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Inleiding
Het moment van start van het archief van de Amsterdamse Raad voor Sociaal-Cultureel Werk
(ARSCW) is diffuus. In 1976 vormde de Amsterdamse Jeugdraad (AJR) zich om tot de Raad
voor Cultureel Werk in oprichting, een noodzaak die al een tijd gevoeld werd. De behoefte aan
aanpassing van de organisatie binnen de Jeugdraad kwam voort uit een gevoeld gebrek aan inbreng bij de gemeentelijke overheid, aan onderlinge afstemming, een ervaring van het bedienen
van de leeftijdsgroep jongeren in het cultureel werk als kunstmatig beperkt en de noodzaak
een beter passende structuur te vinden in een context van maatschappelijke veranderingen en
versnipperende overheid. Men werkte vervolgens geruime tijd in deze staat van oprichting,
waarbij zeker in het begin het briefhoofd van Amsterdamse Jeugdraad nog werd gebruikt met
aanvulling: Amsterdamse Raad voor Kultureel Werk i.o. Op 17 november 1982 besloot de
gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders akkoord te gaan met het voor een
proefperiode van drie jaar oprichten van de Amsterdamse Raad voor Sociaal-Cultureel Werk.
Daarbij werd de Verordening op de Amsterdamse Jeugdraad ingetrokken. De proefperiode ging
in vanaf 1 januari 1983.
Bij besluit van de gemeenteraad 23 september 1983 werd het doel van de Raad het bevorderen
van het sociaal-cultureel werk in Amsterdam en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een sociaal-cultureel beleid als onderdeel van een integraal welzijnsbeleid. De wijze
waarop ze dit doel bereikte was het geven van advies aan gemeentebestuur of instellingen en het
bevorderen van overleg en samenwerking tussen organisaties en groepen van personen op het
terrein van sociaal-cultureel werk, het leveren van een bijdrage aan de gemeentelijke sociaalculturele meerjarenplanning en welzijnsplanning in het algemeen, het initiëren, ondersteunen of
coördineren van activiteiten die van belang zijn voor de ontwikkeling van het sociaal-cultureel
werk in Amsterdam of die een vernieuwend effect konden hebben, voor zover deze taak niet
door andere organisaties kon worden uitgevoerd. De raad bestond uit tenminste 11 en ten
hoogste 31 leden uit kringen van buurthuiswerk, speeltuin- en kinderverenigingswerk, buurtgericht en stedelijk jongerenwerk, vrijwilligersjeugd- en jongerenwerk, plaatselijke vormingsen ontwikkelingswerk met volwassenen, kunstzinnige vorming, kinderopvang, openbaar bibliotheekwerk, andere op voordracht van de raad door burgemeester en wethouders aan te wijzen
werksoorten. De raad koos uit haar midden een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en drie leden. De Raad vergaderde tenminste viermaal per
jaar. De Raad en het Dagelijks Bestuur konden voor het verrichten van haar taken commissies
en werkgroepen in het leven roepen, waarin ook niet-raadsleden deelnamen. De Raad diende
voor 1 april per jaar een begroting in. Jaarrekening en jaarverslag werden tegelijkertijd bij de
Gemeenteraad aangeboden.
Bezuinigingsoverwegingen ten aanzien van haar sociaal-culturele adviesfuncties leidden bij
besluit van de gemeenteraad 16 april 1986 tot opheffen van de ARSCW. Beëindiging ging in
per 1 mei 1986. Al voor dit moment bouwde de ARSCW hierop anticiperend haar activiteiten
Versie 10.1 - 25 januari 2018

1022 - 1

Amsterdamse Raad voor Sociaal-Kultureel Werk
af.

