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Inleiding

Op 1 december 1999 ondertekenden de Vrije Universiteit en de C.S.F.R. een
overeenkomst van bewaargeving van het archief van de C.S.F.R. Een maand
later arriveerde het archief in twaalf verhuisdozen bij het Historisch Documentatiecentrum en begon ik aan de inventarisatie. Deze inventarisatie gold als
stage voor mijn studie geschiedenis. Na inventarisatie bleven 16 archiefdozen
over.
Institutionele beschrijving
Geschiedenis
De C.S.F.R. staat voor Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato, of te
wel: reformatorische studievereniging op gereformeerde grondslag. De
C.S.F.R. is een na-oorlogse vereniging; jonger dan de meeste corpora, maar
ouder dan de verenigingen die na de democratisering van de universiteiten in
de jaren zestig werden opgericht.
In 1949 besloot een aantal studenten van de Gereformeerde Gemeenten in
Delft om ter versteviging van de onderlinge contacten regelmatig bijeen te
komen. Op deze bijeenkomsten werden onderwerpen van levensbeschouwelijke en praktische aard besproken. Eind 1950 werd besloten de ontstane contacten in de vorm van een dispuut op interkerkelijke basis met duidelijk omschreven grondslag voort te zetten. Tegelijkertijd richten in Utrecht een viertal leden van de SSR (Societas Studiosorum Reformatorum) een dispuut op. Aanvankelijk was dit dispuut bedoeld om met elkaar de gerezen twijfels over de
grondbeginselen van de S.G.P. te bespreken. In 1951 werd dit dispuut opgeheven en het dispuut ‘Sola Scriptura’ opgericht. Tussen de disputen in Delft en
Utrecht ontstonden uitgebreide contacten. Tijdens het gezamenlijke zomerkamp in 1950 werd besloten een ‘Calvinistisch maandblad voor academici’
met de naam Wapenveld uit te geven. Op het tweede zomerkamp werd op 13
juli 1951 de C.S.F.R. opgericht. Rond de zesde jaargang werd Wapenveld gesplitst in De Civitate voor de C.S.F.R. en Wapenveld voor de de reunistenvereniging van de C.S.F.R., de Reunitas Reformata quia Reformanda (R.R.Q.R.)
De landelijke vereniging C.S.F.R. bestaat dus uit verscheidene plaatselijke
disputen. De volgende disputen zijn aangesloten: ‘Johannes Calvijn’ te Delft
(1950), ‘Sola Scriptura’ te Utrecht (1951), ‘Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E.’ 1 te
Amsterdam (1958), ‘Ichthus’ te Rotterdam (1959), ‘Panoplia’ te Leiden
(1963), ‘Dei Gratia’ te Wageningen (1971) en ‘Yir’at ‘Adonay’ te Groningen
(1976). Op de winterconferentie 1994 is het achtste dispuut ‘Emet Qenee’ uit
Tilburg/Eindhoven geïnstalleerd. 2

1.

