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Inleiding
AJMV
Op 17 november 1909 werd de Amsterdamse Jongemannenvereniging (AJMV) opgericht. In
het eerste nummer van het verenigingsblad De Jonge Man staan de doelstellingen opgesomd.
“Zij beoogt het geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk welzijn van de jonge mannen in Amsterdam onder alle klassen des volks. . . Zij stelt een krachtige zedelijke organisatie tegenover
de machtige verleiding, waar zoo menig jong man in een groote stad bloot staat. . . Het eerste
doelwit van haar streven is dus thans de verkrijging van een gebouw.” De eerste voorzitter van
de Commissarissen was J.H. Gunning Wzn.. Ds. Chr. Hunningher trad op als secretaris. Het
kantoor was in 1911 gevestigd aan de Herengracht 255. In vele andere steden in het buitenland
waren reeds soortgelijke organisaties opgericht. De Y.M.C.A., Young Men’s Christian Association bestond reeds in 1855. In De Jonge Man werden beschrijvingen van de organisaties,
hun doelstellingen, gebouwen en activiteiten afgewisseld met foto’s. Al in de zomer van 1911
kon de vereniging de Amsterdamse jongemannen gedurende enige dagen een ontspanningsoord
aanbieden in Doorn. F. Labouchere stelde een villa temidden van de bossen beschikbaar als
zomerverblijf.
AMVJ
Op 18 november 1918 werd in gebouw Industria de oprichtingsvergadering gehouden van de
Amsterdamse Maatschappij Voor Jongemannen door de AJMV en door de Christelijke Jongemannenvereniging Excelsior. Een oorkonde van de oprichtingsbijeenkomt hangt in het jaar
1994 nog in de bar van het Buitensportcentrum in Amstelveen. Een van de grootste idealen
van beide verenigingen was de stichting van een Centraal Gebouw met hospitium. Ten behoeve
van de realisatie van het gemeenschappelijke ideaal werden de twee bestaande verenigingen
opgeheven en een nieuwe organisatie opgericht. Op 7 februari 1919 kreeg de vereniging de
koninklijke goedkeuring. Volgens de statuten was het doel van de vereniging “de harmonische,
dit is geestelijke, verstandelijke, lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongemannen om aldus mede te werken aan de culturele ontwikkeling van het Nederlandsche volk”.
De betekenis van de AMVJ werd door enkele “mannen van gezag” in een persoonlijke brief
beschreven en in handschrift opgenomen in het eerste nummer van het clubblad De Stuwing.
De directie was in handen van N. Padt, A.G. Dake en W. van Vliet.
Het kantoor was gevestigd aan de Nieuwe Herengracht 6-18 en het eerste AMVJ-huis met
clubkamers aan de Wanningstraat 1-12. Voor de zondagochtendbijeenkomsten, de jeugddiensten, werd sedert 1921 gebruik gemaakt van de Aula van het Amsterdams Lyceum. Verder
werden zeer uiteenlopende activiteiten voor jongemannen ontplooid in kringen, clubs en vergaderingen. De vereniging organiseerde de eerste zomerkampen voor ontspanning en recreatie
op centrum de Paalberg bij Ermelo in 1920. Op een sportterrein aan de Schinkel bij het Stadion
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kreeg de vereniging sportvelden en werd in 1923 een clubgebouw geopend met kleedkamers,
een clubzaal, een botenhuis, jachthaven en tennisvelden. Voor het jongenswerk werd in de
Quellijnstraat 47-49 een huis geopend. Een groot centraal verenigingsgebouw moest het middelpunt worden van de activiteiten van de AMVJ met behulp van deskundige leiders. Bekende
voorbeelden voor de AMVJ zijn de organisaties van de Young Men’s Christian Association
in vele landen in Europa en Amerika. In het voorjaar van 1928 werd het Centraal Gebouw
van de hand van architect Foeke Kuipers in Amsterdam geopend. In het verenigingsgebouw
was woonruimte voor 100 leden. Bovendien was er een grote zaal met orgel, een zwembad
en kleinere ruimten voor stortbad, indoorsporten, studiezaal, bibliotheek, discussie-groepen,
biljarten en vele andere vormen van ontspanning. Naast de eigen inkomsten van f 775.000,stond de gemeente Amsterdam garant voor de aanvullende geldlening van f 900.000,- van het
ABP. De gemeente eiste wel controle op de exploitatie van het gebouw en het bestuur van de
organisatie. Het bestuur bestond uit commissarissen, afzonderlijke curatoren voor geestelijke,
verstandelijke, lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling, directie en secretarissen.
De AMVJ introduceerde voor jongeren in Amsterdam in de jaren 20 en 30 en daarna voortdurend nieuwe vormen van sociaal-culturele en sportactiviteiten. Voor een deel werden deze
activiteiten langzamerhand ondergebracht bij min of meer zelfstandige afdelingsbesturen. Dit
gebeurde onder meer bij de sportclubs met een uitgebreid ledenbestand en met zekere mate
van continuiteit in de activiteiten. Tot nu toe is geen systematisch overzicht gevonden van
welke clubs in welke jaren bestaan hebben en onder welke besturen. Het samenstellen van een
dergelijk overzicht op basis van de mededelingenbladen en archiefstukken is een nuttige, maar
tijdrovende bezigheid waarvoor in het kader van de inventarisatie geen ruimte was.