Verantwoording inventaris
Van de Amsterdamse Raad voor Sociaal-Cultureel Werk zijn geen jaarverslagen aangetroffen.
Hoewel deze jaarverslagen aangeboden zullen zijn aan de gemeenteraad, maakt afwezigheid in
het eigen archief van deze organisatie het wenselijk veel te bewaren. Daarbij ontstaat ook een
meer gedetailleerd beeld van activiteiten, organisatie en sfeer van en in (onderdelen van) de
ARSCW.
Zoals het startmoment van de ARSCW diffuus is, zo geldt dit ook voor de inhoud van haar
werkzaamheden en haar archiefmateriaal. De ARSCW nam een aantal activiteiten en organisatievormen van de Amsterdamse Jeugdraad over en ontwikkelde daarnaast nieuwe, maar ook
startten een aantal vernieuwingen al onder de Amsterdamse Jeugdraad. In ieder geval in het
begin werd nog gebruik gemaakt van het briefhoofd Amsterdamse Jeugdraad met toevoeging: Raad voor Kultureel werk i.o. De organisatie maakte zelf geen strikt onderscheid: reeds
gevormde dossiers ten tijde van de Amsterdamse Jeugdraad bleven gebruikt worden door haar
opvolger. Niet altijd is moment van verschijnen of beheerder van stukken duidelijk bij gebrek
aan datering of gebrekkige of afwezige beschrijving van betrokkenheid bij de organisatie of een
onderdeel daarvan; wel blijkt betrokkenheid uit de inhoud of stukken in de omgeving. Ook
bleken vergaderstukken van onderdelen van de organisatie in wisselende samenstelling geordend, waardoor overzicht verdween. Het bleek daarom nodig materiaal te her-combineren om
een duidelijke inventaris te kunnen verkrijgen. Daarbij bleek ook materiaal aanwezig van de
Amsterdamse Jeugdraad (AJR) en van het Gemeentelijk Bureau voor Jeugdzorg (GBJ) waar
de AJR onder viel of van het Gemeentelijk Bureau voor Jeugdzaken waar het Gemeentelijk Bureau voor Jeugdzorg weer onder viel. Van AJR en GBJ is materiaal aanwezig in inventaris 5320:
archief van het Gemeentelijk Bureau voor de Jeugdzorg en van de Amsterdamse Jeugdraad.
In dit archief (ARSCW) gevonden materiaal is daarom overgebracht naar inventarisnummer
5320.
Vernietigd is 2 meter aan materiaal, waarvan 1 meter dubbel aangetroffen materiaal betreft.
Het bewaarde materiaal omvat 14 meter. Hiervan is 4 meter overgebracht naar inventaris 5320:
archief van het Gemeentelijk Bureau voor de Jeugdzorg en van de Amsterdamse Jeugdraad.

Inventaris
Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bijzondere onderwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Algemeen
1-6 Indexen op correspondentie van de Amsterdamse Raad voor Kultureel Werk in
oprichting 1977 - 1986 6 kaartsystemen
1
2
3
4
5
6

Alfabetisch op organisatie 1977 - 1979
Code 375-387 in twee kleurreeksen 1977 - 1979
Alfabetisch op persoonsnaam 1979 - 1982
Code 781-806 1980 - 1981
Code 781-882 1982 - 1985
Alfabetisch op organisatie 1984 - 1986

7-12 Vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur van de Amsterdamse Jeugdraad betreffende een andere invulling van taken voor de Raad en later vergaderstukken
van de Amsterdamse Raad voor Kultureel Werk in oprichting, weer later van de
Amsterdamse Raad voor. . . 1970 - 1986 2 pakken, 4 omslagen
7 - 1970 - 1973 1 omslag
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8
9
10
11
12

