘Vervolg-notitie bestuursstruktuur
per 1/1 1986 van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur’, 1985.
1 omslag

Rapporten van anderen
81.

‘Met het oog op de toekomst. Een voorstel tot onderzoek naar
ontwikkelingen in de georganiseerde en ongeorganiseerde
sportbeoefening’, P. Stoppelenburg, 1987.
1 omslag

82.

Stukken betreffende rapport ‘Tussen sportvereniging en NCSU:
een behoeftenonderzoek’ van A.H. van Reekum en beleidsontwikkeling NCSU, 1990-1992 en z.d.
1 omslag

83.

‘Biddend rond het doel? Een onderzoek naar de C in de praktijk
van christelijke sportverenigingen’, 1990.
1 omslag

84.

Reisverslag ‘Speel de bal door naar Medellin’; verslag ontwikkelingsproject van de CUSC, z.d.
1 omslag

Overige stukken bestuur
85.

Verslagen, ontvangen brieven en doorslagen van verzonden
brieven betreffende contact bestuursleden NCSU met christelijke pers, benoemingen bestuursleden, kaderconferenties, uitgave

19

kaderblad, commissie kaderorgaan, Kontakt, plan Kret, subsidie
Ministeries van OK&W en CRM, toto-vraagstuk, CNS en enquête NCWB, 1960-1969 en z.d.
1 omslag
86.

‘Gegevens betr. de enquête, welke eind 1964 door de Ned. Chr.
Sport Unie onder de christelijke sportverenigingen in Nederland
gehouden werd’ opgesteld door L. van der Jagt, secretaris Verband van Chr. Volleybalverenigingen, 1965.
1 omslag

87.

Stukken betreffende Verenigd Nederlands Filminstituut, kadercursus technische training t.b.v. gebruik 16mm-filmapparatuur
en doorslag van brief J. Kalisvaart verzonden aan Stichting
Filmcentrum betreffende opzegging abonnement op het blad 3d,
1966-1968 en z.d.
1 omslag

88.

(Kopieën van) verzonden brieven, vergaderstukken, rapporten
en notities van anderen betreffende wijzigingen in bestuurlijke
structuur NCSU, 1980-1981 en z.d.
1 omslag

89.

Stukken betreffende (voordrachten van) D.J. Verhoeven, J.
Groenman, G.A. de Boer, B. Braaksma en anderen t.g.v. afscheid bestuursleden en medewerkers, uitreiking prijzen en
eremedailles, symposia en persconferenties, 1981-1996 en z.d.
1 omslag

90.

Stukken ontvangen door het DB betreffende dossier PHLS en
herindeling NSF-ledenbestand, 1989-1992.
1 omslag

91.

Stukken betreffende beleidsdocument ‘‘Nieuwe Wegen’‘.
Meerjarig beleidsdocument van de Nederlandse Christelijke
Sport Unie’, verslagen RCSU-voorzittersoverleg, inventarisatie
wensen bestuurders RCSU’s betreffende bijdragen aan NCSU
en overleg partners, vernieuwing structuur en werkwijze NCSU,
overzicht taken en bevoegdheden AB en DB, statuten en huishoudelijk reglement, 1993-1995 en z.d.
1 omslag

Stukken betreffende bestuursfuncties
92.

Verslagen besprekingen, ontvangen stukken en (doorslagen
van) verzonden brieven en stukken betreffende bestuurlijk overleg NCSU, NKS, CALO en Stichting Spel en Sport, 1963-1966
en z.d.
1 omslag
N.B.: De originele brieven verzonden door de NCSU zijn
retour ontvangen.
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93.

Ontvangen brieven en doorslagen van verzonden brieven van
het DB en de directeur van de NCSU betreffende voorlichting,
publiciteit, deelname aan NCRV-festival (1981) en NCRVtelevisieprogramma’s, 1965-1985 en z.d.
1 omslag

94.

Stukken betreffende dossier ECSU, Europese en internationale
sportfederaties en -conferenties en deelname J. van der Veen
aan overleg ECSU en aan conferentie International Sports Coalition in Atlanta, Georgia, 1989-1996 en z.d.
2 omslagen

95.

