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Geschiedenis
In juni 1950 besloten het ’Amsterdams Volksdans Centrum’ en ’Klank en Beweging’ samen
verder te gaan als één organisatie. Op 2 juni 1950 werd de vereniging opgericht onder de naam
’Amsterdams Volksdans Centrum Klank en Beweging’ (A.V.C.). Op 2 december 1953 werd de
vereniging Koninklijk goedgekeurd.
De doelstellingen bij de oprichting waren bevordering van volksdans, muziek, zang en kinderspel en van samenwerking en contact tussen volksdansgroepen in Amsterdam en omgeving.
Het A.V.C. was onder andere lid van de Nederlandse Volksdans Vereniging (Nevo) en het Landelijk Centrum Volksdans. Ook was de vereniging lid van de Stichting Nederlandse Jeugdherberg Centrale in verband met de vele cursus- of feestweekenden die werden georganiseerd in
jeugdherbergen. Ook Nivon-huizen werden om die reden regelmatig bezocht. Activiteiten
Een dansleider gaf les samen met één muzikant, op speciale dansavonden vormden deze muzikanten een orkest. In de eerste jaren bestond het repertoire uit Engelse, Franse en Scandinavische
dansen.
Naast dansles werden er ook congressen, leiderscursussen en cursussen kinderdans-instructie
georganiseerd. Hiervoor werden docenten uit binnen- en buitenland uitgenodigd. Daarnaast
werden buitenlandse dansgroepen ontvangen om les en voorstellingen te geven.
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Huisvesting en fusie met Terpsichoré
In de tijd van de oprichting had de vereniging geen eigen ruimte. Er werd les gegeven in een
zaaltje in de Van Reigersbergenstraat, bij ’Ons Huis’. Al snel was er zoveel belangstelling voor
de dans dat op diverse plaatsen in de stad gymzalen en clubhuizen werden gehuurd. Vanaf
1980 worden de cursussen gegeven in een eigen danshuis. Het eerste danshuis was in de Karel
du Jardinstraat gevestigd. Met behulp van een grote groep vrijwilligers werd er een prachtige
dansruimte gemaakt en werd er een spetterend openingsfeest georganiseerd. Helaas moest het
A.V.C. dezelfde dag nog het danshuis verlaten. Gelukkig kon de gemeente een zeer geschikte
vervangende ruimte bieden aan de Keizersgracht 485-g. Buren hadden echter geluidsoverlast
wat leidde tot diverse rechtszaken en kostbare aanpassingen aan het danshuis. De aanpassingen
konden dankzij subsidie van de Gemeente worden gerealiseerd. In 2001 moest de vereniging
weer opzoek naar een nieuwe locatie, mede door de hoge huur, de parkeertarieven in de binnenstad en de huiseigenaar.
Vanaf november 2001 tot 2011 werd er gedanst in de Christus Koning Kerk in Amsterdam Watergraafsmeer. In 2005 trekt ook zusterorganisatie Terpsichoré hier in. In eerste instantie organiseren beide verenigingen nog hun eigen cursussen en activiteiten, maar al snel ontwikkelden
ze onder meer een gezamenlijke programmafolder en een website. De Christus Koning Kerk
wordt in 2011 door zowel het A.V.C. als Terpsichoré verlaten, om vanaf 1 december 2011 een
danshuis te betrekken in de Ellermanstraat. Op 27 januari 2012 werd de fusie van beide organisaties een feit door een notarieel vastgelegde statutenwijziging. De nieuwe organisatie gaat
verder onder de naam A.V.C.-Terpsichoré.

Geschiedenis van het archief
In 2001 moest het A.V.C. dat 20 jaar een ruimte aan de Keizersgracht 485-g had kunnen huren
dus omzien naar een andere locatie voor een danshuis. Dit is ook het moment geweest van
overdracht van het archief door het secretariaat aan het Gemeentearchief Amsterdam. Op
de Keizersgracht stonden twee archiefkasten met ongeveer 5 meter archief. Het grootste deel
bestaat uit jaardossiers: ordners per (verenigings)jaar met in- en uitgaande stukken, notulen
van bestuursvergaderingen, notulen van algemene ledenvergaderingen en ledenadministratie.
Deze notulen zijn er bij de inventarisatie tussenuit gehaald en apart beschreven, zie het kopje
’Ordening’.