-

1974
1975
1983
1984
1985

1 omslag
- 1976
1 omslag
- 1986 1 omslag

13-22 Correspondentie van de Amsterdamse Raad voor Kultureel Werk in oprichting,
later de Amsterdamse Raad voor Sociaal-Kultureel Werk 1976 - 1985 9 pakken, 1
omslag
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Stukken 375-387 1976
Stukken 375-387 1977
Stukken 378-386 en ongenummerd, groene kopieën 1977 - 1979
Stukken 375-386 1978
Stukken 378-386 1979
Stukken 781-783, 790 en ongenummerd, groene kopieën 1980 1 omslag
Stukken 781-783, 790, 803-804, 882, groene kopieën 1981 - 1983
Stukken 781, ook enkele vergaderstukken 01/1983 - 08/1983
Personeel, 781-782, 803-804, 882 1984
Stukken 781-782, 803-804, 882, ongenummerd 1985

23-31 Vergaderstukken van de Amsterdamse Jeugdraad, later de Amsterdamse Raad
voor Kultureel Werk in oprichting, weer later de Amsterdamse Raad voor SociaalKultureel Werk, met lacune 1974 - 1986 7 pakken, 1 omslag, 2 stukken
23
24
25
26
27
28
29
30
31

- 1974 - 1977
- 1978
- 1979 - 1980
- 1981
Verslag, met ingekomen brief naar aanleiding van de vergadering over de
samenstelling van de Raad 01/1982 2 stukken
- 02/1982 - 07/1982
- 08/1982 - 12/1982
- 1984
- 1985 - 1986 1 omslag

32-39 Vergaderstukken, correspondentie en beleidsstukken van de Amsterdamse Raad
voor Kultureel Werk in oprichting 1975 - 1979 4 pakken, 4 omslagen
32
33
34
35
36
37
38
39

-

07/1975
03/1976
08/1976
01/1977
08/1977
03/1978
11/1978
03/1979

-

10/1975
07/1976
12/1976
07/1977
02/1978
10/1978
02/1979
08/1979

1 pak

1 pak
1 pak
1 pak

40 Register van archiefcodenummers met verklaring van betekenis zoals gebruikt door
de Amsterdamse Jeugdraad en zijn opvolgende organisatie de Amsterdamse Raad
voor Sociaal-Kultureel Werk 1978 1 omslag
41-43 Correspondentie betreffende de organisatie en activiteiten met verschillende groepen
actief betrokkenen, intern en extern de organisatie van de Amsterdamse Raad voor
Kultureel Werk in oprichting, later de Amsterdamse Raad voor Sociaal-Kultureel
Werk 1976 - 1984 3 pakken
41 - 1976 - 1977
42 - 1978 - 1980
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43 - 1981 - 1984
44-47 Vergaderstukken en correspondentie van de Amsterdamse Raad voor Kultureel
Werk in oprichting, later de Amsterdamse Raad voor Sociaal-Kultureel Werk op
proef, met lacune 1979 - 1983 3 pakken, 1 omslag
44
45
46
47

-

1979 - 06/1980
07/1980 - 05/1981
06/1981 - 08/1981 1 omslag
1983

48-52 Correspondentie geordend op onderwerp 1980 - 1986 4 pakken, 1 omslag
48
49
50
51
52

