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Inleiding
De Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis is een studentensportvereniging die zich
volgens haar statuten ten doel stelt de diverse mogelijkheden van de zeilsport te verschaffen
en te ontwikkelen, opdat de leden op verantwoorde, educatieve en ontspannen basis aan de
zeilsport kunnen deelnemen. Als studentensportvereniging is deze vereniging toegankelijk voor
iedereen die als student staat ingeschreven bij een van de instellingen voor hoger onderwijs in
Amsterdam. [1]

De oprichting
De Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis is begonnen als afdeling van de Universitaire
Sportvereniging, tegenwoordig Studenten Sport Amsterdam genaamd. In 1983 werd de U.S.
afdeling zeilen Orionis i.o. gelanceerd en op 28 mei organiseerde zij haar eerste zeildag waarbij
zich de eerste achttien leden aanmeldden. Bij het afsluiten van het eerste verenigingsjaar op
30 juni 1984 telde de afdeling 79 leden. De samenwerking met de Universitaire Sportverenging
liep niet zoals gewenst en werd beëindigd door de volgende redenen en omstandigheden[2]:
De afdeling zeilen i.o. was binnen de Universitaire Sportvereniging een buitenbeentje doordat deze afdeling een geheel andere structuur en werkwijze had dan de andere afdelingen. De afdeling zeilen i.o. werd vaak ter orde geroepen, omdat het bestuur zich niet aan
de regels van de Universitaire Sportvereniging hield. Tussen de besturen van de afdeling
zeilen i.o. en de Universitaire Sportverenging bestond reeds lang de twist over de bijnaam ’Orionis’. De financiële situatie van de Universitaire Sportvereniging verslechterde
waardoor de contributies van de afdelingen verhoogt moesten worden. Deze contributieverhoging zou ten gunste komen van de afdelingen die hoge zaalhuren betaalden en
dus een onevenredig beslag legden op de leden van de afdeling zeilen i.o.
In overleg met het bestuur van de Universitaire Sportvereniging en de leden van de afdeling
werd op 5 november 1985 besloten de afdeling zeilen op te heffen. Op diezelfde dag werden de
statuten van de Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis bij de notaris ondertekend.

Versie 11.1 - 29 december 2018

1344 - 1

Amsterdamse Studentenzeilvereniging Orionis
De verenigingsstructuur
De structuur van de vereniging heeft de nodige ontwikkelingen meegemaakt. De vereniging
is altijd voorgezeten door het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden met specifieke en wisselende taken. Het bestuur wordt
bijgestaan door de Raad van Commissarissen bestaande uit oud-bestuursleden, om opgedane
ervaringen en contacten niet verloren te laten gaan. Onder het bestuur staan de commissies
die zorg dragen voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Tot 1997 hadden de
voorzitters van deze commissies plaats in het bestuur. Er bestonden toen vier commissies:
De Zoetwatercommissie had als doel leden in staat te stellen om op zo goedkoop mogelijke wijze
kennis te laten maken met het zeilen op plassen en meren, waarbij het gezelligheidsaspect van
het zeilen werd benadrukt. Dit maakte zij mogelijk door het organiseren van weekendzeildagen,
theorieavonden en een verenigingsweekendfeest.
De Zoutwatercommissie richtte zich voornamelijk op het ontplooien van activiteiten op grotere
wateren als IJsselmeer, Wadden- en Noordzee. Naast gezelligheidsactiviteiten organiseerde zij
ook educatieve activiteiten om leden een grotere zelfstandigheid op het grote water bij te brengen. Haar activiteiten bestonden veelal uit meerdaagse tochten.
De Wedstrijdcommissie was belast met de taak de wedstrijdcursus binnen de vereniging te organiseren. Ook stelde zij het wedstrijdzeilteam samen en begeleidde haar tijdens verschillende
kampioenschappen.
De PubCom, of Publiciteitscommissie, was verantwoordelijk voor het onderhouden van het
wederzijdse contact tussen leden en bestuur. Ze verzorgde de uitgave van het verenigingsblad ’De Muiter’. Organiseerde het werven en introduceren van nieuwe leden en had de zorg
voor het bijhouden van het verenigingsarchief. In 1997 werd besloten om het bestuur en de
commissies los te koppelen. Er waren al wat subcommissies binnen de vier hoofdcommissies
ontstaan, maar vanaf dit moment stonden alle commissies op gelijke voet. Het resultaat was
dat het aantal commissies binnen de vereniging flink groeide. Zo stond de Zoetwatercommissie
haar educatieve taken af aan de Instructiecommissie en de Publiciteitscommissie werd in twee
commissies verdeeld: de Muitercommissie voor de verzorging van het verenigingsblad en de Introductiecommissie voor het werven en introduceren van nieuwe leden. Het verenigingsarchief
kwam geheel ten laste van de secretaris. De commissies werden nog wel begeleid door individuele bestuursleden, maar het bestuur kreeg meer ruimte om zich te richten op haar bestuurlijke
en administratieve taken. Ook trad zij meer naar buiten en werden er mogelijkheden gezocht
om sponsoren aan de vereniging te binden.
De vereniging ontwikkelde zich na deze structuurwijziging langzamerhand meer tot een studentenvereniging dan een sportvereniging. Vanaf 1999 ontstonden de eerste disputen (binnen
de vereniging worden die vloten genoemd) en tijdens de weekenden kwam er meer nadruk te
liggen op het gezelligheidsaspect, dan op de didactische en wedstrijd elementen. [3]

De Vloot
Zeilboten zijn er in alle soorten en maten. Gezien het doel van de vereniging heeft de vereniging
zich vaak moeten beroepen op het huren van schepen. De interesses voor bepaalde disciplines
verschilden met de jaren en het verwerven en onderhouden van gedegen boten moet natuurlijk
wel op enig draagvlak binnen de vereniging kunnen rekenen. In 1998 besloot de vereniging
eindelijk haar eerste boten aan te schaffen. Dit betrof twee Laser 2 Regattas, kleine tweepersoons zwaardbootjes, die Sipje en Sopje gedoopt werden. Na 12 jaar trouwe dienst werden
deze boten uiteindelijk in 2011 afgestoten. In 2005 volgde de volgende aanschaf: een E-type
kajuitjacht genaamd ’The Edge’. Helaas bleek er nauwelijks belangstelling voor dit schip en
werd zij in 2009 alweer verkocht. Sinds 2006 onderhield de vereniging een pachtconstructie met
de Nederlandse Dart Klasse Organisatie omtrent een Dart 18 catamaran. In 2010 werd deze
catamaran samen met nog twee andere catamarans aangeschaft. Het hierna volgende loopt iets
verder op de feiten uit dan die in dit archief gevonden kunnen worden, maar de catamarans
zijn in 2013 uiteindelijk weer verkocht. De interesse van de vereniging had zich toen weer
verlegd naar het zeilen met kajuitschepen. In 2012 werd een huur/pachtconstructie aangegaan
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omtrent een J22. Deze werd in 2014 aangeschaft en ’Jager’ gedoopt. Tot slot werd sinds 2009
een pachtconstructie aangegaan omtrent het skûtsje ’Elisabeth’. Deze kennismaking leidde er
uiteindelijk toe dat in 2014 het skûtsje de ’Tiid sil ’t leare’ werd aangeschaft.