De puntjes in deze naam wijzen op een afkorting. De betekenis van deze afkorting is
naar aloude gewoonte voorbehouden aan leden van het dispuut.
2.
Betekenis van de namen: Panoplia: wapenrusting (vrgl. Ef. 6:13), Dei Gratia: Genade van God, Yir’at ‘Adonay: Vreze des heren (vrgl. Spreuken 9:10), Emet Qene: koop
de waarheid (vrgl. Spreuken 23:23).
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Karakter
Het karakter van de C.S.F.R. staat verwoord in artikel 2 van de statuten van de
vereniging, waar het gaat om de grondslag:
Het woord van God en als daarop gegrond de drie formulieren
van Enigheid, zoals deze vastgesteld zijn op de Nationale Synode
gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619 waarin zowel de
verstandelijke als de bevindelijke zijde van de in de Schrift vervatte waarheden zijn uitgedrukt.
Doel
Behalve een grondslag wordt er in de statuten van de vereniging ook een doelstelling verwoord. Artikel 3 van de statuten luidt als volgt:
De C.S.F.R. stelt zich ten doel:
a.
zowel plaatselijk als landelijk contact tot stand te brengen
tussen studenten, die zich op de grondslag van de C.S.F.R.
stellen;
b.
bestudering van de gereformeerde beginselen
c.
de bestudering van de diverse levens- en wereldbeschouwingen in het licht van die gereformeerde beginselen
d.
de bestudering van de mogelijkheden en wijzen van toepassing van deze beginselen in de huidige maatschappij.3
De C.S.F.R. geeft vorm aan deze doelen door een scala van activiteiten. Naast
de genoemde zomerkampen, inmiddels zomerconferenties geheten, zijn er
winter- en paasconferenties. Het grootste deel van de activiteiten speelt zich
overigens af op disputair niveau.
Organisatie
De hoogste gezaghebbende instantie van de C.S.F.R. is de ledenvergadering.
Deze vergadering wordt aangeduid met huishoudelijke vergadering (hv). De
eerste jaren van het bestaan werd een ledenvergadering met een lezing, of
andere studie-activiteit aangeduid als een openbare vergadering. De vergaderingen worden geleid door de praeses en genotuleerd door de abactis.
Het landelijk bestuur telt vanaf het ontstaan van de vereniging vijf leden, nl.
praeses, abactis, fiscus, vice-praeses en vice-abactis. De abactis is verantwoordelijk voor de notulen van de ledenvergaderingen en de correspondentie, de
fiscus voor de financiële gang van zaken, de vice-abactis voor het beheer van
het ledenbestand, terwijl de vice-praeses de laatste jaren en wellicht ook daarvoor externe contacten in zijn portefeuille heeft. Verder moet nog worden
vermeld dat commissies begeleid worden door de fiscus.
Uiteraard worden van vergaderingen van het bestuur notulen gemaakt. Meestentijds lijken deze notulen echter alleen voor eigen gebruik te zijn geschreven.
Slechts incidenteel komen ze in het archief voor.
Voor iedere ledenvergadering stelt de abactis een genummerde lijst op van
de ingekomen en uitgegane poststukken. Deze lijst wordt gebruikt bij de bespreking van de post op de ledenvergadering.
De contacten tussen het landelijk bestuur en de dispuutsbesturen zijn intensief. De vormgeving van deze contacten varieert door de jaren heen. Het huis3.

Voorgaande informatie is vrijwel woordelijk ontleend aan een publicatie van de

C.S.F.R.: het SAC-boekje (uitgave 1995).
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houdelijk reglement, art. 30-32, biedt momenteel de mogelijkheid kadervergaderingen te beleggen, van 1964 tot 1994 vonden ze ook daadwerkelijk geregeld plaats. 4
De formele kadervergaderingen, die geconvoceerd en genotuleerd werden,
zijn na 1994 vervangen door het dispuutsbesturenoverleg (DBO), meestal een
avond rond een thematische activiteit. Bovendien bezoekt het landelijk bestuur
twee maal per jaar het bestuur van ieder dispuut.
Tegenwoordig loopt het bestuursjaar van het landelijk bestuur van januari tot
januari. Dit heeft in het verleden nogal gevarieerd, vandaar onderstaand overzicht:
Van 1951-1961Bestuurswisseling in december /januari
Van Juli 1964 tot december 1987Bestuurswisseling in juli
Van december 1987 tot hedenBestuurswisseling in december / januari

Het archief
Het dynamische archief is in handen van de leden van het bestuur en commissies. Over het archiefbeheer in de eerste jaren weten we weinig. De archiefcommissie die bestond had vooral tot taak de uitgaven van het orgaan der vereniging te bewaren.
Al in 1971 uitte de praeses van de archiefcommissie, Evert Jansen, de wens
het archief te ordenen en te schonen (brief van 23 september 1971, inv nr. 96).
Een aanzet werd gegeven door de verwijdering van felicitatie- en familiekaartjes. Verder ging men echter niet en de archiefcommissie hield tot het
begin van de jaren tachtig zelfs op de bestaan.
Nieuwe leden gaven een nieuwe impuls aan de archiefcommissie. De taakomschrijving van de in 1983 heropgerichte Studie- en archiefcommissie behelsde onder meer het ‘bijhouden van het archief’. Onderscheiden werd een
algemeen en bestuurlijk gedeelte waarmee resp. de verzameling De Civitate/Wapenveld en het eigenlijke archief werd bedoeld. De een aantal jaren later
opgestelde werkomschrijving voor de archivaris noemde als taken ten aanzien
van het landelijk bestuursarchief het ‘per thema ordenen’ en binnen de thema’s
chronologisch. Door commentaar van Erik Schouten, toen lid van de SAC, is
dit catastrofale plan gelukkig niet uitgevoerd (inv nr 99).
In de loop van 1987 werd een archiefplan opgesteld, dat o.a. een schoning en
ordening van het archief voor 1980 behelsde. In de loop van 1988 werd dit
plan uitgevoerd (inv nr 92).
Handleiding bij inventaris
De ordening van 1988 over de periode tot 1980 bleek niet geheel terug te
draaien. De post van voor 1980 is volgens de indeling van 1988 geordend.
Destijds zijn ook abactiale en vice-abactiale post samengevoegd. Viceabactiale post voor 1980 is dus te vinden onder het kopje correspondentie.
De notulen van de dispuutsbezoeken waren verspreid over het gehele archief
aanwezig, zowel onder de abactiale post als in het archief van de praeses of
andere bestuursleden. Ik heb deze notulen bijeengebracht onder het bestuursgedeelte (inv. nr 50).
4.