-

1980
1981
1982
1983
1984 - 1986 1 omslag

2 Bijzondere onderwerpen
2.1 Instelling, ontwikkeling en opheffing
53 Stukken betreffende opheffing van de Amsterdamse Jeugdraad en oprichting,
later opheffing van de Amsterdamse Raad voor Sociaal-Kultureel Werk 1969 1986 1 pak
54 Stukken betreffende omvorming van de Amsterdamse Jeugdraad tot Raad
voor Kultureel Werk in oprichting, omvorming van deze tot de Amsterdamse
Raad voor Sociaal-Kultureel Werk op proef en de relatie tot de Raad voor het
Maatschappelijk Welzijn 1971 - 1977 1 pak
55 Rapporten, nota’s en overige stukken betreffende hoe een te ontwikkelen organisatie zich dient te verhouden tot ontwikkelingen, verhoudingen, activiteiten en
behoeften in het sociaal-cultureel interessegebied 1976 - 1981 1 omslag
56 Stukken betreffende reacties op een voorstel van de Amsterdamse Raad voor
Kultureel Werk in oprichting tot vorming van een Raad voor Sociaal-Kultureel
Werk 1978 1 omslag
57 Stukken van de werkgroep Oprichting betreffende het opstellen van een verordening op de Amsterdamse Raad voor Sociaal-Kultureel Werk en huishoudelijk
reglement 1980 - 1981 1 omslag
58 Stukken van de werkgroep Structuur betreffende het toekomstig functioneren
van de Amsterdamse Raad voor Sociaal-Kultureel Werk 1981 1 omslag
59 Vergaderstukken van Werkgroep Huishoudelijk Reglement 1983 1 omslag
60 Stukken betreffende voordrachten van organisaties voor lidmaatschap van de
Amsterdamse Raad voor Sociaal-Kultureel Werk 1983 1 omslag
61 Notitie betreffende beëindiging van steun van de Raad aan het Gemeentelijk
4&5mei Comité in verband met bezuiniging en daaruit volgende voorgenomen
opheffing van de Amsterdamse Raad voor Sociaal-Kultureel Werk 1985 1 stuk
62 Stukken betreffende oprichting op proef, ontwikkeling en beëindiging van de
Amsterdamse Raad voor Sociaal-Kultureel Werk 1985 - 1987 1 pak
2.2 Samenwerking
63 Rapporten, verslagen, correspondentie en overige stukken van de Werkgroep
Jeugdtoerisme, bestaande uit leden van de gemeente en het veld en daarin de
Raad betreffende het regelen van de mogelijkheid tot overnachtingen en andere
zaken in relatie tot. . . 1975 - 1978
64-65 Stukken betreffende reacties van de Raad op de discussienota Jeugdzaken en
Volksontwikkeling 1977 - 1978 1 omslag, 1 stuk
64 Rapport dat een samenvatting biedt van de de schriftelijke en mondelinge
commentaren op de nota, daaronder van de Amsterdamse Raad voor Kultureel Werk 1977 1 stuk
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66
67

68-70

71

72

65 Stukken betreffen het voorbereiden van en de uiteindelijke reactie van de
Raad 1977 - 1978
Vergaderstukken van Beraadsgroep Creativiteitsontwikkeling en Kunstzinnige
Vorming 1977 - 1979 1 pak
Vergaderstukken van het Amsterdams Centrum voor Vormings- en Ontwikkelingswerk waarvan de Raad bij toerbeurt de vergadering organiseert 1979 1
omslag
Stukken betreffende kinderopvang 1979 - 1983 2 omslagen, 1 stuk
68 Vergaderstukken en correspondentie van commissie Rijksbijdrage-regelingen
(planningswerkgroep Kinderopvang) waaraan de Raad deelneemt 1979 1982
69 Rapport ’De Gemeente en de Kinderopvang, een concept-programma voor
de verdere beleidsontwikkeling’, aangeboden aan ondermeer de Amsterdamse Raad voor Sociaal-Kultureel Werk 1982 1 stuk
70 Stukken betreffende bezwaar en inspraak aangaande wijzigingen in het
beleidsprogramma Kinderopvang met een bijdrage van de Raad 1982 1983
Rapport ’Planningsbijdrage kunstzinnige vorming ten behoeve van het Gemeentelijk Sociaal Kultureel Plan 1982-1985’ van de werkgroep Planning Kunstzinnige Vorming van het Amsterdams Centraal Instituut (ACI) met relatie tot
planningsactiviteiten van de. . . 1980 ca. 1 stuk
Stukken van de gemengde (Overheid en Raad) werkgroep Planningsondersteuning van het Uitvoerend Werk (POUW) met als onderwerp gemeentelijke
welzijnsplanning 1981 - 1982 1 omslag