Stukken betreffende dossier Europees Kampioenschap voetbal
en Euro 2000 - VIP-project van de NCSU, 1993-2000.
1 omslag

96.

Stukken betreffende Stichting Christelijk-Sociaal Congres en
deelname J. van der Veen aan bestuursoverleg CSC,1993-2002
en z.d.
1 omslag

97.

‘‘Een nieuwe agenda’. Naar een beweging voor sport en samenleving. Startdocument NSA’, ‘Mission Statement’ en intentieovereenkomst Nederlandse Sport Alliantie met handtekeningen
bestuursleden NCSU, NKS en NCS, 2004-2005.
1 omslag

3. ALGEMEEN BESTUUR *

98.

Stukken betreffende lidmaatschap NCSU van de NSF en ‘De
verhouding tussen de Nederlandse Sport Federatie en de andere
koepelorganisaties’, 1965-1976 en z.d.
1 omslag

4. BUREAU
4.1. Stafberaad
99.

(Doorslagen van) notulen en verslagen van stafberaad NCSU,
met kladden, 1976-1980 en z.d.
1 omslag

4.2. Secretariaat
100.

*

Aantekeningen van J. Kalisvaart t.b.v. afscheid Riet Kalsbeek,
1984
1 omslag

Zie ook inv. nr. 67.
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4.3. Administratie belastingen en personeel
101.

(Kopieën van) stukken betreffende ontheffing NCSU van vennootschapsbelasting, jaaropgaven NCSU belastingdienst, betalingen volgens IB-49, vergoeding tijdelijk personeel en belastingadviezen, 1987-1998.
1 omslag

4.4. Publicaties
102.

Kopie rapport NCSU ‘Almere real’ betreffende recreatiesportproject in Almere, [1977].
1 omslag

103.

Verslag ‘‘Gym-in’, verslag van een experiment’ betreffende
recreatiesporturen georganiseerd door NCSU en KNCGN in
Zutphen, 1978.
1 stuk

104.

Verslag conferentie ‘Recreatie Sport’ van de NCSU gehouden
in de Ernst Sillem Hoeve 20-21 oktober 1978, 1978.
1 omslag

105.

‘Aanzet tot nadere grensbepaling van de sport’ opgesteld op
initiatief van de NSF met commentaar van NCSU en NKS,
[1979].
1 stuk

106.

Brochure ‘Thema-avond ‘Management in de sportvereniging’
Sport, zelfs ik doe het!’, NCSU, 1989.
1 stuk

107.

Verslag NCSU-kaderdag 1991 ‘Thema: ‘Wat kan het CDA voor
de christelijke sportorganisaties in de toekomst betekenen?’,
1991.
1 stuk

108.

Nota ‘3-Dimensionaal. Een bijdrage aan de kwaliteit van de
sport in Nederland’ van de NCSU, NKS en NCS, 1992.
1 stuk

109.

Stukken betreffende catechese-materiaal over sport uitgegeven
door de NCSU, 1995-1999.
1 omslag

110.

Publicatie ‘Diensten en producten’. Lijst van programma’s en
cursussen aangeboden door de NCSU inzake sportmanagement,
waarden & normen, jeugdbeleid, leden, vrouwelijk kader, informatiebijeenkomsten, vrijwilligers, sponsoring, verenigingsbestuur, administratie, z.d.
1 omslag

22

4.5. Stageverslagen
111.

Sangers, T. , Stageverslag ‘De tweesprong...De bekendheid,
tevredenheid en behoeften betreffende de sport- en spelactiviteiten bij anderen dan lid-verenigingen’, Amersfoort 1994.
1 stuk

112.

Chaudron, D., ‘Stageverslag. Rapportage van een stage bij de
NCSU’, Amersfoort 1995 . 1 stuk

113.

Douma, P., Stageverslag ‘NCSU: Dienstverlening op maat.
Tevredenheidsonderzoek onder productafnemers’, Amersfoort
1997.
1 stuk

5. COMMISSIES *
5.1. Landelijke Contact Commissies (LCC’s) en LCC ‘groot’
114.

Verslagen vergaderingen Landelijke Contactraad, Landelijke
Contactcommissie (LCC) en LCC ‘groot’ van de NCSU, met
kladden, 1964-1977.
1 omslag

115.