Evenementen
Orionis organiseerde naast de activiteiten voor haar leden ook meerdere activiteiten voor externen en zusterverenigingen. Zo organiseerde zij tussen 1993-1999 de European Student Teamsailing Championship. Om verschillende redenen werd hier een aparte stichting voor in het
leven geroepen. De stichting en haar archief zijn onder een eigen rubriek te vinden in het
inventaris. In het archief zijn ook de statuten van de Stichting Kieljachtenrace, opgericht in
1994, aangetroffen. [4] Deze stichting heeft uit naam van Orionis tot 2006 de Kieljachtenrace
georganiseerd. Helaas is er niets van het archief van deze stichting bij Orionis bewaard gebleven.

Het Archief
In 1996 werd het eerste contact gelegd tussen de vereniging en het Stadsarchief Amsterdam.
De verenging wilde graag haar oudste documentatie veiligstellen. Dit stukje archief behelsde
nog geen meter en bevatte voornamelijk de bestuursnotulen, jaarverslagen en correspondentie
van de U.S. afdeling zeilen Orionis i.o. en de eerste vijf jaar van haar bestaan als A.S.Z.V.
Orionis. Ook de notulen van de vier hoofdcommissies uit deze eerste periode zijn in deze eerste
overdracht compleet bewaard gebleven.
Het bestuur van de vereniging heeft een bestuurskamer in het Studentencentrum CREA. Tot
en met 2011 bevond deze zich aan de Vendelstraat. In 2012 werd het nieuwe CREA geopend op
het Roeterseilandcomplex van de Universiteit van Amsterdam. De vereniging was genoodzaakt
te verhuizen en kreeg een kleinere kamer toebedeeld. Reden genoeg om het complete archief
tot (ongeveer) 2004 over te brengen naar het Stadarchief. Dit betrof nog eens zon elf meter. De verhuizing ging nogal gehaast en men is er toen niet in geslaagd enige selectie te
maken in de stukken die werden overgebracht. Tijdens het inventariseren is een groot deel aan
overbodige administratieve bescheiden vernietigd en werden onnoemelijk veel stukken dubbel
aangetroffen. Zodoende is het archief teruggebracht naar strekkende drie meter. Helaas is veel
correspondentie verloren gegaan. De e-mail deed al vroeg haar intrede binnen de vereniging
als communicatie middel. Ook de boekhouding werd vrij snel gedigitaliseerd en om die reden
nauwelijks op papier gearchiveerd. Voor de meeste financiële jaarverslagen wordt u verwezen
naar de notulen van de Algemene Leden Vergadering, daar zijn ze vaak als bijlage bijgevoegd.
Stukken jonger dan 10 jaar zijn niet openbaar; ze kunnen worden ingezien na schriftelijke
toestemming van het bestuur.
[1] Statuten der Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis (inv.nr. 131)
[2] Struktuurnota Orionis 1990 (inv.nr. 132)
[3] Persoonlijke geschiedenis van Tjebbe Witteveen over Orionis in de periode 1996-2001 (inv.nr.
368)
[4] Kopie akte van oprichting van de Stichting Kieljachtenrace (inv.nr. 137)

Inventaris
U.S. afdeling zeilen Orionis i.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
European Student Teamsailing Championship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 U.S. afdeling zeilen Orionis i.o.
1.1 Stukken van algemene aard
1.1.1 Vergaderstukken
1 Notulen van de vergadering van de Zoutwatercommissie 1983 - 1985 1
omslag
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2 Notulen van de bestuursvergadering en memo’s 1983 - 1985 1 omslag
3 Uitnodigingen met agenda voor de vergadering van de Raad van Afdelingen
1984 - 1985 5 stukken
4 Agenda en bijlagen van de Algemene Ledenvergadering van U.S. afdeling
zeilen i.o. 1985 1 stuk
1.1.2 Jaarverslagen
5 Jaarverslagen van U.S. afdeling zeilen i.o. 1984 - 1985 2 stukken
1.1.3 Correspondentie
6 Ingekomen stukken bij de afdeling zeilen ontvangen van de overkoepelende
zeilvereniging Nestor 1984 2 stukken
7 Kopieën van uitgaande brieven 1984 - 1985 1 omslag
8 Ingekomen stukken bij de afdeling zeilen ontvangen van het Algemeen
Bestuur van de Universitaire Sportvereniging 1984 - 1985 1 omslag
9 Ingekomen stukken bij het secretariaat van de afdeling zeilen 1985 5
stukken
1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.1 Oprichting en organisatie
10 Statuten van de Universitaire Sportvereniging, in tweevoud 1984 1 stuk
11 Huishoudelijk regelement van de afdeling zeilen U.S. Orionis, met concepten 1984 ca. 1 omslag
12 Taakomschrijving van instructeur, materiaalmeester en Publiciteitscommissie 1984 ca. 3 stukken
13 Richtlijnen voor een goed financieel overzicht 1984 ca. 1 stuk
1.2.2 Publiciteit
14 Circulaires van de Unversitaire Sportvereniging over het opzetten van een
afdeling zeilen 1983 3 stukken
1.2.3 Financiën
15 Sluitrekening en begroting met aantekeningen van de penningmeester 1984
1 omslag
1.2.4 Leden
16-18 Ledenregistratie 1983 - 1985 3 stukken
16 Ledenlijst met adressen 1983/1984 1983
17 Adressenlijst 1984
18 Aanvulling ledenbestand 1984 - 1985
19 Ingekomen brieven met betrekking tot het opzeggen van het lidmaatschap
1984 - 1985 1 omslag
20 Notities betreffende schorsing van niet betalende leden 1985 2 stukken
1.2.5 Activiteiten
21 Lijst van deelnemers aan de open dag 1984 1 stuk
22 Evaluatie instructeursinstructie 1984 1 stuk