Tot een van de oudste afdelingen van het AMVJ-werk behoorde de padvindersafdeling aan
het Schapenburgerpad: 60 jaar in 1972. De voetbal-, honkbal- en hockey-club bestonden in
1922 onder de naam “Concordia”. In 1930 was de introductie van het wedstrijd-basketball
in Amsterdam en daarmee in Nederland. Andere zaal- en buitensporten in AMVJ-verband
zijn: indoortraining, schermen, tafeltennissen (1927), volleybal, zwemmen, roeien, atletiek, en
tennissen. Bovendien waren er clubs voor biljarten, muziek, hoorspelen, toneel, bridge, dansen,
fotografie etc. Bijzonder waren ook de voorstellingen in de grote zaal van films buiten het
bioscoopcircuit.
Oorlog
Al in juni 1940 werd het gebouw van de AMVJ door het Duitse Luftgaukommando in gebruik
genomen. Het Centraal Gebouw van de AMVJ werd in juni 1941 in gebruik genomen door
de Duitse Feldluftzeuggruppe. In het najaar van 1941 werden nog steeds zondagbijeenkomsten georganiseerd in het Amsterdamsch Lyceum en in het Centraal Gebouw. In oktober 1941
kreeg de redactie bericht namens de Rijkscommissaris dat geen papier voor De Stuwing mocht
worden verwerkt. De directie was sinds 19 september 1942 van haar functie ontheven en vond
het beheer plaats door een door de Duitsters aangestelde Commissaris voor niet-commerciële
verenigingen. Na de Duitsers gebruikten de Canadezen het hotel en daarna werd het woonhuis
ziekenhuisdependence. In het bewaard gebleven archief zijn nauwelijks gegevens opgenomen
over het lot van de bestuurders, staf en leden van de verenigingen en over het wel of niet
voortbestaan van het bestuur en van de activiteiten tijdens de Duitse bezetting en over de relatie tot de bezetters. Systematisch onderzoek werd nog niet uitgevoerd naar de ontwikkelingen
voor, tijdens en na de oorlog. Het ledenaantal lag aan het einde van de oorlog rond de 100 en
groeide explosief tot over de 2200 in 1948.
Nationale Organisatie
In 1946 ontstond er naast de oorspronkelijk Amsterdamse vereniging een Nationale Organisatie met autonome afdelingen in andere gemeenten, zoals in Rotterdam, Geleen, Roosendaal,
Blaricum, Laren. Het secretariaat was aanvankelijk in het Centraal Gebouw van de afdeling
Amsterdam gevestigd, in 1965 werd het naar Mauritsweg 2 in Rotterdam verplaatst en in 1969
naar Eindhoven. De administratie van de Nationale Organisatie was gescheiden van die van
Amsterdam.
Over de wijziging van de naam van Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen in de Algemene Vereniging voor Jongeren afdeling Amsterdam is weinig bekend. In 1947 waarborgde
de gemeente nog een lening door de Amsterdamse Vereniging voor Jonge mannen met een
verwijzing naar de statuten van 1928 en eiste jaarlijks een exploitatieverslag.
Een afsplitsing van de Nationale Organisatie is in 1954 ondergebracht in de Stichting Hulpfonds
AMVJ. Het secretariaat werd gevoerd door de penningmeester van de Nationale Organisatie.
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Vondelstraat 14 was eigendom van het Hulpfonds tot 1962 en werd tot 1956 verhuurd.
Centraal gebouw
Ter verbetering van het beheer van de organisatie van de AMVJ werd eerst een scheiding aangebracht tussen de activiteiten van de vereniging en die van de horecaexploitatie in het gebouw.
In 1951 werd Tuinema de eerste directeur die uitsluitend belast was met de hotel-, restauranten zalenexploitatie. Sedert het het boekjaar 1954/55 bestonden gescheiden boekhoudingen en
jaarrekeningen voor het verenigingswerk van de AMVJ en voor het Centrale Gebouw van de
AMVJ. In 1971 ging de scheiding nog een stap verder en werd besloten de horecaexploitatie
in een afzonderlijk bedrijf onder te brengen en zodoende los te koppelen van de activiteiten
van de vereniging. Het was gebleken dat het niet langer mogelijk was onder één dak en binnen
één organisatie activiteiten voor de jeugd te ontplooien en een commercieel horecabedrijf te
exploiteren, zoals restaurant, hotel, zalenverhuur.
