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Inleiding 

De Vereniging was in 1921 opgericht; de afdeling ’s-Hertogenbosch in 1923. De Vereniging stelde 

zich ten doel de belangen van de directies en het onderwijzend personeel in het nijverheidsonderwijs 

te behartigen. Dat deed men op de volgende wijze, zoals genoemd in het afdelingsjaarverslag over 

1936: 

 Verdieping van het godsdienstig leven 

 Bevordering van de belangen van het nijverheidsonderwijs 

 Bevordering van intellectuele, kunstzinnige en vakkundige ontwikkeling 

 Behartiging van de stoffelijke belangen. 

 

In 1980 fuseerde de vereniging met het Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV). In 1979 stonden 

285 personen op de ledenlijst. 

 

In het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen zijn in het Archiefnummer 873 Katholieke 

Onderwijs Vakorganisatie stukken opgenomen van de landelijke Sint Bernardusvereniging, met name 

vanaf de jaren 50 en van de fusie. Ze zijn verspreid in die inventaris opgenomen. In het archief zoals 

dat naar ons is gebracht zitten oudere stukken van de landelijke organisatie. Al deze stukken zijn 

bewaard gebleven en hieronder opgenomen in de serie ingekomen stukken.  

 

Vernietigd zijn dubbelen, adreswijzigingen, verpakkingsmateriaal en losse aantekeningen. 

 

  



Plaatsingslijst 

 

 

1-5 Agenda’s, presentielijsten en notulen van de ledenvergaderingen, soms met jaarverslagen, 1931-

1979 met hiaten                  2 delen en 3 omslagen 

 

1 Register van notulen, met tevens jaarverslagen over 1931-1933, 1931-1941 en 1945-1955

           1 deel 

2 Agenda’s en een presentielijst van 1954, 1934-1954 met hiaten          1 omslag 

3 Register van notulen, met tevens jaarverslagen over 1955-1971 en bestuursvergaderingen 

1970-1972, 1955-1972         1 deel 

4 Agenda’s en presentielijsten, 1950-1968 met hiaten            1 omslag 

5 Agenda’s, presentielijsten en notulen, 1972-1979            1 omslag 

 

6 Agenda’s en notulen van bestuursvergaderingen, 1970-1980 met hiaten          1 omslag 

 

 -  1970-1972 

 

  NB: zie inv.nr. 3 

 

 6 1975-1980 

 

7 Jaarverslagen over 1931-1977, met Overzicht van de verenigingsaktiviteiten over 1972, 1974-1976 

zoals opgegeven aan de landelijke organisatie, 1932-1978 met hiaten           1 omslag 

 

 -  over 1931-1933 

 

  NB: zie inv.nr. 1 

 

 7 over 1936, 1938-1940 en 1973-1977              1 omslag 

 -  over 1955-1971 

 

  NB: zie inv.nr. 3 

 

8 Financiële jaarverslagen over 1938-1977, 1939-1978 met hiaten           1 omslag 

 

9 Lijsten met namen, adressen, soms met datum start lidmaatschap, functie, reden opzegging, soort 

school, contributiebedrag, 1923-1980 met hiaten             1 omslag 

 

10-17 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1932-1980 met hiaten    8 omslagen 

 

 NB: hierin bevinden zich stukken van en aan individuele leden, van en aan andere afdelingen,  

 van en aan de landelijke organisatie, verslagen van rayon- en landelijke vergaderingen, vanaf  

 begin van de jaren ’70 stukken over de fusie; in de jaren ’30 zijn er lijsten aanwezig van  

 werkzoekende leerkrachten 

 

 10 1932-1935 

 11 1936-1939 

 12 1940-1949 

 13 1950-1959 

 14 1960-1964 

 15 1965-1968 

 16 1970-1979 



 17 1980 

 

18 Organisatieschema van de landelijke organisatie met alle onderdelen, 1964   1 stuk 

 

19 Periodieken als De Nijverheidsschool St. Bernardus, 1939, Mededelingen St. Bernardus 1942 en 

Bernardus Blad voor school en beroep, 1980              1 omslag 

 

20 Van tweeën één Katholieke Onderwijs vakorganisatie, publicatie over de fusie van ‘St. Bernbardus’ 

met de KOV, met relevante documenten, financiën, inrichting, 1980    1 deel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