‘Discussienota t.b.v. bijeenkomst LCC ‘groot’ d.d. 3 mei 1973’
van de NCSU, 1973.
1 omslag

5.2. Com. Werkplan Kerken en Com. Kerkelijke en Sociale Contacten
116.

Stukken betreffende vergaderingen NCSU-kommissie ‘Werkplan Kerken’, commissie Kerkelijke en Sociale Kontakten, deputaatschap voor contact tussen Generale Synode GKN en
NCSU, Algemene Synode der NHK, Kontakt, sportapostolaat
en sportdiakonaat, 1962-1985 en z.d.
1 omslag

117.

Stukken betreffende NCSU commissie Werkplan Kerken,
commissie Kerkelijke en Sociale contacten, NCSU beleidsplan
‘In dienst van Sportapostolaat en sportdiakonaat’, de ‘C’ discussie, christelijke sportbeoefening en gereformeerd jeugdwerk,
1971-1984 en z.d.
1 omslag

118.

Stukken betreffende Kommissie Kerkelijke en Sociale Kontakten, kopie van preek ‘Sabbath-viering’ van ds. Wind, zondagsport, Werkplan Kerken, NCSU-notitie ‘Kerk en Sport’ en
overleg NCSU met NHK en GKN, 1981-1991.
1 omslag

*

Voor stukken betreffende de Begeleidingscommissie Structuuronderzoek, zie inv.nr. 79.
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119.

Stukken betreffende commissie ‘Kerkelijke en Sociale Kontakten’ en verslagen besprekingen commissie Werkplan Kerken
van de NCSU, met kladden, 1983-1984 en z.d.
1 omslag

120.

Stukken betreffende NCSU, Deputaatschap Gemeenteopbouw
GKN, dossier ‘Kerk en sport’ en conferenties betreffende sport
en kerk in Duitsland/K.P. Weinhold, 1989-1993 en z.d.
1 omslag

121.

Stukken betreffende NCSU dossier ‘Kerk en sport’, regionale
projecten en sport en kerk in (Oost-)Europese landen, 19891999 en z.d.
1 omslag

122.

Stukken betreffende NCSU dossier ‘Kerk en sport’, sportparticipatie en begeleiding topsporters, NHK, SOW-kerken, Raad
van Kerken in Nederland, Agapè, CKC Kinderdijk, sport en
kerk in Duitsland, EKD en K.P. Weinhold, Youth for Christ en
De Sportbijbel, 1990-2001 en z.d.
1 omslag

123.

Stukken betreffende NCSU en dossier ‘Kerk en sport’, project
‘Hink, Stap, Sprong’, NHK, Kerk & Sport en publiciteit, 19941999.
1 omslag

124.

‘Kerk en Sport’ van de Raad voor de zaken van Kerk en Samenleving, z.d.
1 omslag

5.3. Commissie Kadervorming en Commissie Opleidingen
125.

(Kopieën van) stukken betreffende opleidingen waaronder verslagen Commissie Kadervorming en Commissie Opleidingen
NCSU, 1964-1986 en z.d.
1 omslag

5.4. Com. ‘Structuur NCSU’ en Begeleidings-com. Structuuronderzoek
126.

Eindrapport uitgebracht door de Commissie ad hoc ‘Structuur
NCSU’, 1972.
1 stuk

127.

(Kopieën van) verslagen Begeleidingscommissie Structuuronderzoek NCSU, 1979-1980.
1 omslag
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5.5. Commissie NCSU 1980
128.

‘Voorlichting - en publiciteitsplan ter gelegenheid van het 25jarig jubileum van De Nederlandse Christelijke Sport Unie.
1955-1980’, 1980.
1 stuk

129.

‘Informatie bulletin over de aktie ‘Spelend Bewegen’’ uitgegeven t.g.v. het 25-jarig jubileum van de NCSU, 1980.
1 stuk

6. SPECIFIEKE ONDERWERPEN

6.1. Jeugd
130.

Rapport Commissie ‘Vrije Zaterdag en de Sport’ en ‘Sportnota’
van de Provinciale Gereformeerde Jeugdraad Gelderland, 1962
en z.d.
1 omslag

131.