‘Kadervergaderingen zijn vergaderingen van het C.S.F.R.-bestuur en de dispuutsbesturen gezamenlijk. De kadervergadering adviseert en informeert het bestuur, in het
bijzonder met betrekking tot de voorbereiding van de eerstvolgende ledenvergadering’
(art 30.).
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Tijdens huishoudelijke vergaderingen ingediende moties en voorstellen waren verspreid aanwezig in aparte mappen en in de notulenboeken. Ze zijn samengebracht (inv nr 10-12).
Wat van de grote hoeveelheid aan vice-abactiale post als nog relevant overbleef, is in één map gebundeld (inv. nr. 74).
Helaas is het archief niet compleet. In ieder geval ontbreken:
–
–
–
–
–
–
–

Presentielijsten 1953-1962, waarschijnlijk losse bladen, mij onbekend of ze eerder wel bewaard zijn.
Notulen ledenvergaderingen 1956-1976, twee delen, laatste mij bekende vermelding 1985. 5
Abactiale uitpost 1984
Abactiale post 1985
Adressenlijst 1981-1981 en 1985-1986
Almanakken 1994 en 1995
Abactiale jaarverslagen met uitzondering van 1980 (zie inv nr 30).

De abactiale jaarverslagen van na 1990 zijn in een deel opgenomen dat nog
niet volgeschreven en derhalve nog in het bezit van de abactis is. Voor 1990
waren abactiale jaarverslagen opgenomen in een boek dat rond 1990 is kwijtgeraakt (telefonische mededeling mw. N. den Besten, abactis 1990).
Alle vice-abactiale jaarverslagen zijn nog in bezit van de vice-abactis.
Ook zijn sommige commissies, zoals bijvoorbeeld de apostolaats- en plakboekcommissie, nalatig geweest hun archief in te leveren.
Veel financiele jaarverslagen e.d. zijn verdwenen. Aanwezig zijn verslagen/resultatenrekeningen/balansen over de jaren 1974-1977, 1979, 1983-84,
1987-1988, 1990-1995 en begrotingen over de jaren 1975-1980, 1984-85,
1988, 1993-1996.
Johan de Niet
voorjaar 2000
− In het voorjaar van 2006 werden vijf dozen en een kasboek aan het archief toegevoegd. De inhoud van die dozen is niet beschreven. De inventaris werd omgezet van de Word Perfect naar Word.
− In het voorjaar van 2007 werden de omslagen ‘Post in/uit 2002’ en
‘Notulen 184e HV (bijlage)-192e HV (eerste deel) toegevoegd.
− In juni 2010 werden opnieuw een aantal stukken toegevoegd.
− In maart 2011 is het archief opnieuw aangevuld.
− In december 2016 is één doos stukken toegevoegd.

5.

Uit een aantekening van Jan Trommel uit mei 1985 inv nr 95) blijkt dat toen alle
notulenboeken nog aanwezig waren. Hij spreekt van 4 exemplaren. Aangezien twee
exemplaren van voor deze periode in ons bezit zijn, moeten we concluderen dat er
twee exemplaren ontbreken.
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Gebruikte afkortingen

D.C.
C.N.I.
C.S.F.R.
H.V.
IFES
IFES-NL
I.V.F.
L.B.
L.P.C.
R.R.Q.R.
S.A.C.
S.M.D.
S.N.I.