2.3 Financiën
73-76 Stukken betreffende de organisatie door Werkkomitee Amsterdam van het Nationaal Jeugd Fonds waarvan het secretariaat berust bij de Amsterdamse Jeugdraad en opvolgers, betreffende het organiseren van collectes Jantje Beton 1970
- 1985 4 pakken
73 1975-1976 1970 - 1977
74 1977 1977 - 1978
75 1978-1981
76 1982-1985
77 Stukken betreffende de financiën van eigen activiteiten van de Amsterdamse
Jeugdraad en daarna de Amsterdamse Raad voor Kultureel Werk in oprichting
1974 - 1978 1 omslag
2.4 Taakuitvoering
2.4.1 Huisvesting en ruimtegebruik
78 Vergaderstukken van commissie Ruimtelijke Voorzieningen Bijlmermeer
van de dienst Publieke Werken, daarin vermoedelijk vertegenwoordiging
van de Amsterdamse Raad voor Kultureel Werk in oprichting 1971 - 1974
1 pak
Struik van Bergen en Spaapen staan in naam, niet in functie als leden
genoemd
79-83 Stukken van een inventarisatieproject door het Bureau van Statistiek in
samenwerking met onder meer de Amsterdamse Raad voor Sociaal-Kultureel
Werk betreffende welzijnsvoorzieningen en – activiteiten van de gemeente
Amsterdam 1974 - 1986 3 pakken, 1 omslag, 4 tekeningen
79 Activiteiten, jeugdwelzijnsproject Osdorp en ruimtelijke voorzieningen 1974
- 1976
80 Werklozenproject 1975 - 1976
81 Planning voorzieningen in Gaasperdam 1975 - 1977
82 Tekeningen bij planning voorzieningen Gaasperdam 1977 4 tekeningen
83 Krisisfestival 1986 1984 - 1986 1 omslag
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84 Stukken betreffende de kostenberekening van energieverbruik door sociaalculturele instellingen 1975 - 1976 1 omslag
85 Stukken betreffende accommodatieverbetering voor buurt- en clubhuizen
1975 - 1976 1 omslag
2.4.2 Bijdragen aan gemeentelijk beleid
86 Stukken van de Amsterdamse Raad voor Kultureel Werk in oprichting betreffende inventarisatie van activiteiten en behoeften van sociaal-culturele
instellingen voor het opstellen van een meerjarenplanning 1974 - 1975 1
omslag
87 Vergaderstukken van Commissie Jeugdtoerisme 1974 - 1978 1 omslag
88-92 Stukken van werkgroep voorzieningenplanning 1974 - 1980 4 pakken, 1
omslag
88 - 07/1974 - 02/1978
89 - 04/1978 - 08/1978 1 omslag
90 - 09/1978 - 01/1979
91 - 02/1979 - 06/1979
92 - 1980
93 Stukken betreffende de ontwikkeling van een rapport met als titel ’Overzicht
van plannen op sociaal-kultureel gebied in Amsterdam in het tijdvak 19751980’ 1974 - 1980 1 omslag
94-95 Stukken van de Werkgroep Meerjarenplanning van de Raad voor Kultureel
Werk in oprichting 1974 - 1982 2 pakken
94 - 1974 - 1975
95 - 1981 - 1982
96 Verslagen van de Werkgroep Herstrukturering aan Werkgroep Meerjarenplanning en stukken van derden betreffende herstructurering van het sociaalcultureel werk en meerjarenplanning 1975 1 omslag
97 Rapport ’Overzicht van plannen voor voorzieningen op sociaal-kultureel
gebied in Amsterdam in het tijdvak 1975-1980; noodzakelijke investeringen en de gevolgen hiervan voor de exploitatie’, ook correspondentie en
vergaderstukken aangaande dit rapport 1975 - 1976 1 omslag
98-102 Vergaderstukken van Werkgroep Meerjarenplanning, tussentijds Werkgroep Voorzieningenplanning geheten 1975 - 1982 3 pakken,2 omslagen
98 - 1975 - 1979
99 - 01/1980 - 07/1980 1 omslag
100 - 08/1980 - 12/1980
101 - 1981
102 - 1982 1 omslag