Stukken betreffende sport, jeugd en overheid, ‘perSbulletin’ van
de NSF-persdienst betreffende Nota Sport ‘70, met kladden,
1965-1970 en z.d.
1 omslag

132.

Stukken betreffende Stichting CGJR, werkgroep sociëteiten van
de CGJR, LCGJ en RRJJ, 1965-1970 en z.d.
1 omslag

133.

Referaten N.C.A. Perquin, J.S. van Hessen, C.A. van Peursen
en H. Dooyeweerd, conferentiedagen en aard gereformeerd
jeugdwerk van de NGJR, taak-en functieomschrijving CJR,
1966-1969.
1 omslag

134.

Kopieën van begrotingen van Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat en ‘De Meeuw’, 1969.
1 omslag

135.

Stukken betreffende Tofsport, 1998-2000 en z.d.
1 omslag

6.2.

Conferenties en symposia

136.

‘Verslag van een conferentie, georganiseerd door de Nederl.
Chr. Sport Unie en gehouden op zaterdag 30 mei te Utrecht’ betreffende de toto waarin werd deelgenomen door NCSU, CKB,
VCV, NCWB, NCAB, Deputaten Geref. Kerken, hoofdredacties christelijke dagbladen, Cie. Sport en Beleid, CNS, Cie.
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Plaatselijke en Regionale Contacten en vertegenwoordiger in
Cefa, 1964.
1 stuk
137.

Ontvangen brieven, doorslagen van verzonden brieven, voordracht en kladden betreffende studieconferentie NCSU gehouden te Zwolle d.d. 11 december 1970, 1970-1971.
1 omslag

138.

‘Waarden & vrijwilligheid. NCSU-Symposium Vrijdag 7 november 2003. Symposiumverslag’, 2003.
1 omslag

6.3. Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond
139.

‘Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond bestaat 50 jaar’ en
‘Nationale Kampioenschappen Langemat Turnen (Pers-info nr.
37) van de NKGB, 1971.
(1 omslag nummer 57)

6.4. Sportpromotieteam
140.

Ontvangen brieven en kopieën van verzonden brieven, lijsten
van gemaakte afspraken, vergaderverslagen en kladden betreffende sportpromotieteam, DB en bureau NCSU, 1992-1997.
1 omslag

6.5. Gereformeerd Welzijnsberaad en St. Gereformeerde Sociale Arbeid
141.

Stukken betreffende sociaal en cultureel werk, GWB en Stichting GSA, 1966-1967.
1 omslag

6.6. Sportopleidingen
142.

Stukken betreffende CIOS-instituten en protestants-christelijke
beroepsopleidingen in de sport, 1967-1984 en z.d.
1 omslag

143.

(Kopieën van) ontvangen brieven, conceptbrieven, notities,
referaten, discussienota’s, memo’s en kladden betreffende ontwikkeling sportopleidingen in Nederland, NSF, Nationale Sport
Academie en de ABO, 1973-1975 en z.d.
1 omslag
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144.

‘Algemene basis opleiding sport, cursus Rotterdam. De tafeltennissport anno 1977’. Plakboek samengesteld door Cees Mulder. Bevat knipsels en getypte bijschriften betreffende tafeltennissport, 1977.
1 stuk

Foto’s
145.

Foto van Johannes van der Veen en onbekende persoon bij presentatie ‘Ouders & Sportieve Opvoeding’, z.d.
1 stuk

Losse stukken
146.

Doorslag van brief van A. Ph. Balke c.s. aan collega’s van de
NCVLO betreffende oprichting christelijke vereniging voor lichamelijke opvoeding van christelijke jeugd en ledenlijst
NCVLO, 1932 en z.d.
1 omslag

147.

Kopie rapport Berenschot ‘De huidige en toekomstige bijdrage
van stichtingen technische sportleiding aan het tegengaan van
verloop onder sporttechnisch kader’, 1974.
1 omslag

148.

Scriptie ‘Christelijke sport: Zuilvorming of identiteit?. Een orienterend onderzoek naar de stellingname van de drie grootste
protestant-christelijke sportbonden ten aanzien van sportbeoefening en Olympische Spelen en de gevolgen van deze stellingname voor het proces van zuilvorming in Nederland tot 1942’,
Aart Homoet, 1979.
1 deel

149.