De Civitate (orgaan).
Commissie Nederland-IFES
Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato
Huishoudelijke Vergadering
International Fellowship of Evangelical Students
IFES-Nederland
Inter Varsity Fellowship
Landelijk bestuur
Landelijke Propaganda / Publiciteits Commissie
Reunitas Reformato Quia Reformanda (Reünistenvereniging)
Studie- en adviescommissie / Studie- en archiefcommissie
Student Mission Deutschland
Stichting Nederland-IFES
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Lijst van verwijderde stukken

Duplicaten
Brieven met inhoud van eenvoudig of kortstondig belang: beëindiging van lidmaatschap zonder uitgebreide toelichting, geleidebrieven, berichten van bestuurswisseling, felicitatiebrieven, bedankbrieven, verzoeken lezingen te houden et cetera
Briefkaarten, mits de inhoud van meer dan kortstondig belang was.
Concept-documenten, mits het origineel bewaard is.
Stukken die naar hun aard in een ander archief behoren te berusten. Het gaat hier met
name om materiaal van de disputen en IFES-Nederland (afschriften van correspondenties, syllabi, dispuutsblaadjes, nieuwsbulletins et cetera).
Stukken voortgekomen uit het lidmaatschap van organisaties, zoals IFES-Nederland,
uitgezonderd stukken die betrekking hebben op direct overleg tussen de C.S.F.R. en
de betrokken vereniging.
Documentatie, zoals krantenknipsels, fotokopieën met algeneme of encyclopedische
inhoud et cetera.
Tijdschriften
Journalen
Kassabonnen, declaraties
Souches
Stukken betreffende de voorbereiding van conferenties en andere bijeenkomsten
Stukken betreffende de vervaardiging van De Civitate: proefuitdraaien, eenvoudige
redactioneel-technische aangelegenheden.
Boeken
Paulien Boogaard e.a. (red.) Anno Tricesimo quinto. Bundel ter gelegenheid van het
zevende lustrum van het dispuut Sola Scriptura (Utrecht 1986).
Guus Boone en Michiel de Ronde (red.), Belijden: kruispunt van woord en tijd (z.p.
z.j.)
En ziet, het was zeer goed... Themabundel ter gelegenheid van het vierde lustrum van
Yir’at ‘Adonay, dispuut der C.S.F.R. te Groningen (z.p. z.j.)
Gerard van der Hoek, Reduction methods in nonlinear programming (diss. Amsterdam
1980).
Kastelen van papiermaché. Bundel ter gelegenheid van het vijfde lustrum van het
dispuut Dei Gratia uitgaande van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (Wageningen 1996).
G. Maertens, Crisis en vernieuwing. Beschouwingen over het waardenprobleem in
onze tijd (z.p. 1983).
C. Roos, Regularities of rings (diss. Delft 1975).
J. Verkuyl, Breek de muren af! Om gerechtigheid in de rassenverhoudingen (Baarn
1969).
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Inventaris

ALGEMEEN

1

Openbare en huishoudelijke vergaderingen: presentielijsten,
notulen, moties en voorstellen
Overzicht aanwezigheid op openbare en huishoudelijke vergaderingen, 1973-1981.
1 stuk

2-6

Presentielijsten openbare en huishoudelijke vergaderingen, 19511991.
1 omslag, 4 delen
N.B.: 1951-1953 incompleet, 1954-1961 ontbreekt
2. 1951-1953
3. 1962-1968
4. 1968-1972
5. 1972-1986
6. 1986-1991

7-9

Notulen ledenvergaderingen (openbare, huishoudelijke en ledenvergaderingen), 1951-1996.
3 delen
N.B.: 1956-1976 ontbreekt, zie ook 119.
7. 1951-1956
8. 1976-1985
9. 1985-1996

10-12

Moties en voorstellen, 1953-1996.
3 omslagen
10. 1953-1976
11. 1980-1988
12. 1988-1996

13-14

15-19

Kadervergaderingen: presentielijsten en notulen
Presentielijsten kadervergaderingen, 1964-1994.
2 delen
13. 1964-1983
14. 1984-1994
Notulen en verslagen kadervergaderingen, 1968-1994.
5 delen
N.B.: 1964-1968 onbreekt. 15 bevat ook notulen bestuursvergaderingen 1968. Zie verder onder Bestuur (inv nr 47).
15. 1968-1973
16. 1974-1980
17. 1980-1983
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18. 1983-1987
19. 1987-1994

20

Correspondentie
(Zie voor de correspondentie vóór 1980 de inleiding)
Postlijsten, 1964-1980.
2 omslagen

21-29

Ingekomen en kopieën van uitgegane brieven, 1951-1980.
7 omslagen
21. CSFR-koers, principiële post 1953-1979
22. Afscheidsbrieven 1970-1980
23. Stukken betreffende contacten met diverse organisaties
24. Correspondentie met individuen 1956-1980, leden en
niet-leden
25. Correspondentie met bladen en kranten 1963-1980
26. Correspondentie met disputen 1950-1980