23 Voorbeelden van niet ingevulde inschrijfformulieren, nota’s, sponsorovereenkomsten en enquêtes 1984 ca. 5 stukken
24 Factsheets met informatie over de verschillende door de vereniging georganiseerde activiteiten 1984 ca. - 1985 1 omslag
25 Draaiboek teamzeilkampioenschappen in het kader van het U.S. Lustrum
1985 1 stuk
26 Activiteitenagenda’s 1985 ca. 2 stukken
27 Lijst van deelnemers aan de weekendzeilcursus 1985 ca. 1 stuk
1.2.6 Bezit
28 Materialenlijst van U.S. afdeling zeilen i.o. 1985 1 stuk
2 Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis
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2.1 Stukken van algemene aard
2.1.1 Vergaderstukken
29-43 Notulen van de bestuursvergaderingen 1985 - 2004 9 pakken en 6 omslagen
29 - 1985 - 1990
30 - 1991 1 omslag
31 - 1992 1 omslag
32 - 1993
33 - 1994
34 - 1995 1 omslag
35 - 1996
36 - 1997
37 - 1998
38 - 1999 1 omslag
39 - 2000 1 omslag
40 - 2001 1 omslag
41 - 2002
42 - 2003
43 - 2004
44-64 Vergaderstukken van de Algemene Ledenvergaderingen, met agenda’s
1985 - 2004 21 omslagen
44 Agenda’s voor de Algemene Ledenvergaderingen 1985 - 1995
45 - 1985
46 - 1986
47 - 1987
48 - 1988
49 - 1989
50 - 1990
51 - 1991
52 - 1992
53 - 1993
54 - 1994
55 - 1995
56 - 1996
57 - 1997
58 - 1998
59 - 1999
60 - 2000
61 - 2001
62 - 2002
63 - 2003
64 - 2004
65-68 Vergaderstukken van de Plenaire vergaderingen, met de uitnodigingen
1987 - 2003 13 stukken
65 Uitnodigingen voor de plenaire vergadering 1987 - 1992 3 stukken
66 - 1987 - 1988 4 stukken
67 - 1996 - 1997 5 stukken
68 - 2003 1 stuk
69 Notulen van de vergadering van het voorzittersoverleg 1994 - 2003 1
omslag
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70 Notulen van de vergadering van de Subcommissie, vergadering van het
bestuur met vertegenwoordiging van verschillende commissies 1994 1998 1 pak
71 Notulen van een plenair overleg over structurele steun van het Amsterdamse Studenten Sport Orgaan aan Orionis 1996 2 stukken
72 Notulen van de vergadering van het Commissieledenweekend, met bijlagen 1996 - 1997 1 omslag
73 Notulen van een discussieavond over de aanschaf van een eerste eigen
zeilboot 1997 1 stuk
74 Notulen van het verenigingsoverleg met de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA) Studentenunie, met bijlage 1999 2 stukken
75-79 Notulen van het Algemeen Openbaar Overleg (AOO), met agenda’s 1999
- 2004 9 stukken en 2 omslagen
75 - 1999
76 - 2000 1 stuk
77 Met agenda 2002
78 Met agenda’s 2003 4 stukken
79 - 2004 4 stukken
80 Notulen van het Cluster overleg, vergadering van vertegenwoordiging
van verschillende commissies en bestuur 2000 - 2001 4 stukken
81 Notulen van de vergadering van het vlotenvoorzittersoverleg, met bijlagen 2000 - 2004 1 omslag
82 Notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen 2002 1
stuk
2.1.2 Jaarverslagen
83 Sociale jaarverslagen van de voorzitter 1986 - 2002 1 omslag
2.1.3 Correspondentie
84-86 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1985 - 1994 2 omslagen
en 1 pak
84 - 1985 - 1989 1 pak
85 - 1991
86 - 1994
87-100 Ingekomen stukken bij het bestuur, geordend per kalender jaar 1985 2004 21 stukken en 4 omslagen
87 - 1985 4 stukken
88 - 1988 1 stuk
89 - 1991 1 stuk
90 - 1992 1 stuk
91 - 1993
92 - 1994 4 stukken
93 - 1995
94 - 1996 1 stuk
95 - 1997 2 stukken
96 - 1999
97 - 2001 1 stuk
98 - 2002
99 - 2003 5 stukken
100 - 2004 1 stuk
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101-109 Minuten van uitgaande stukken, geordend per kalenderjaar 1986 - 1999
14 stukken en 2 omslagen
101 - 1986 1 stuk
102 - 1991 2 stukken
103 - 1993
104 - 1994 2 stukken
105 - 1995 2 stukken
106 - 1996 2 stukken
107 - 1997 2 stukken
108 - 1998 3 stukken
109 - 1999
110 Ingekomen stukken van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
bij het bestuur, met bijlagen 1995 - 2003 1 omslag
111 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij de secretaris 2004 2006 1 omslag
2.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.1 Oprichting, organisatie en beleid
2.2.1.1 Oprichting
112 Uitnodiging met agenda voor de oprichtingsvergadering 1985 1 stuk
113 Stukken betreffende de opheffing van U.S. afdeling zeilen i.o. Orionis
en de oprichting van A.S.Z.V. Orionis 1985 - 1986 1 omslag
2.2.1.2 Beleid
114 Beleidsplan van de Raad der Commissarissen 1986 - 1987 1 stuk
115 Stukken betreffende beleid en aanschaf van de Laser II Regatta 1996
- 2002 1 pak
Zie ook inv.nrs. 349-350
116 Lijst met actiepunten uit te voeren in het geval van overlijden van een
lid 1997 ca. 1 stuk
117-121 Beleidsmappen 1997 - 2006 6 stukken
117 Beleidsmap volledig met lijsten van leden en schippers, financiële
handleiding, inventaris van het materiaal, contactpersonen, richtlijnen voor notulen, draaiboeken en evaluaties en voorbeelden van
belangrijke documenten als declaratieformulieren, expl. . . 1997
2 stukken
118 Beleidsmap der ASZV Orionis 2000
119 Beleidsmap der ASZV Orionis 2002
120 Beleidsmap der ASZV Orionis 2004
121 Beleidsmap der ASZV Orionis 2006
122 Plan Orionis 2003, nota met visie voor de komende vijf jaar 1998 1
stuk
123 Intern beleidsstuk ter bevordering van de ledenwerving en promotie