Ordening
Er is voor gekozen om de oorspronkelijke ordening zoveel mogelijk te respecteren en de jaardossiers intact te laten. De alfabetische indeling op onderwerp of afzender die werd gebruikt
in de eerste decennia is op het eerste gezicht niet altijd even helder. Door de relatief geringe
omvang van de dossiers en de instanties die door de jaren heen steeds te vinden zijn tussen de
in- en uitgaande stukken is er toch voldoende overzicht. Latere jaren hebben een duidelijkere
onderverdeling met tabbladen op onderwerp.
Notulen van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen werden in de eerste jaren
niet aan de jaardossiers toegevoegd, maar werden opgeschreven in aparte notulenboeken. Er is
voor gekozen om alle notulen uit de jaardossiers te halen en apart te beschrijven zodat niet alle
dossiers doorgewerkt hoeven te worden om de notulen te kunnen raadplegen. Losse stukken die
niet in de jaardossiers zaten zijn mogelijk stukken die bij de overdracht door (bestuurs)leden
uit eigen archief zijn toegevoegd. De losse stukken geven een indruk van wat er zoal in de jaardossiers ook te vinden is. Er is voor gekozen om deze stukken niet in te voegen in de dossiers,
maar apart te beschrijven.
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Overdracht
Het archief is in 2001 overgedragen aan het Gemeentearchief Amsterdam. In 2018 is de inventaris online beschikbaar gesteld.

Vernietigde stukken
Inventariseren van archieven is voor een deel ook het aanbrengen van een scheiding tussen te
bewaren en te vernietigen stukken. De toegankelijkheid van een archief neemt immers alleen
maar toe indien men het archief ontdoet van stukken die niet ter zake doende zijn. Ook uit dit
geı̈nventariseerde archief zijn stukken voor vernietiging geselecteerd. Het betreft een bestand
van circa 0,5 meter voornamelijk bestaande uit stukken die ter kennisname waren opgenomen
in het archief en dubbelen. Het archief meet, nu het is bewerkt circa 4,5 meter.

Inventaris
1 Stukken van algemene aard
VB Dossiers op jaar en alfabetisch op onderwerp geordend 1949 - 1999 33 pakken en
11 omslagen
45
44
28
29
30
31
32
33
99
41
42
1
72
70
71
5
14
78
7
89
74
81
84
8
9
80
83
4
10

-

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1959
1961
1962
1963
1965
1966
1967
1969
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1983
1984

1 omslag
ca. 1 omslag

1 omslag
1 omslag
1 omslag
- 1960
- 1962 1 omslag
- 1963 1 omslag
- 1964
- 1966
- 1967
- 1968
- 1970
- 1971
1 omslag

1 omslag
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11
75
73
76
12
2
90
85
77
86
87
3
13
79
96