103 Vergaderstukken van het Werkcomité Amsterdam van het Nationaal Jeugd
Fonds, waarvan het secretariaat berust bij de Amsterdamse Raad voor
Sociaal-Kultureel Werk 1976 - 1980 1 omslag
104 Stukken over welzijnsplanning, daaronder rapporten van de Raad 1977 1986 1 pak
105 Stukken betreffende een procedurevoorstel en een enquête ter voorbereiding van de bijdrage van de Raad aan het gemeentelijk sociaal-cultureel
meerjarenplan 1978 - 1980 1 pak
106 Vergaderstukken en correspondentie met de gemeentelijke overheid over
de inventarisatie van sociaal-culturele activiteiten binnen de stad, meerjarenplanning door de gemeente en subsidieaanvraag aan het rijk 1979 1980 1 pak
107 Vergaderstukken van de Begeleidingsgroep Meerjarenplanning 1979 - 1980
1 omslag
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108 Stukken van de Begeleidingsgroep Planvoorbereiding, onder meer betreffende open schoolse activiteiten, emancipatie, buurtgerichte jongerencentra en educatief plan 1979 - 1981 1 pak
Deze begeleidingsgroep wordt niet genoemd in de stukken; de stukken zijn
van verschillende werkgroepen en commissies
109 Vergaderstukken en correspondentie van Planningswerkgroep Buurt- en
Clubhuiswerk, ook een inventarisatie van behoeften 1979 - 1981 1 pak
110 Stukken betreffende een reactie van de Raad op de concept-raadsvoordracht
aangaande decentralisatie 1979 - 1981 1 omslag
111-119 Vergaderstukken, enige correspondentie en overige stukken van Planningswerkgroepen 1979 - 1982 9 pakken
111 Buurtjongerencentra, betreffende buurtgericht jongerenwerk 1979 - 1981
112 Werkgroep Rijksbijdrageregelingen, betreffende kinderopvang 1979 - 1981
113 Kunstzinnige vorming 1979 - 1982
114 Speeltuin- en kinderverenigingen 1979 - 1982
115 Stedelijke jongerencentra 1979 - 1982
116 Buurt- en Klubhuiswerk, ook Buurtgerichte Jongerencentra 1979 - 1982
117 Begeleidingsgroep 1979 - 1982
118 Vrijwilligersjeugd- en Jongerenorganisaties, correspondentie en vergaderstukken 1979 - 1982
119 Vrijwilligersjeugd- en Jongerenorganisaties, vergaderstukken 1979 - 1982
120 Nieuwsbrieven ’Meerjarenplanning sociaal-cultureel werk’ 1-9 1979 - 1982
1 omslag
121 Stukken van de Planningswerkgroep Vrijwilligersjeugd- en Jongerenorganisaties 1979 - 1982 1 omslag
122 Brief met bijlagen van de Raad aan de gemeente betreffende het indienen van een globale aanvraag bij de Coördinerend Wethouder voor de
Volwassenen Educatie 1980 1 stuk
123 Vergaderstukken van de Evaluatiegroep van de Werkgroep Meerjarenplanning 1980 1 omslag
124 Bijdragen van verschillende categorieën aangeslotenen van de Raad aan
een vierjarenplan voor het sociaal-cultureel werk 1982-1985 van de Gemeente
Amsterdam 1980 - 1981 1 omslag
125 Reactie van de Werkgroep Educatief Plan op de de gemeentelijke conceptRaamnota Sociaal Cultureel werk en Coördinatie Jeugdwelzijnsbeleid in
Amsterdam 1981 1 stuk
126 Reactie van de wethouder voor de Jeugdzaken op inspraak bij behandeling
van de gemeentebegroting 1985 hoofdstuk Jeugdzaken en Volksontwikkeling (JVO) 1985 1 stuk
127 Inventarisatie door de Raad van stedelijke steunfunctietaken ’kadervorming’ en ’onderzoek en studie’ 1986 1 omslag
128 Rapport van de Raad met als titel ’Sociaal-Culturele planning in Amsterdam; beschrijving, analyse en evaluatie van een planningsproces, zich