27-40

Ingekomen en kopieën van uitgegane brieven van het abactiaat,
1980-1996.
16 omslagen
N.B.: kopieën van uitgegane post 1983-1984, ingekomen en kopieën van uitgegane post 1985-1986 ontbreken
27. 1980-1981
28. 1981-1982
29. 1982-1983
30. 1983-1984
31. 1986-1987
32. 1988
33. 1989
34. 1990
35. 1991
36. 1992
37. 1993
38. 1994
39. 1995
40. 1996
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41

Organisatie
Statuten en huishoudelijk reglement, 1952, 1958, 1965.
1 omslag

42

Notariele aktes betreffende wetswijzigingen, 1979, 1987.
1 omslag

43

Correspondentie over statuten en wetswijziging, 1951-1981.
1 omslag

44

Bestuur
Handleidingen voor de verschillende bestuursfuncties, 19791995.
1 omslag

45

Beleidsnota’s van het landelijk bestuur, 1979-1996.
1 omslag

46

Overige nota’s, 1961-1996.
2 omslagen

47

Convocaten en uitnodigingen voor huishoudelijke en kadervergaderingen, 1956-1980.
2 omslagen

48

Notulen bestuursvergaderingen 1961-1975.
1 omslag

49

Notulen bestuursvergaderingen, 1972-1973.
1 deel
N.B. verg. ook inv. nr 15.

50

Overleg met dispuutsbesturen, agenda’s en notulen 1986-1992.
3 omslagen

51

Bestuursmap (stukken betreffende beleidsvorming), 1962-1978.
1 omslag

52

Bestuursmap, 1990, met retroacta.
2 omslagen

53-55

Praesidiaal archief.
3 omslagen

56-57

Vice-praesidiaal archief.
3 omslagen

58-60

Dossiers.
3 omslagen
58. Bezinning, structuur, 1961-1980.
59. Ernstige zaken.
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60. Disputen in oprichting.

61-63

Ledenadministratie
Albi corporis, 1951-1992.
3 delen
61. 1951-1969
62. 1969-1979
63. 1979-1992

64

Adressenlijsten, 1971-1986.
2 omslagen
N.B.: 1981 en 1985 ontbreken

65-72

Almanakken, 1987-1996.
8 delen
N.B. 1994 en 1995 ontbreken
65. 1987
66. 1988
67. 1989
68. 1990
69. 1991
70. 1992
71. 1993
72. 1996

73

Vice-abactiale postlijsten, 1981-1996
1 omslag

74

Vice-abactiale post, 1983-1995.
1 omslag

75

76-78

Financiën (fiscaal archief)
Resultatenrekeningen, balansen en jaarverslagen, 1974-1995.
1 omslag
N.B. Niet aanwezig: balansen en jaarverslagen 1951-1974, 19781979, 1980-1983, 1985-1987, 1989-1990, begrotingen 19511975, 1980-1984, 1986-1987, 1989-1993.
Fiscaal archief, 1992-1996.
4 omslagen
76. 1992-1994
77. 1995.
78. 1996, incl. commissieverslagen 1996.

Werkzaamheden

79

Commissies
(Zie voor commissieverslagen ook de abactiale post vanaf
1980 en inv. 76)
Taakomschrijvingen commissies, 1981-1995.
1 omslag
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80

Commissies en correspondentie over commisissies, 1952-1978.
1 omslag

81-89

De Civitate.
8 omslagen, 1 deel
81. Stukken, 1972-1976
82. Stukken, 1976-1979
83. Notulen redactievergaderingen, 1976-1980
84. Stukken, 1979-1980
85. Stukken, 1982-1983
86. Stukken, 1983-1987
87. Stukken, 1988-1992
88. Stukken, 1992-1996
89. Tevredenheidsonderzoek

90-94

Landelijke propaganda/publiciteitscommissie
6 omslagen
90. 1961-1962
91. 1962-1968
92. 1987-1996
93. Correspondentie, 1985-1995
94. Jaarverslagen 1984-1996

95-102

SAC (studie en advies/archief commissie).
8 omslagen
95. Studieadviescie, 1961-1967
96. Archiefcie ca. 1971-1986
97. Praesidiale map SAC ca. 1989
98. Bezinning in en rondom SAC ca. 1985
99. Agenda en notulen 1983-1989
100. Agenda en notulen 1989-1997
101. Post en verslagen 1983-1988
102. Post en verslagen 1988-1997

103

Almanakcommissie, 1994-1996.
1 omslag

104

Evaluatie Zomerconferentie 1990.
1 deel

105-108

Lustravieringen, 1956-1996.
4 omslagen
105. Lustrum 1961.
106. Lustrum 1966
107. Lustrum 1991.
108. Lustrummap 1996.