-

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1995
1996
1998
1999

1 omslag

- 1996
- 1997
1 omslag

VB Notulen algemene en bijzondere ledenvergaderingen, met vergaderstukken waaronder jaarverslagen 1951 - 1997 1 omslag en 2 pakken
48 - 1951 - 1979
95 - 1980 - 1987 1 omslag
97 - 1988 - 1997
VB Notulen en agenda’s van bestuursvergaderingen 1952 - 1992 2 omslagen, 2 pakken
en 1 deel
20 Agenda’s van bestuursvergaderingen met aantekeningen en met notulen van
bestuursvergaderingen uit 1952 waarbij ingesloten de notulen van de buitengewone ledenvergadering gehouden op 26 maart 1952 in verband met het uittreden van drie bestuursleden 1952 - 1956
91 - 1950 - 26/01/1952
92 - 01/02/1956 - 12/05/1962 1 deel
47 - 1961 - 1979 1 pak
6 - 1980 - 1989 1 pak
94 - 1990 - 1992
101 Ingekomen stukken bij en kopieën van uitgaande stukken van bestuursleden 1964
ca. - 1968 ca. 1 omslag
2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1 Oprichting, organisatie en personeel
62 Stukken betreffende de organisatie rondom de oprichting 1945 - 1950 1 omslag
Met een voorstel van de Commissie van Voorbereiding voor de belangrijkste
punten voor statuten en huishoudelijk reglement, met een circulaire van 20
mei 1950 waarin het samengaan met de dansgroep ’Klank en Beweging’ wordt
aangekondigd, met de agenda voor de oprichtingsvergadering op 2 juni 1950,
circulaires over feesten en weekenden, brieven van en aan het Volkskunst Instituut Voor Allen (V.I.V.A.) en een overzicht ’waar en wanneer wordt door
V.I.V.A. docenten volksdansles gegeven’
43 Brief van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond als reactie op de vraag
hoe ze tegenover de oprichting staan van een Amsterdams Volksdans Centrum
1949 1 stuk
De A.N.V.J. staat vanwege de dreiging van het uitbreken van een Derde Wereldoorlog en de strijd die wordt gevoerd in IndonesiÃ sceptisch tegenover volksdansen. Het ziet alleen een meerwaarde als het een ”redelijke ontspanning is
na een gevoerde strijd’
19 Notulen van de oprichtingsvergadering op 2 juni 1950, met presentielijst 1950
2 stukken
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37 Statuten en huishoudelijke reglementen, met stukken betreffende de totstandkoming en wijzigingen 1950 - 1980 ca. 1 omslag
93 Ongedateerde brief van het bestuur aan leden over mutaties in de samenstelling
van het bestuur en met een uittreksel van de statuten waarin de belangrijkste
punten nog eens onder de aandacht worden gebracht 1960 ca. 1 stuk
55 Ingekomen brieven van en afschriften van brieven aan de Nederlandse Volksdansvereniging (Nevo) 1970 1 omslag
112 Informatie over de Nederlandse Volksdansvereniging met een indeling in hoofdstukken (niet compleet), met statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan 1983-1986, het jaarplan voor 1983, het jaarverslag over 1981, een opsomming van dansleiders. . . 1982 1 omslag
110 Handleiding voor werkzaamheden gedurende een dansseizoen voor de penningmeester (en andere bestuursleden?), met niet ingevulde formulieren van de
cursussen die per dag in de week worden gegeven en waarop per maand kan
worden aangegeven: hoeveel. . . 1982 ca. 1 omslag
2.2 Huisvesting en inboedel
38 Ingekomen brieven van de gemeente Amsterdam over subsidieverlening, een
aanmaning voor de vergoeding voor het gebruik van diverse scholen over het
jaar 1962 en gewijzigde toestemmingen tot het gebruik van onderwijs-lokaliteiten
voor diverse scholen met. . . 1961 - 1962 1 omslag
17 Ingekomen en kopieën van uitgaande brieven van en aan de gemeente met
betrekking tot de huisvesting 1967 - 1988 1 omslag
105-106 Stukken betreffende geluidsoverlast en de daaruit voortvloeiende gerechtelijke
procedures, met betrekking tot de dansgelegenheid aan de Keizersgracht en de