uitstrekkend over de jaren 1977-1983, gezien in het perspektief van integrale en demokratische planning, met. . . 1986 1 stuk
2.4.3 Hulpverlening, recreatie, vorming
129 Vergaderstukken van de Werkgroep Judo in Club-, Buurthuis-, en Speeltuinwerk betreffende applicatiecursus judo in het buurthuiswerk 1969 1978 1 pak
130-131 Stukken betreffende de organisatie van straatvoetbaltoernooien 1972 1979 2 omslagen
130 Landelijke Jeugdvakantie Voetbaltoernooi 1972 - 1979
131 Amsterdamse Raad voor Kultureel Werk in oprichting en Amsterdamse
Raad voor Sociaal-Kultureel Werk 1977 - 1979
geen scans op aanvraag
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132 Stukken betreffende Plus, de krant van het Cultureel Jongeren Paspoort
(CJP) 1972 - 1982 1 omslag
133-144 Vergaderstukken, correspondentie en notities betreffende Project Kreaktief 1972 - 1982 9 pakken, 3 omslagen
133 1972-1973, verslagen van buurtcentra en specialisten 1972 - 1973
134 1972-1973, cursussen kreatief werk voor de speeltuin- en kinderverenigingen 1972 - 1974 1 omslag
135 - 1973 - 1974 1 omslag
136 ook 1975-1976 en verder, vergaderverslagen en evaluaties 1974 - 1975
137 ook 1975-1976 en verder, rapporten, notities en informatie 1974 - 1975
138 - 1974 - 1975
139 Kreaktief II 1975 - 1978
140 - 1976 - 1977 1 omslag
141 - 1976 - 1978
142 - 1978 - 1979
143 - 1979 - 1980
144 - 1978 - 1982
145 Financiële administratie betreffende deelname aan project Kreaktief 1973
- 1985 1 pak
146 Vergaderstukken van de Raad voor Kultureel Werk in oprichting gehouden
1 maart 1974 ter gedachtenwisseling over Project Kreaktief 1974 1 omslag
147 Vergaderstukken van de Federatie van Amsterdamse Jongerencentra waarvan het secretariaat berust bij de Amsterdamse Jeugdraad, later de Amsterdamse Raad voor Kultureel Werk in oprichting 1974 - 1976 1 omslag
148 Vergaderstukken van het Vakantie Comité Amsterdam, met lacunes 1974
- 1986 1 pak
149 Rapport ’Projekt Kreaktief; beschrijving en evaluatie van een projekt met
een beschouwing over kreativiteit en kreativiteitsontwikkeling in relatie tot
het buurtgericht sociaal-kultureel werk’ 1975 1 stuk
150 Stukken betreffende informatie over, motivatie tot deelname aan en evaluatie van project Kreaktief 1975 - 1977 1 omslag
151-153 Correspondentie, vergaderstukken en nota’s betreffende CJP 1975 - 1986
2 pakken, 1 omslag
151 - 1975 - 07/1981
152 - 08/1981 - 02/1983
153 - 03/1983 - 1986 1 omslag
154 Eindverslag project Kreaktief 1974-1975 betreffende wel of niet voortzetten
van dit project 1976 ca. 1 stuk
155 Vergaderstukken van Commissie Cultureel Jongeren Paspoort 1976 - 1978
156 Stukken van de Raad betreffende verschillende deelaspecten van Jongerenbeleid 1976 - 1979 1 omslag
157 Jaarverslagen van projekt Kreaktief 1974-1980, met lacunes 1976 - 1980
1 omslag
158 Voorbeelden van het Cultureel Jongeren Paspoort en informatie 1976 1985 1 omslag
159 Overzichten (klad) van sociaal-culturele activiteiten 1977 1 omslag
160 Informatieboekje van de Amsterdamse Raad voor Kultureel Werk ten
behoeve van vrijwillige medewerkers en beroepskrachten in het sociaalcultureel werk en andere belangstellenden 1978 1 stuk
161 Nota van het Gemeentelijk Bureau voor Jeugdzaken betreffende de wenselijkheid van beleidsplannen van buurt- en clubhuizen in het seizoen 19771978 1978 1 stuk
geen scans op aanvraag