Affiche ‘Aan de deelnemers van het CDA-Kongres op 14 en 15
juli 1989 te Bussum’, NCSU en NKS, 1989.
1 stuk

150.

Stellingen ‘Natuurlijkheid en noodzaak van het spel’ van P.A.
van Stempvoort en ‘Sport en jeugdwerk’ van H. van Riessen,
z.d.
1 stuk

151.

Gastenboek ondertekend door personen verbonden aan de
NCVLO, NKS, Gereformeerde Kerken en - Synoden, Hervormde Jeugdraad, NCS, provinciale sportbonden en jeugdraden, NCAB, NCWB, CKB, KNCGV, VCV, VCVo en Kontakt,
(gelegenheid onbekend), z.d.
1 stuk
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BIJLAGE 1

Tijdschriften en drukwerk uit het NCSU-archief overgedragen aan de Koninklijke
Bibliotheek en het Nationaal Archief
Koninklijke Bibliotheek
3d. Dienst-Diskussie-Dokumentatie, Nederlands Filminstituut/Stichting
Filmcentrum (audiovisuele dienst), 1965/66-1968.
24-uurs economie, fictie of gevaar? Stichting Christelijk-Sociaal Congres, z.p.z.d.
Biddend rond het doel? Een onderzoek naar de C in de praktijk van christelijke
sportverenigingen, NCSU 1990.
Diermen, P. van, Draaiboek voor Internationale Sportcontacten, NCSU, 1998.
Ons Tijdschrift. Nederlandsche christelijke vereeniging van leraren en onderwijzers
in de lichamelijke opvoeding, 1933-1941 (jrg. 1, nr. 1-8, nr. 11).
Op Mars. Officieel Orgaan van de Nederlandse Christelijke Wandelsport Bond, sep.
1970-dec.1972/jan. 1973 (26, nr. 7-28, nr. 10).
Provinciale Christelijke Sport Unie Gelderland, De Predikant, de Kerkeraad en de
Sport, Nijmegen 1966.
Spiraal. Kaderblad NCSU, 1960-1978.
Sport voor mensen met een verstandelijke beperking. Eindrapport NCSU, z.p., 2004.
Quality and Identity in Sports, NCSU, z.d.
Werkstuk Topsport. Uitgangspunten voor de diskussie met de Minister van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk, ‘s-Gravenhage 1976.
Nationaal Archief
Statuten van de Nederlandse Sport Federatie, Den Haag, 1979, 1987, 1989 en
[1990].

BIJLAGE 2
Verwijderd beeld- en geluidmateriaal
Videobanden
‘RCSU Friesland 27-10-88’, 1988.
‘Sport studio. Sport/politiek 4-9’89’, 1989.
‘Scala Gymnastica KNCGV. NCRV
3/7 ‘90’, 1990.
‘More than gold’, gemaakt door
Church Worship Services t.g.v.
de Olympische Zomerspelen in
1996, 1996.
‘Def. band. Jeugdsport en Fair-Play.
A.J.B.’, z.d.
‘Sport Studio’, z.d.
14.09.88 EO TV Tijdsein ‘NCAB’,
z.d.
‘Sportief ‘89’, z.d.
‘28/11 Welles/nietes. Sport =
prestatie’ en ‘Sport Diskussie’,
z.d.
‘Jeugdsportklub’, z.d.