1999 ca. 1 stuk
124 Nota voor een nieuw sponsorbeleid 2000 1 stuk
125 Beleidsplannen van de besturen 2000 - 2006 1 omslag
126 Reglement voor verantwoordelijk alcoholgebruik 2002 1 stuk
127 Stukken betreffende alcohol- en drugsbeleid 2002 - 2003 1 omslag
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128 Stukken betreffende de Lange Termijn Planning 2002 - 2003 1 omslag
129 Notulen van vergadering over Lange Termijn Visie 2003 1 stuk
2.2.1.3 Organisatie
130 Uittreksels van de Kamer van Koophandel 1985 - 2008 1 omslag
131 Statuten en huishoudelijke regelementen 1985 - 1989 1 omslag
132 Structuurnota 1986 1 deel
133 Notitie met voorstel voor een tegenbestuur gericht aan het zittende
bestuur 1990 1 stuk
134 Stukken betreffende bestuurscrisis 1991 1 omslag
135 Stukken betreffende een samenwerking tussen het Amsterdams Studenten Sport Orgaan (ASSO) en ASZV Orionis 1992 ca. 3 stukken
136 Organisatie overzicht 1993 2 stukken
137 Kopie akte van oprichting van de Stichting Kieljachtenrace, origineel
uit 1994, met begeleidend formulier 1994 ca. 2 stukken
138 Bestuursbesluiten 1994 - 1997 3 stukken
139-141 Huishoudelijk Reglement 1994 - 2003 3 stukken
139 Huishoudelijk Reglement 10/1994
140 Huishoudelijk Reglement, vastgesteld op 16 november 1996
141 Huishoudelijk Reglement laatst gewijzigd op 22 november 2003
142 Nota met plannen om de reünistenvereniging Sursum Velum meer bij
Orionis te betrekken 1995 ca. 1 stuk
143 Nota met de Instrukteurs, Schippers en Organisatie prijzenrichtlijn
(ISO-wet) 1996 1 stuk
144 Rapport over de resultaten van een enquête gehouden om de houding
van de leden ten opzichte van de zeilactiviteiten te peilen 1997 1 stuk
145 Nota ter voorbereiding van een bijeenkomst van bestuur en Raad van
Commissarissen over de bestuurscrisis 1997 1 stuk
146 Lijst van oud-leden van de Zoutwatercommissie (1990-1997) 1997 ca.
1 stuk
147 Lijst van oud-bestuursleden (1985-1997) 1997 ca. 1 stuk
148 Stukken betreffende het opzetten van een Structuurplan, met concept,
presentatiehandleiding en sheets 1997 - 1998 1 omslag
149 Instructieplan ter bevordering van de opleiding en persoonlijke begeleiding van cursisten 1998 1 stuk
150 Nota over het opzetten van een postcommissariaat binnen ASZV Orionis 1999 1 stuk
151 Stukken betreffende het lidmaatschap van het Koninklijk Nederlands
Watersport Verbond 2000 3 stukken
152 Concept-reglement ter oprichting van vloten (disputen) 2001 1 stuk
153 Reglement voor het gebruik van materiaal uit het materiaalhok 2002
1 stuk
154 Draaiboek voor het organiseren van de Algemene Leden Vergadering
2002 2 stukken
155 Richtlijnen voor het bouwen en onderhouden van een algemene website
2002 1 stuk
156 Plan voor het oprichten van de Stichting Koninklijke Orionis Zoet
Lange Afstands Race van de Zoetwatercommissie 2002 2 stukken
157 Overzicht van de Vloten (disputen) en hun leden 2002 1 stuk
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158 Nota over het aanschaffen van een skûtsje 2002 ca. 1 stuk
159 Schema deurdienst voor toezicht op de borrel in d’Oude Herbergh
2002 1 stuk
160 Overzicht van de commissies en hun leden 2003 ca. 1 stuk
161 Stukken betreffende de organisatie en structuur van de Wedstrijdcommissie 2003 - 2005 1 omslag
162 Taakomschrijving van de Secretaris 2006 1 stuk
2.2.2 Financiën
2.2.2.1 Correspondentie penningmeester
163 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij de penningmeester
1985 - 1987 1 omslag
164 Contributiebrief 1997-1998, met brieven aan de oprichters 1998 1 omslag
165 Ingekomen stukken bij de penningmeester 2001 - 2002 3 stukken
166 Ingekomen stukken bij de penningmeester ontvangen van de Kascommissie 2004 ca. - 2006 1 omslag
2.2.2.2 Financiële administratie
167-172 Begrotingen, balansen en jaarrekeningen, met hiaten 1985 - 2006 5
omslagen en 2 stukken
167 - 1985 - 1992
168 - 1994 - 2002
169 - 2003
170 - 2004 2 stukken
171 - 2005
172 - 2006
173 Handleiding betalingsverkeer tussen commissies en penningmeester
1993 - 1994 3 stukken
174 Handleiding financiële administratie, met conceptbegrotingen en -exploitaties
en lege voorbeeldformulieren 1995 1 stuk
175 Kredietovereenkomst tussen de ABN AMRO en ASZV Orionis ter
financiering van de aanschaf van twee laser II regatta zeilboten, met
bijlagen 1998 1 omslag
176 Exploitatieoverzichten van de twee Laser II Regatta’s 1999 ca.
stukken

3

177 Handleiding financiële administratie, met taakomschrijving van de
penningmeester en voorbeeld begroting en exploitatie 2002 ca. 1 omslag
2.2.2.3 Subsidie en sponsoring
178-179 Subsidieaanvragen 1993 - 2005 2 omslagen
178 Stukken betreffende subsidieaanvraag bij het Academisch Studenten Sport Orgaan 1993 - 1999
179 Stukken betreffende structurele steun studentensportverenigingen
door het Amsterdams Studenten Sport Orgaan 1995 - 2005
180 Notulen van de vergaderingen van de Sponsorcommissie met bijlagen
1994 - 1997 1 omslag
181 Stukken betreffende de activiteiten van de Sponsorcommissie 1998 1
pak
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182 Sponsorsheet met algemene informatie over de vereniging en mogelijkheden tot sponsoren 2000 1 stuk