1022 - 8

Versie 10.1 - 25 januari 2018

Amsterdamse Raad voor Sociaal-Kultureel Werk
162-163 Vergaderstukken van de Werkgroep Jongerenbeleid van de Amsterdamse
Raad voor Kultureel Werk in oprichting 1978 - 1980 1 omslag, 1 stuk
162 Verslag van de als instellingsvergadering bedoelde bijeenkomst 1978 1 stuk
163 - 1980
164-171 Agenda’s en notulen van Werkgroep Educatief Plan (WEP) 1978 - 1986
5 pakken, 3 omslagen
164 - 1978 1 omslag
165 - 02/1979 - 10/1979 1 omslag
166 - 11/1979 - 08/1980
167 - 08/1980 - 08/1981
168 - 01/1981 - 12/1981 1 omslag
169 - 12/1981 - 1983
170 - 1984
171 - 1985 - 1986
172 Verslag van de inspraak over een eerste aanzet tot een educatief plan
Amsterdam 1979 1 deel
173-175 Vergaderstukken van de Stuurgroep Kreaktief 1979 - 1981 3 omslagen
173 - 1979
174 - 1980
geen scans op aanvraag
175 - 1981
176 Vergaderstukken van de Stedelijke Werkgroep Open School (SWOS) en
van de Werkgroep Educatief Plan (WEP), beide van de Raad betreffende
onderwijs aan volwassenen en minderheden 1979 - 1981 1 pak
177 Vergaderstukken en correspondentie van het Amsterdams Centrum voor
Vormings- en Ontwikkelingsonderwijs (ACVO) van de Amsterdamse Raad
voor Sociaal-Kultureel Werk 1980 - 1981 1 omslag
178 Stukken betreffende beëindiging van Federatie Cultureel Jongerenpaspoort
als zelfstandige Amsterdamse organisatie en voortzetting op aangepaste
wijze 1980 - 1986 1 pak
179 Stukken betreffende instelling van een werkgroep ’emancipatie-aktiviteiten’
1981 1 omslag
180 Stukken betreffende het ontstaan van vereniging Cultureel Jongeren Paspoort
naar samenwerking en landelijk opereren 1981 - 1982 1 omslag
181 Vergaderstukken van Werkgroep Overdracht Project Kreaktief 1981 - 1982
1 pak
182 Stukken betreffende de fusie van Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) en
AUB (Amsterdams Uit Buro) en afhandeling van zaken 1981 - 1986 1 pak
183 Rapport met titel ’Overzicht instellingen akkommodaties en personeel sociaal kultureel werk Amsterdam’ opgesteld door de gemeentelijke afdeling
Bestuursinformatie ten behoeve van de Raad 1982 ca. 1 deel
184 Rapport ’Het C.J.P. tussen jeugdkultuur en kunst’ betreffende een onderzoek naar de verspreiding en het gebruik van het Cultureel Jongeren
Paspoort, alsmede het blad Plug in de Provincie Noord-Holland 1983 1
deel
185 Vergaderstukken van Werkgroep Edukatie Bijlmer 1983 1 omslag
186 Stukken betreffende gemeentelijk anti-racismebeleid en onderzoek van de
Raad naar racismebestrijding in het sociaal-cultureel werk 1984 - 1986 1
pak
187 Foto’s van opgroeiende jeugd en omgeving s.d. 4 stukken
Publiciteitsrechten zijn voldaan ten behoeve van het Nationaal Jeugdzorg
Fonds
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