109

Fondscie, ca. 1962.
1 omslag

110

Commissie ‘Open Vensters’, 1961, 1965.
1 omslag

12

111

Commissie Gerformeerde Gezindte, 1969-1970.
1 omslag

112

Struccie 1993.
1 omslag

113

Ritzcie 1995.
1 omslag

114

Losse stukken betreffende commissies.
1 omslag

115

Externe contacten
Stukken betreffende contacten met R.R.Q.R., 1961-1993.
1 omslag

116-122

IFES en IFES-verenigingen in het buitenland.
7 omslagen
116. Correspondentie over de aansluiting bij IFES, 1963
117. Agenda’s en notulen vergaderingen LB-IFES-Nederland, 1980, 1987-1991
118. Agenda’s en notulen vergaderingen CSFR- IFES-vertegenwoordigers, 1976, 1987-1992
119. Correspondentie met CNI/IFES-Nederland, 1961-1994
120. Stukken betreffende bezinning op IFES, 1979-1992
121. Correspondentie met IVF, 1962-1969
122. Correspondentie met SMD, 1962-1963

123-130

Folders en publicaties
1 omslag, 6 delen
123. Propagandafolders en posters
124. Van Woord tot Woord en weer terug
125. Over Denken (1989).
126. SAC-boekje (1996).
127. Hagepreek en beeldenstorm (1966).
128. G. Quispel e.a., Mystiek en bevinding (Kampen
1976).
129. F. Fahner e.a. (red.), Vragenderwijs of sprakeloos
(Utrecht 1986).
130. Veertig jaar ingeprent (1991).
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Zending 2011
Notulen
2003-2005
2005-2006
2006-2009
Acquisitiecommissie
2003-2004
Ingekomen en kopieën van uitgegane brieven van het abactiaat
2003-2005
2006-2008
2009
Almanak
2010

14

Zending 2014

ALGEMEEN
Openbare en huishoudelijke vergaderingen: presentielijsten, notulen,
moties en voorstellen
1-4

Notulen ledenvergaderingen (openbare, huishoudelijke en ledenvergaderingen), 2009-2013.
4 omslagen
1.
HV 226-233
2.
HV 234-236
3.
HV 237-242
4.
HV 243-244

Correspondentie
5-7

Ingekomen en kopieën van uitgegane brieven van het abactiaat,
2010-2012.
3 omslagen
5.
2010
6.
2011
7.
2012

BIJZONDER

Ledenadministratie
8.

Vice-abactiale post, 2008-2013
1 omslag

Financiën (fiscaal archief)
9.

Jaaroverzichten spaarrekening 1994-2004, inclusief enige alg.
correspondentie
1 omslag

10-11

Resultatenrekeningen, balansen en jaarverslagen, 1995-2004.
2 omslagen
10. 1995-1998
11. 1999-2004

12-14

Fiscaal archief, 1999-2004
3 omslagen
12. 1997-1998

15

13.
14.

1999-2001
2002-2004

WERKZAAMHEDEN
Commissies
15

Taakomschrijvingen commissies, 1993-2004.
1 omslag

16

Commissieverslagen, 1997-2004, inclusief dossier Oudledenbeleid/RRQR
1 omslag

16

Zending 2016
ALGEMEEN
Openbare en huishoudelijke vergaderingen: presentielijsten,
notulen, moties en voorstellen
1

2-4

Notulen ledenvergaderingen HV 245-252 (openbare, huishoudelijke en ledenvergaderingen) 2014-2015.
1 omslag
Correspondentie
Ingekomen en kopieën van uitgaande brieven van het abactiaat,
2013-2015.
3 omslagen
2. 2013
3. 2014
4. 2015

BIJZONDER

5

Ledenadministratie/vice-abactiaat
Jaarverslagen vice-abactiaat 2011-2015.
1 omslag

6

Bestuursdocumenten
Visie- en beleiddocumenten 2011-2015.
1 omslag

7

Financiën (fiscaal archief)
Begrotingen 2007-2009.
1 omslag

WERKZAAMHEDEN

8

9

Commissies
Taakomschrijvingen commissies (2009-2014).
1 omslag
Overdrachtsdocumenten themacommissies conferenties 20092013.
1 omslag
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