183-195 Sponsorcontracten 2000 - 2006 20 stukken en 4 omslagen
183 Sponsorovereenkomst met Jan Jansen B.V. 2000 1 stuk
184 Stukken betreffende de samenwerking tussen Café Tapperij d’ Oude
Herbergh en Orionis omtrent een vaste borrellocatie en sponsoring 2000 - 2004
185 Sponsorcontract met Noël jachtverhuur 2001 1 stuk
186 Contract advertentie in het verenigingsblad tussen Orionis en dhr.
P.J. Smit 2001 1 stuk
187 Stukken betreffende de samenwerking tussen de Rabobank en Orionis, met concepten en bijbehorende correspondentie 2002 2004
188 Stukken betreffende de samenwerking tussen Mise en Place Amsterdam en Orionis omtrent sponsoring en werkacties 2003
189 Stukken betreffende de samenwerking tussen Café Meander en Orionis omtrent sponsoring 2003 - 2005 5 stukken
190 Stukken betreffende de samenwerking tussen Sonnema en Orionis omtrent het Skûtsje Lange Afstandskampioenschap (SLAK)
2004 - 2005
191 Sponsorovereenkomst met Meinders-Groep Uitzendbureau 2005 2006 3 stukken
192 Sponsorovereenkomst met ABN-AMRO, met concept 2006 2 stukken
193 Stukken betreffende de samenwerking tussen Aromedia en Orionis
omtrent het Sum Verenigingsprogramma 2006 2006 5 stukken
194 Sponsorovereenkomst met De Blaffende Vis 2006 1 stuk
195 Contract met LUBA Consulting ten behoeve van werkacties 2006
1 stuk
196 Sponsorplan en memo’s met verschillende sponsormogelijkheden van
de Commissaris PR 2001 ca. 1 omslag
197 Voorbeelden van lege sponsorcontracten, met begeleidende brief en
overzicht van tarieven 2001 ca. 4 stukken
2.2.3 Huisvesting
198 Verslag van gesprek met stichtingsbestuur Lanx over eventuele huisvesting van ASZV Orionis 1996 1 stuk
199 Rapport met bevindingen van de Onderzoekscommissie Eigen Ruimte
(OER) betreffende de haalbaarheid en de consequenties van een eigen
verenigingsruimte voor ASZV Orionis 1996 - 1999 2 stukken
200 Stukken betreffende de ontwikkeling van een eigen huisvesting, met
correspondentie en bijlagen 1997 - 2004 1 omslag
201 Stukken betreffende interne verhuizing van de bestuurskamer in het
studentencentrum (StuC) 1999 - 2000 1 omslag
202 Stukken betreffende de ontwikkeling van een watersportonderneming
op IJburg, met correspondentie en bijlagen 2004 1 pak
Dit plan heeft geen voortgang gehad
203 Stukken betreffende verhuizing van de borrellocatie van Cafe d’Oude
Herbergh naar Cafe de Heffer 2005 1 omslag
204 Stukken betreffende de huisvesting van de bestuurskamer in het studentencentrum (StuC) 2006 1 omslag
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2.2.4 Leden
205-210 Ledenlijsten, geordend per kalenderjaar 1985 - 2000 5 stukken en 1
pak
205 - 1985
206 - 1991
207 - 1993 - 1995 1 pak
208 - 1996
209 - 1999
210 - 2000
211 Ingekomen brieven met betrekking tot het opzeggen van het lidmaatschap
2001 4 stukken
212 Lijst van leden jarig in juni 2001 1 stuk
213 Pasfoto’s van nieuwe leden 2001/2002 2001 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
2.2.5 Activiteiten
2.2.5.1 Algemeen
214 Voorbeelden van niet ingevulde inschrijfformulieren en enquêtes 1985
- 2000 1 omslag
215 Vaarkalenders met alle geplande activiteiten en vergaderschema’s 1997
- 2006 5 stukken
auteursrechtelijk beschermd
216-224 Begrotingen en exploitaties van de activiteiten, geordend per kalenderjaar 1997 - 2006 6 omslagen, 5 stukken en 2 pakken
216 - 1997
217 - 1998 1 pak
218 - 1999 5 stukken
219 - 2000
220 - 2001
221 - 2002 - 2003 1 pak
222 - 2004
223 - 2005
224 - 2006
225 Jaarplanning van het bestuur 2000-2001 en Vaarplan 2000 2 stukken
226 Overzicht met data van alle activiteiten in 2002 2002 1 stuk
227 Overzicht van geplande activiteiten met korte beschrijving van de activiteiten 2005 ca. 1 stuk
2.2.5.2 Feestelijkheden en jubilea
228-236 Stukken betreffende de viering van jubilea 1990 - 2000 4 delen, 2
katernen, 2 stukken en 1 omslag
228 Lustrumboek ter viering van het 5-jarig bestaan 1990
auteursrechtelijk beschermd
229 Receptieboek ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan 1990
230 Lustrumboek ter viering van het 10-jarig bestaan 1995
auteursrechtelijk beschermd
231 Stukken betreffende ’Het Goede Doel’, liefdadigheidsactiviteit in
de vorm van zeilen met enkel- of meervoudig gehandicapte kinderen
ter gelegenheid van het tweede lustrum 1995 1 omslag
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232 Fotoboek met verzamelde pasfoto’s voor in de Lustrumalmanak
1999 1 katern
auteursrechtelijk beschermd
233 Plan van aanpak derde lustrumviering 1999 1 stuk
234 Concept-plan voor de organisatie van het 3e Lustrum, met programma en begroting 1999 1 stuk
235 Deelnemersboekje Lustrum Gala 2000 1 katern
236 Gastenboek Lustrum Gala 2000
237 Gastenboek ter gelegenheid van de 12e dies 1997 1 deel
238 Deelnemerslijst van het Verenigings Weekend Feest ’99 ter ere van de
veertiende dies van de vereniging 1999 1 stuk
239-242 Stukken betreffende de viering van Constituties 1999 - 2005 2 delen,
2 stukken en 1 omslag
239 Gastenboek Constitutieborrel Bestuur 1999/2000 1999
240 Gastenboek Constitutieborrel Bestuur 2000/2001 2000
241 Uitnodigingen voor de constituties van besturen van zustervereningen 2001 2 stukken
242 Uitnodigingen voor constituties, kerstkaarten en gelukwensen 2001