Karel du Jardinstraat 1981 - 1992 2 pakken
105 - 1980 - 1988
106 - 1990 - 1992
111 Inventaris van eigendommen, al dan niet onder vermelding van locatie, aanschafprijs en afschrijving per jaar 1982 ca. 1 omslag
98-98A Stukken betreffende verbouwing van de gehuurde ruimte aan de Keizersgracht
485-g 1990 ca. - 1993 ca. 2 stukken en 1 omslag
98 - 1990 - 1993
98A Bouwtekeningen met plattegronden van de gehuurde ruimte aan de Keizersgracht 485-g, ten behoeve van de verbouwing 1992 ca. 2 stukken
2.3 Financiën
63 Uittreksels van kasboeken, met balansen en verlies- en winstrekeningen 1951 1958 1 omslag
57 Ingekomen brieven aan en afschriften van uitgaande stukken van de penningmeester, met stukken van en aan de gemeente in verband met subsidieaanvragen en stukken van de kascontrole-commissie 1954 - 1960 1 omslag
39 Balans over 1959-1960, met de verlies- en winstrekening over 1959-1960 1960
1 stuk
40 Staat van baten en lasten per 31 augustus 1963, met een voorlopig exploitatieoverzicht over het werkjaar 1962-1963 per 10 juni 1963 1963 2 stukken
VB Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken aan de gemeente, met
jaarverslagen en financiële verslagen 1963 - 1985 1 omslag en 1 pak
100 - 1963 - 1966
82 - 1975 - 1985 1 pak
15 Kasboek 1963 - 1964 1 stuk
16 Financieel jaarverslag 1963-1964 1964 1 stuk
116 Nota met een samenvatting van financiële overzichten over de periode 19621964 ter illustratie bij de subsidieaanvraag bij de Amsterdamse Jeugd Raad,
met bijlagen 1964 ca. 1 omslag
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56 Stukken afkomstig van de penningmeester, met concept-brieven en met losse
aantekeningen, aantekeningen op brieven en aantekeningen op uitnodigingen
voor vergaderingen 1971 - 1973 1 omslag
53 Stukken met betrekking tot een lening van het A.V.C. aan een persoon (een
lid van de vereniging?) 1975 - 1976 5 stukken
113-114 Uitdraaien van de financiële administratie, gemaakt door administratiekantoor Van Mierlo, met kasboekontvangsten, postbank sterrekening ontvangsten,
grootboekrekeningen en kolommenbalansen per 31 december van het betreffende jaar 1986 - 1990 2 pakken
113 - 1986 - 1988
114 - 1989 - 1990
2.4 Leden
109 Maandberichten voor leden over de maanden januari-mei 1953 1 omslag
88 Ledenlijsten, met mutatielijsten 1955 - 1993 1 pak
35 Ongebruikte contributiekaarten, twee verschillende in tweevoud 1960 ca. 1970 ca. 4 stukken
103 Circulaires voor cursusleiders, met een instructie ’Dansleiding en cursusadministratie’ 1966 - 1971 5 stukken
103A Circulaires voor leden 1967 ca. - 1972 ca. 5 stukken
51 Stukken met betrekking tot de ledenadministratie 1970 4 stukken
54 Ongedateerde en ongeadresseerde brief met een niet ingevulde enquete aan exleden om te informeren naar de reden van het opzeggen van het lidmaatschap,
in drievoud 1970 ca. 3 stukken
66 Conceptbrief met informatie voor nieuwe leden, met begeleidend schrijven aan
de secretaresse met verzoek om kritische blik 1971 2 stukken
2.5 Cursusleiders
115 Notulen van de eerste staf-bijeenkomst op zondag 21 oktober, vermoedelijk van
het jaar 1951 1951 ca. 1 stuk
52A Notitie ’Het leren leiden van dansen’, met uitgeschreven dansen en met een
folder en losse stukken met liederen en bladmuziek 1960 ca. - 1970 ca. 1
omslag
52 Afschriften van brieven aan cursusleiders met de bevestiging van gemaakte
afspraken over lestijden en locaties en al dan niet over vergoedingen 1970 1
map
2.6 Propaganda en publicaties
23 Verslag van de propaganda-commissie 1952 1 stuk
26 Knipsels uit kranten en tijdschriften met artikelen en advertenties over volksdansen in het algemeen en/of het Amsterdams Volksdans Centrum in het bijzonder 1953 - 1967 1 omslag
