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Archiefstukken verkregen via de voormalige Afdeling Deventer 

 

 

IvAO  (Instituut voor Arbeidersontwikkeling) 

- Uitnodigingen voor de groot gewestelijke zomerfeesten, 1927,1936, 1939 +z.j. 

- Lijst van medewerkers uitgegeven door het IvAO 1953,1956 

lijst met per onderwerp namen van sprekers met hun gegevens en info. 

- Stukken m.b.t. programma’s en cursussen 

- Programma’s 1932-1957 + jaarverslagen 

- Verslagen over de jaren 1953-1958 

 

Stichting Scholendienst van het IvAO, NVV en Wiardi Beckmanstichting 

- Prospectus voor de kaderscholen (jaren ’50) 

- Overzicht schoolgeld Plaatselijke Kaderschool, klas 2 1953-1954 

 

Afdeeling Deventer 

- Jaarverslagen 1929-1932, 1935, 1937-1939, 1953-1955,1956-1958 

- Correspondentie i.v.m de afdeeling 

- Ledenvergaderingen, uitnodigingen + agenda’s en, 

- Huishoudelijke vergaderingen uitnodigingen + agenda’s 1933-1940 

 

- Mededeelingen van de afdeeling Deventer in De Toorts 1927, 1928/29 + veel ex. z.j. 

- Drukwerkjes met het afdelingsprogramma 1931-32, 1935-1940, 1947-1948, 1950-1952, 1955-1957 

- ‘Onze agenda en mededelingen’ 1940 nrs 4 en 6 

 

- Aankondiging en mogelijkheid tot opgeven voor een Reis naar Amsterdam en het instellen van een 

Spaarfonds z.j. 

- Reclamefolder ‘Rolien Numan draagt voor’ + verslagje voorstelling in Deventer Dagblad, 1955 

- Certificaat aanplant bomen in Jeruzalem 1958 

 

Gewest IJsselstreek 

- Jaarverslag van Gewest IJsselstreek, 1936 en 1939 

 

Gewest Zuid-Veluwe en Betuwe (incl: Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Zwolle) 

- Jaarverslag 1955 
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NIVON  (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk) 

- Stuwing : informatie+kommunicatie+dokumentatie+service+provokatie voor Nvon aktievelingen 

uitgegeven door Centraal Bureau Nivon septembernr.1974 (kaderblad) 

- Verslag over de jaren 1974-1975-1976 

- Verenigingshandboek Nivon (rode kleine multo) 1986 

- Stukken over campagnes, programma’s, congres en beleidsplan 2000-2001 

- Adressenlijst Nivon 2000 

 

Afdeling Deventer 

- In en om de koekstad (1974-1975) 

inclusief stukken m.b.t. de jaarvergaderingen 1974 en 1975. 

- Nivon Informatief Speciaal (1991-1992,1996,1998-2005) 

onvolledige serie, uitgave i.v.m. afdelingsjaarvergadering (uitnodiging, agenda, vergaderstukken). 

- Nivon Informatief (2005-2006,2009-2011) 

onvolledige serie, laatste nr: 41(2011)2(april,mei,juni). 

 

- Stukken m.b.t. de jaarvergaderingen 2001-2005 

- Stukken m.b.t. afdelingsvergaderingen 1994-2005 

 

- Stukken m.b.t. een bijgewoonde Landelijke scholingsdag Nivon-Milieukursus, 1 juni 1991 

- Stukken m.b.t. 4 discussie-avonden: Milieu-discussie Oost West Thuis Best!? nov-dec 1991 

 

- Stukken m.b.t. het functioneren van de afdeling 1993-1999 

correspondentie met leden, ledenpeiling, huur locatie, activiteiten. 

- Voorbeeldbrieven aan mogelijke sponsorbedrijven i.v.m. de zgn. bomenactie ter ere van het 70 jarig 

bestaan van de afdeling op 1 mei 1995. 

- Stukken m.b.t. subsidieaanvragen bij het Anjerfonds Overijssel en de Gemeente Deventer 1993-1999 

- Plan van aanpak om adverteerders te werven voor Nivon-Informatief 1996 

- Tekst oproep voor versterking Wandel- & fietscafé Deventer (ongedateerd) 

- 3 verzonden persberichten aan redacties 1999 en 2x ongedateerd 

- 2 ingekomen brieven van het Hoofd Verenigingszaken 2004 (14 en 20 april) 

 

Gewest Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Goor, Hengelo, Oldenzaal, Zwolle) 

- Visie 85 1974-1975 

i.v.m. het 50 jarig jubileum van de landelijke Nivon 

 

Gewest Overijssel/Achterhoek 

Verslag van de vergadering van 18 maart 1976 

 

Regio Gelderland 

- Stukken m.b.t. regiodag en vergaderingen 1998-2004 

- Jaarverslag 1999 

 

Nivon op locatie 

- Agenda en verslagen overleg “Stedendriehoek” : Apeldoorn-Deventer-Zutphen 

01-11-1996 en 19-02-1997 
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NFI  (Nature Friends International) 

- 60 jaar Natuurvriendenbeweging 1895-1955 

- Protokoll des 3.Kongresses vom 10.-12.August 1956 in Hamburg 

 

 

Overige aangetroffen stukken 

- IvAO, afdeling Apeldoorn (vlgs. potloodaantekening), programmering 1936 

- IvAO, afdeling Apeldoorn, Vouwblad met 5 liedteksten 

- IvAO, afdeling Zwolle, maandprogramma februari, z.j. 

- reclamefolder Nivonhuis Morgenrood 1939 

- IvAO, afdeling Arnhem, winterprogramma 1952-1953 

- Afdeling Goor, Nivon Maandbericht februari 1974 

- Afdeling Almelo, Nivon-Wiezer januari en augustus 1974 

- Federatie Rotterdam, Vrije tijd en identiteit : verslag van een symposium t.g.v. het 75-jarig jubileum 

- Afdeling Hengelo (Ov), ‘Alle deuren open’ : programma t.g.v. het 75-jarig jubileum 