- 2005 1 omslag
243-249 Foto’s van het Gala, met negatieven 2002 49 negatiefstroken en 2
foto’s
243 Negatieven van bestuur, Raad van Commissarissen, Scepter, Wedstrijd Commissie en Schuim 2 negatiefstroken
auteursrechtelijk beschermd
244 Foto’s en negatieven van de Zoutwatercommissie, herendispuut
Chieck en damesdispuut Sirene 3 negatiefstroken en 2 foto’s
auteursrechtelijk beschermd
245 Negatieven van herendispuut Boeien 7 negatiefstroken
auteursrechtelijk beschermd
246 Negatieven van de Gala Commissie 6 negatiefstroken
auteursrechtelijk beschermd
247 Negatieven van damesdispuut Storm 7 negatiefstroken
auteursrechtelijk beschermd
248 Negatieven van damesdisputen Drift en Schuim 4 negatiefstroken
auteursrechtelijk beschermd
249 Negatieven van het feest 20 negatiefstroken
auteursrechtelijk beschermd
2.2.5.3 Promotie en Introductie
250 Notulen van de vergadering van de Monstercommissie, met bijlagen
1994 - 1996 1 omslag
251 Stukken betreffende de promotie van ASZV Orionis op de HISWA
1994 - 2002 1 omslag
252-260 Stukken betreffende de activiteiten georganiseerd door de Monstercommissie 1994 - 2011 7 omslagen, 2 stukken en 1 pak
252 Monsterboekjes 1994 - 2011
openbaar vanaf 2022
253 Draaiboeken en overige stukken met betrekking tot de planning
2000 - 2008
254 Evaluaties 2000 - 2006
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255 Lege formulieren 2001 - 2006 2 stukken
256 Contracten 2001 - 2006
257 Berichten aan de deelnemers 2002 - 2005
258 Begrotingen en exploitaties 1995 - 2006
259 Notulen 2001 - 2008 1 pak
260 Lijsten met belangrijke informatie 2003 - 2008
261 Collage van foto’s van mensen die Orionis spellen, bedoeld als presentje van de eerstejaarsleden aan de Monstercommissie 1995 ca. 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
262 Het Publiciteitscommissie Herstructureringsplan 1997 1 stuk
263 Notulen van de vergadering van de PubCom, met bijlagen 1997 - 2002
1 omslag
264 Draaiboek met de activiteiten van de Promotie Monster Commissie
(ProMoCo), commissie ter bevordering van de integratie van nieuwe
leden binnen de vereniging 1999 1 stuk
265 Stukken betreffende de organisatie van de Intree- en Ideeweek verzameld door de Commissaris PR 2000 - 2001 1 omslag
266 Notulen van de vergaderingen van de Promotie Monster Commissie
(ProMoCo) 2000 - 2001 3 stukken
267 Jaarplanning van de Publiciteitscommissie (PubCom), met bijlagen
2001 1 omslag
268 Stukken betreffende de organisatie van promotie-activiteiten tijdens
de Intree- en Ideeweek georganiseerd door de PubCom 2002 - 2003 1
pak
269 Collage van foto’s van het Monsterweekend 2003 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
270 Taakomschrijving van de PR-Cie, met bijlagen als sponsorplan, sponsorbeleid, brochures en voorbeelden. 2003 - 2004 1 omslag
271 Stukken betreffende de organisatie van de Intree- en Ideeweek 2004 2005 1 pak
272 Jaarplanning van de clustervertegenwoordiger PR/Intern 2006 en van
de PRcie 2005/2006 2005 ca. 2 stukken
273 Stukken betreffende de activiteiten van de PR-Cie 2005 - 2006 1 omslag
2.2.5.4 Wedstrijden
274-276 Notulen van de vergaderingen van de Wedstrijdcommissie 1984 - 2005
2 pakken en 1 omslag
274 - 1984 - 1992
275 - 1993 1 omslag
276 - 1999 - 2005
277-278 Stukken betreffende de activiteiten georganiseerd door de Wedstrijdcommissie 1985 - 2005 2 omslagen
277 - 1985 - 1986
278 - 2002 - 2005
279 Informatiebrief en inschrijfformulier voor de Kieljachtenrace ’92 1991
1 stuk
280 Wedstrijdbepalingen Orionis Monstercup 2003 ca. 1 stuk
281 Wedstrijdbepalingen Orionis Club Kampioenschap 2003 ca. 1 stuk
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282 Uitnodigingen en aankondigingen van zeilwedstrijden georganiseerd
door (zuster)verenigingen 2003 1 omslag
283 Stukken over de theorie van wedstrijdzeilen ter ondersteuning van
de cursussen en theorieavonden georganiseerd door de Wedstrijdcommissie 2004 ca.
284 Uitnodiging voor en informatie over de Grote Nederlandse Studenten
Kampioenschappen 2007 1 stuk
2.2.5.5 Opleiding
285 Instructiebundel met theorie over zeilen 1995 ca. 1 stuk
286 Theorietoetsen voor het behalen van een CWO zeildiploma voor verschillende niveaus en meerdere versies per niveau 1994 ca. - 2003 ca.
1 omslag
287 Stukken betreffende de licentie uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond om volgens de normen van de CWO
zeildiploma’s te mogen verstrekken 1994 - 2005 1 omslag
288 Voorbeelden van CWO vorderingenstaat Kielboot I en II 2000 ca. 2
stukken
289 Notulen van de Instructie Commissie met bijlagen 2001 - 2003 1 omslag
2.2.5.6 Zoutwatercommissie
2.2.5.6.1 Stukken van algemene aard
290-296 Notulen van de vergadering van de Zoutwatercommissie 1985
- 2007 2 pakken, 84 tekstbestanden en 1 stuk
290 - 1985 - 1990 1 pak
291 - 1991 - 1995 1 pak
292 - 2002 22 tekstbestanden
geen scans op aanvraag
293 - 2003 16 tekstbestanden
geen scans op aanvraag
294 - 2004 29 tekstbestanden
geen scans op aanvraag
295 - 2005 17 tekstbestanden
geen scans op aanvraag
296 - 2007 1 stuk
297 Notulen van de Schippersraad 2005 1 tekstbestand
geen scans op aanvraag
2.2.5.6.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.5.6.2.1 Organisatie en beleid