68 Ongedateerde en ongeadresseerde brief aan besturen van verenigingen met informatie over de mogelijkheden om de dansdemonstratiegroep een optreden te
laten verzorgen 1955 ca. - 1975 ca. 1 stuk
50 Folders en flyers met jaarprogramma’s, propaganda en aankondigingen van
feesten, met kopieën van persberichten met advertenties en aankondigingen
voor feesten en cursussen 1956 - 1985 ca. 1 omslag
VB Orgaan ’Klank en Beweging’ 1959 - 1985 2 pakken
69 - 1959 - 1975
118 - 1976 - 1985
50A Posters, folders en boekjes met jaarprogramma’s, met een collage ter promotie
van het volksdansweekend op 12-13 maart 1966 in de jeugdherberg te Amersfoort 1966 ca. - 1990 ca. 1 omslag
65 Publicatie ’Jeugdleidersprogramma – A’ samengesteld door Femke van DoornLast en H.F. Leuvenink en uitgegeven door de Nederlandse Volksdansvereniging 1967 ca. 1 stuk
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46 Krantenknipsels in een schrift geplakt, met aankondigingen van feesten en
advertenties voor cursussen van het Amsterdams Volksdans Centrum 1970 1971 1 deel
64 Publicatie ’Dansen met Kinderen’ geschreven door Femke van Doorn-Last,
tweede uitgebreide druk, met didactische opmerkingen bij de kinderdansen
uit de bundels ’De Vrolijke Kring’, ’De tweede Vrolijke Kring’, ’Hoy Hoy’ en
’Kinderzang en kinderspel I-II. . . 1977 2 stukken
107 Publicatie ’Doe Dans Festival; een impressie in foto’s van Jorge Fatauros en
Tjerk Heringa’, uitgegeven door het Landelijk Centrum Volksdans 1987 1 omslag
117 Fotozetsels voor een folder met het programma voor het seizoen 1991-1992
1991 - 1992 3 stukken
2.7 Jubilea, feesten en reizen
108 Huurovereenkomst voor de Grote Zaal van het Centraal Gebouw van de Amsterdamse Maatschappij voor Jongeren voor het geven van een volksdansdemonstratie op woensdagavond 29 juli 1953 1953 1 stuk
58 Huurovereenkomst met de directie van de N.V. Verkooplokaal ’Frascati’ voor
een zaal op 21 november 1954 van 19.00 tot 23.00 uur 1954 1 stuk
34 Stukken betreffende de organisatie en de viering van het 10-jarig jubileum met
een internationaal dans- en muziekfestival van 29 april tot en met 6 mei 1959
- 1960 1 omslag
36 Correspondentie betreffende de deelname van A.V.C. aan de viering van het
25-jarig jubileum van de Trachtenvolkstanzgruppe Deidesheim met een internationaal volksdans en klederdracht evenement van 3-8 juni 1960 in Deidesheim,
met een folder en. . . 1959 - 1960 1 omslag
24 Stukken betreffende de organisatie en de viering van het 15-jarig jubileum 1965
1 omslag
25 Kopie van een brief aan Cultureel Zalencentrum Felix Meritis waarin om een
bevestiging wordt gevraagd dat het A.V.C. van september 1970 t/m mei 1971
iedere derde zaterdag van de maand de grote zaal huuurt vanaf 20.00 uur 1965
ca. 2 stukken
27 Lijst van deelnemers A.V.C. voor de reis naar Engeland van 9-17 juli 1966,
met aantekeningen 1966 2 stukken
67 Persoonlijke brieven waarvan in ieder geval één uit Engeland afkomstig en de
ander met adressen in Engeland erop geschreven, beide hebben betrekking op
een evenement dat in Engeland heeft plaatsgevonden, vermoedelijk in de James
Finegan Hall in. . . 1966 2 stukken
18 Notulen van de Bulgaarse Week-commissie 1967 1 omslag
102 Stukken betreffende de organisatie en de viering van het 20-jarig jubileum 1970
1 omslag
102A Poster met een verzameling zwart-wit foto’s ter gelegenheid van het 20-jarig
jubileum 1970 1 stuk
49 Afschriften van uitgaande brieven aan orkesten, artiesten en dansdocenten met
het verzoek mee te werken aan het nachtbal in Huize de Liefde te Amsterdam
in de nacht van 28 op 29 oktober 1972 1 omslag
104 Stukken betreffende de organisatie en viering van het 40-jarig jubileum 1990
1 omslag
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