‘N.C.A.B. - Indoor ‘90 Houtrust
Den Haag. Opn. - Bouwe Boersma, z.d.
‘NCAB’, z.d.
‘Dichterbij dan u denkt. Sportinstuif
Sporthal Midland’, Omroep
Amersfoort, z.d.
‘Sprekershoek ‘Fair play club’’.
Studio 2 Audio-visuele produkties, Hilversum, z.d.
Zonder opschrift, z.d.
‘Nr. 22 Datum: 15-8-78’, 1978.
‘Nr. 24 Datum: 15-8-78’, 1978.
‘Gooi niet je eigen glazen in. Een
anti-vandalisme video’, gemaakt
door de gemeente Delft, z.d.
Audiobanden
In plastic cassette van de NOS met
handgeschreven aantekeningen
inliggend, z.d.
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‘Gezond Sporten’ van Teleac, lessen
1-2 t/m 9-10, z.d.
‘Conferentie 14 Dec. 1970 Toespraak Drs. A. Broek’, 1970.
‘NCSU 19/9/72’ en ‘Orgel 1/4-7/8’,
1972 en z.d.
‘13/2/80’, 1980.
Groep van Ron Willemsen ‘s ochtends; Groep van Ron Willemsen ‘s middags; Groep van Ferry
Hoekmans ‘s ochtends; Groep
van Ferry Hoekmans ‘s middags’, z.d.
zonder opschrift, z.d.
‘Leeg’, z.d.
Voorl. RCSU Fr. K.w. Sp.W’, z.d.
‘Voorl. RCSU Fr. K.w. Sp.W.’, z.d.
‘Leiding Geven Deel 1’, z.d.
‘Leiding Geven Deel 1 sport vormen’, z.d.
‘Leiding Geven Deel 2a’, z.d.
‘Leiding Geven Deel 2a instructie’,
z.d.
‘Leiding Geven deel 3’, z.d.
‘Leiding geven Deel 4 Dolf/Jan’,
z.d.
‘Leiding geven Deel 4’, z.d.
‘Kleuter observatie’, z.d.
zonder vermelding inhoud, z.d.
Conferentie Zwolle Opening
De C wat doe je ermee’, z.d.
‘Bond 2. Hierop alles [...]’, z.d.
‘Bond 2. dubbel’, z.d.
2 conf. 21/22/9 79’, 1979.
‘C.D.A. Fractie ...Rotterdam-6’
‘DBI KNCGV 18 maart 1980 te
Amersfoort’, z.d.
‘Dag. BST 10.1.79’ en ‘27/5/78’,
1978-1979.
Jet v.d. Veen Stuk de Haan. De
Haas’. Vermelding op cassette
‘Johannes’, z.d.
‘AB 30 jan 1980’, 1980.
‘AB 28/11/79’, 1979.
‘DB 15 november 1979’. Vermelding op cassette ‘DB 24/10/79’,
1979.
zonder opschrift, z.d.
‘DB 18/12/’79’, 1979.
‘Niet zien en toch geloven’ met
tekst liederen van Lenie Ploeg
en Ds. Okke Jager inliggend,
z.d.
‘D.B. verg. 20/4 ‘77’, 1977.
‘A.B. 12/10/’74’, 1974.
‘NCRV. Do 19/9/74 [...] Teleac’,
1974.
‘Conf. Zwolle 1971’, 1971.

‘DB 13/3’, z.d.
‘S. Rappolt’, z.d.
‘DB 24 okt. ‘79 NCWB bespreking
24 okt. ‘79’, 1979.
‘DB 17 apr 1980’, 1980.
‘DB 13/10/80’. ‘Vergadering alg.
bestuur 4-6-80’ , 1980.
‘DB 2 sept. 1980’, 1980.
‘DB 30 okt. 1979’, 1979.
‘NCSU symp 1980 kant 2’, 1980.
‘DB 23 jan 1980’, 1980.
Dia’s
Basketbalwedstrijd ‘prog. buitenl.
Wh. Ede 1980’, 1980.
Afbeeldingen van getekende zeegezichten, z.d.
Sportevenement en 25 dia’s met
afbeeldingen uit Knelpuntennota. Rapport van de beraadgroep
knelpunten, harmonisatie welzijnsbeleid en welzijnswetgeving, z.d.
Film
‘Zaterdag voetbal. Go Ahead Kampen-GVVV uitslag 2-1. 17 November 1973. Geluidstripe/magneet spoor.
‘Zaterdag voetbal. Huizen-Actief
A’veen. Uitslag 2-0. 12 Januari
1974. ‘NCRV sport rol II’.
‘2 doelpunten uit Europa-Cupwedstrijd Ajax-Bayern München
7 Maart 1973 Kleur 650 ASA.
Gerrie Mühren. Arie Haan.
‘Restanten Delta Lloyd 16 November 1972. ± 18’00’’, 1972.
‘DB verg. 22/2 ‘78 (2 bandjes),
1978.
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