298 Stukken betreffende aanschaf skutsje en opzetten stichting,
met bijlage, 2002 2005 ca. 9 tekstbestanden
geen scans op aanvraag
299 Nota met aandachtspunten voor het komende jaar 2005 ca.
1 tekstbestand
geen scans op aanvraag
300 Omschrijving van de organisatie van de Zoutwatercommissie
2005 ca. 1 tekstbestand
geen scans op aanvraag
2.2.5.6.2.2 Activiteiten
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301 Stukken betreffende de activiteiten georganiseerd door de
Zoutwatercommissie 1984 - 1990 1 omslag
302-309 Stukken betreffende de organisatie van het Skûtsje Lange
Afstands Kampioenschap (SLAK) 2001 - 2006 160 tekstbestanden, 22 rekenbladen, 7 afbeeldingsbestanden en 3
stukken
302 - 2001 - 2002 4 tekstbestanden
geen scans op aanvraag
303 - 2002 10 tekstbestanden
geen scans op aanvraag
304 - 2003 46 tekstbestanden, 4 rekenbladen, 1 afbeeldingsbestand
geen scans op aanvraag
305 Wedstrijdbepalingen van het Skutsje Lange Afstandskampioenschap (SLAK) georganiseerd door de Zoutwatercommissie 2003 1 stuk
306 Stuk betreffende het opzetten van een hulp commissie
ten behoeve van het Skûtsje Lange Afstands Kampioenschap 2003 ca. 1 tekstbestand
geen scans op aanvraag
307 - 2004 61 tekstbestanden, 9 rekenbladen en 4 afbeeldingsbestanden
geen scans op aanvraag
308 - 2005 38 tekstbestanden, 9 rekenbladen en 2 afbeeldingsbestanden
geen scans op aanvraag
309 Deelnemersboekjes van het Sonnema Skûtsje Lange
Afstandskapioenschap (SLAK) georganiseerd door
de Zoutwatercommissie 2005 - 2006 2 stukken
310-312 Stukken betreffende de organisatie van het Platbodem
Instructie Weekend (PIW) 2002 - 2004 7 tekstbestanden
en 4 rekenbladen
310 - 2002 3 tekstbestanden
geen scans op aanvraag
311 - 2003 1 tekstbestand en 1 rekenblad
geen scans op aanvraag
312 - 2004 3 tekstbestanden en 3 rekenbladen
geen scans op aanvraag
313 Algemeen 2003 1 tekstbestand
geen scans op aanvraag
314 Stukken betreffende de organisatie van de Waddenweek 2003
3 tekstbestanden en 2 rekenbladen
geen scans op aanvraag
315 Monsterboekje voor het bijhouden van de vorderingen van
deelnemers aan de opleiding voor platbodemzeilen georganiseerd door de Zoutwatercommissie 2003 ca. 1 stuk
316 Stukken betreffende de organisatie van het Pool&Dart toernooi 2003 - 2004 2 rekenbladen, 2 tekstbestanden en 1
afbeeldingsbestand
geen scans op aanvraag
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317 Stukken betreffende de organisatie van de Skûtsje Schipper
Opleiding (SSO) 2003 - 2004 3 tekstbestanden en 2 rekenbladen
geen scans op aanvraag
318 Documentatie ten behoeve van de opleiding voor platbodemzeilen
georganiseerd door de Zoutwatercommissie 2004 4 stukken
319 Begroting voor de Bachelor Opleiding Skûtsje (BOS) 2005
1 rekenblad
geen scans op aanvraag
320 Stukken betreffende de organisatie van de Master Opleiding
Skûtsje (MOS) 2005 3 rekenbladen en 2 tekstbestanden
geen scans op aanvraag
321 Stukken betreffende het Monsterweekend, eerstejaarsweekend van de vereniging 2005 ca. 2 tekstbestanden
geen scans op aanvraag
322 Stukken betreffende de organisatie van een theoretische zeilcursus in samenwerking met de Schippersraad 2005 ca. 5
tekstbestanden en 1 rekenblad
geen scans op aanvraag
323 Stukken betreffende de organisatie van de Zout Pubquiz
2005 ca. 2 tekstbestanden
geen scans op aanvraag
2.2.5.6.2.3 Documentatie
324 Groepsfoto’s en logo’s van de Zoutwatercommissie 2003 ca.
7 afbeeldingsbestanden
auteursrechtelijk beschermd
325 Foto’s van het Skûtsje Lange Afstands Kampioenschap 2003
51 afbeeldingsbestanden
auteursrechtelijk beschermd
326 Foto’s van de Skûtsje Schipper Opleiding 2003 ca. 24 afbeeldingsbestanden
auteursrechtelijk beschermd
327 Foto’s geselecteerd voor publicatie in het verenigingsblad de
Muiter 2003 ca. 12 afbeeldingsbestanden
auteursrechtelijk beschermd
328 Foto’s verzameld ter voorbereiding van een reünie voor oudleden van de Zoutwatercommissie 2003 ca. 24 afbeeldingsbestanen en 1 tekstbestand
auteursrechtelijk beschermd
329 Verslag van het Bokma Skûtsje Lange Afstands Kampioenschap 2003 1 tekstbestand
auteursrechtelijk beschermd
330 Foto’s van het Skûtsje Lange Afstands Kampioenschap 2004
95 afbeeldingsbestanden
auteursrechtelijk beschermd
2.2.5.7 Overige commissies
331-333 Zoetwatercommissie 1989 - 2005 2 omslagen en 1 pak
331 Notulen van de vergadering van de Zoetwatercommissie 1989 2004 1 pak
332 Ingekomen en minuten van uitgaande brieven bij de Zoetwatercommissie 1990
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333 Stukken betreffende de activiteiten georganiseerd door de Zoetwatercommissie 2000 - 2005
334 Notulen van de vergaderingen van de Sloterplascommissie met bijlagen
1996 - 1997 1 omslag
335-336 Scherpjachtencommissie 1999 - 2005 7 stukken
335 Notulen van de vergadering van de Scherpjachtencommissie 1999
4 stukken
336 Stukken betreffende de activiteiten georganiseerd door de Scherpjachtencommissie 2003 - 2005 3 stukken
2.2.6 Publiciteit
337-338 Het verenigingsblad De Muiter 1985 - 2009 2 pakken
337 - 1985 - 1990
338 - 1994 - 2009
339 Maandelijkse nieuwsbrief de Muiter Courant 1994 - 2004 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
340 Smoelenboek 1998 1 stuk
341 Liedboek 1998 ca. 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
342 Teksten van verenigingsliederen 2000 ca. 3 stukken
auteursrechtelijk beschermd
2.2.7 Eigendommen, pacht- en huurovereenkomsten
343 Stukken betreffende huurovereenkomst met Stichting Aqualong 1986
- 1992 1 omslag
344 Stukken betreffende huurovereenkomst met Stichting De Heilige Zeug
1992 - 1993 1 omslag
345 Stukken betreffende huurovereenkomst met Stichting Sociëteit L.A.N.X.
’91 1994 4 stukken
346 Huurovereenkomst tussen Orionis en Cafe d’Oude Herbergh omtrent
de wekelijkse borrel 1994 1 stuk
347 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende een geschil
tussen de vereniging en Kuiper Watersport over een schadegeval aan
gehuurde goederen 1994 - 1995 1 omslag
348 Gebruikersovereenkomst geluidsinstallatie van A.S.Z.V. Orionis met
C.I.S.V. 1995 1 stuk
349 Stukken betreffende het beleid omtrent de Laser II Regatta’s 1997 1998 1 omslag
Zie ook inv.nr. 115
350 Stukken betreffende de aanschaf van de twee Laser II Regatta’s 1998
1 omslag
Zie ook inv.nr. 115
351 Huurovereenkomst met Akhnaton 2000 1 stuk
352 Proces-verbaal aangaande de diefstal van onderdelen van de lasers,
met verzekeringspapieren 2001 2 stukken
353 Stukken betreffende de diefstal van een computermonitor en geldkist
na een inbraak in de bestuurskamer 2005 1 omslag
354 Koopcontract van het E-type schip ’The Edge’ 2005 1 stuk
355 Stukken betreffende de samenwerking tussen Orionis en de Nederlandse Dart Klasse Organisatie omtrent het gebruik van een Dart 18
catamaran van de desbetreffende organisatie 2006 1 omslag
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2.2.8 Berichten aan de leden
356 Berichtgeving van het bestuur en voorzitter aan de leden over het
ontslag van de voorzitter 1997 2 stukken
357 Bericht van het bestuur aan de leden over de fl50,- regeling als aanbetaling voor activiteiten 1999 ca. 1 stuk
358 Bericht over de inventaris en het gebruik van het materiaalhok 2002
2 stukken
359 Bericht over een nieuw systeem voor het vragen van commissieleden
2002 ca. 1 stuk
360 Bericht aan de reünisten betreffende de reünistenborrel en Lustrumactiviteiten, met notitie over de reünistenadministratie 2005 2 stukken
2.3 Documentatie
361 Krantenartikelen over verwachtingen en behaalde prestaties van Orionis op
de EDHEC 1991 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
362 Studenteninformatieboekjes van de HISWA 1993 - 1994 2 stukken
auteursrechtelijk beschermd
363 Krantenartikelen uit de Telegraaf en de Folia omtrent het WK-zeilen voor
studenten 1995 2 stukken
auteursrechtelijk beschermd
364 Krantenartikelen uit de Folia over subsidieregelingen vanuit de UvA aan
Studentensportverenigingen 1995 3 stukken
auteursrechtelijk beschermd
365 Krantenartikelen uit de Folia en de Sum over de Heineken Studenten Steden
Cup 1995 2 stukken
auteursrechtelijk beschermd
366 Seinlamp 2000, verenigingsblad Verbond van Nederlandse Studenten Zeil en
Surf Verenigingen Nestor 2000 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
367 Foto van het oude en het nieuwe bestuur tijdens het eten in de Koevoet 2002
1 foto
auteursrechtelijk beschermd
368 Persoonlijke geschiedenis van Tjebbe Witteveen over Orionis in de periode
1996-2001 2003 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
369 Krantenartikel uit de Leeuwarder Courant over winterzeilwedstrijden op het
Snekermeer 2003 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
370 Informatieboekjes met overzicht van studentenverenigingen 2003 - 2005 3
stukken
auteursrechtelijk beschermd
371 Column getiteld ’Daten buiten de deur’ door K. Persoonlijke visie van K.
op de omgang tussen mannen en vrouwen binnen de vereniging. 2005 ca. 1
stuk
auteursrechtelijk beschermd
372 Foto’s van zeilactiviteiten 2005 ca. 2 foto’s
auteursrechtelijk beschermd
3 European Student Teamsailing Championship
3.1 Stukken van algemene aard
3.1.1 Vergaderstukken
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373 Notulen van de vergadering van de stichting Heineken Student Teamsailing Championship 1993 - 1999 1 omslag
374 Notulen van plenaire vergadering over de European Student Teamsailing Championship (ESTC), met uitnodiging 2000 2 stukken
3.1.2 Correspondentie
375 Ingekomen en uitgaande brieven, met bijlagen 1994 - 1999 1 omslag
3.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
3.2.1 Oprichting, organisatie en beleid
376 Statuten, Huishoudelijk Reglement, Beleid en Taakomschrijving 1997
- 1999 3 stukken
377 Concept-akte van oprichting Stichting European [Student] Teamsailing [Championship] 1998 1 stuk
3.2.2 Financiën
378 Begrotingen en exploitaties, met bijlagen 1995 - 1999 1 omslag
379 Sponsorovereenkomsten, met bijlagen 1995 - 1999 1 omslag
3.2.3 Activiteiten
380 Programmaboekjes 1988 - 1998 1 omslag
381 Eindklassement van de EDHEC 1991 1 stuk
382 Foto’s van deelnemers, met adressenlijst en de activiteit 1994 - 1996
3 foto’s
auteursrechtelijk beschermd
383 Evaluaties 1994 - 1997 1 omslag
384 Draaiboeken en planning 1994 - 1997 1 omslag
385 Lege formulieren 1994 - 1998 1 omslag
386 Huurovereenkomsten 1995 - 1999 1 omslag
387 Proefdrukken van het logo van de Heineken Student Teamsailing Competition 1996 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
388 Inschrijfformulieren van deelnemende teams 1997 2 stukken
3.3 Documentatie
389 Persberichten, krantenartikelen en factsheets 1988 - 1997 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
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