Enkele bestuursleden kregen de volmacht om een nieuw bedrijf op te starten onder de naam
Centraal Hotel BV. In verband met mogelijke fiscale claims in het kader van de wet vennootschapsbelasting werd na overleg met het Ministerie van Financiën en externe financiële
adviseurs besloten de vermogenswaarde van het gebouw niet in het bedrijf in te brengen. De
nieuwe vennootschap werd huurder van het gebouw van de vereniging. De vereniging werd de
enige aandeelhouder van de vennootschap. De inkomsten uit het bedrijf kwamen voor een deel
ten goede van de activiteiten van de vereniging. Om tot een verbetering van de resultaten van
het horecabedrijf te komen, werden diverse plannen ontwikkeld tot wijziging van de inrichting
van het gebouw. In december werd het zwembad in het gebouw gesloten na meer dan 50 jaar.
Het personeel werd overgenomen door de gemeente Amsterdam. Het pand Vondelstraat 29
werd in 1973 door de gemeente gekocht van de AMVJ. Sportcentrum
Als uitvloeisel van de projekt-plannen voor het centraal gebouw werd besloten tot verlating
van het gebouw door de vereniging. Verschillende plannen zijn er geweest om tot een nieuwe
accomodatie te komen voor de sporten en andere activiteiten voor de vereniging. Uitgebreid
overleg was er met de gemeente Amsterdam en Amstelveen over de realisatie van een al dan niet
gezamelijke vestiging van een vrijetijdcentrum binnen hun gemeentegrenzen. De planvorming
leidde uiteindelijk na een afwijzende reactie van Amsterdam tot de bouw van een nieuw buitensportcentrum op het Loopveld vlak bij de Amstel in de gemeente Amstelveen. Het sportterrein
van de AMVJ bestond oorspronkelijk uit 3 hockey-, 4 voetbal-, en 4 tennisvelden, Het gebouw
met kleed- en verenigingsruimten werd in 1973 ontworpen door architect Jelles.
FAMOS
In de loop van de tijd ontstonden er binnen de vereniging vele afzonderlijke clubs zonder dat
deze onderdelen of afdelingen geheel zelfstandig werden. Het is voor de periode tot 1940 niet
direct na te gaan welke onderdelen er waren en hoe onafhankelijk deze clubs waren ten opzichte
van de vereniging. Wel is duidelijk dat in 1926 door een aantal leerlingen van verschillende
middelbare scholen onder leiding van de AMVJ FAMOS opgericht werd: Federatie van Amsterdamse Scholen voor Ontspanning en Sport. Op 30 maart 1965 is daarvoor een nieuwe
organisatie opgericht, de Stichting Middelbare Scholierenwerk der AMVJ, FAMOS. De werkzaamheden van de stichting werden verricht in het gebouw De Woeste Hoek aan de Vondelstraat
29, eigendom van de Vereniging AMVJ. Subsidies werden toegekend voor de Jongerensociëteit
Café Culturel door het Ministerie van CRM en door de gemeente Amsterdam. Voor de inrichting van het jeugdcafé werd onder meer een gift ontvangen van de Bernard van Leer Foundation
te Luzern. De oprichting in 1965 van een afzonderlijke stichting voor de activiteiten van FAMOS
hield geen feitelijke afsplitsing in van de AMVJ. “De oprichting als zelfstandig rechtspersoon
is louter om redenen van organisatorische en financiële aard, en partijen het eens zijn over
de noodzakelijkheid, dat de samenwerking tussen AMVJ en FAMOS zo hecht mogelijk blijft,
waarbij de AMVJ de mate van feitelijke onafhankelijkheid van FAMOS blijft bepalen en controleren.” Het was voor de AMVJ niet langer mogelijk FAMOS in gelijke mate te steunen met
een bedrag van enkele tienduizenden guldens, zoals eerder in 1971. Daarom was de AMVJ
voor algehele verzelfstandiging van de FAMOS. Formeel achtte de AMVJ het beter zich uit het
Famos-bestuur terug te trekken.” YVORC
Sedert 1 juli 1967 werd het beheer en de administratie over kampcentrum De Paalberg te
Ermelo door de AMVJ te Amsterdam en de vereniging Christelijk Jongeren Verbond ondergebracht in een zelfstandige Stichting YMCA-Vormings en Recreatie-Centra, Y.V.O.R.C. Beide
samenstellende onderdelen brachten een leenschuld in van 50 mille. Volgens het contract deed
YVORC jaarlijks een donatie van 6% van haar schulden voor het jeugdwerk van de AMVJ en
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CJV. De accomodaties van de Paalberg werden in oktober 1972 afgebroken. Op het terrein
van 25 ha waren toen alleen nog accomodaties van derden. Het algemeen secretariaat van de
YVORC is in 1976 door medewerkers van de AMVJ in Amsterdam afgestoten en overgedragen
aan het CJV.
Pensioenfonds
De pensioenvoorziening van de medewerkers van de AMVJ werd in 1967 ondergebracht in een
zelfstandige organisatie, de Stichting Pensioenfonds. Reeds enkele jaren volgde het voorstel tot
opheffing van het fonds wegens geringe belangstelling met 20 deelnemers. Vanaf 1 januari 1974
was de AMVJ voor de pensioenrechten van het personeel verplicht aangesloten bij de PGGM.
Voor het personeel van het hotel kwam een eigen pensioenregeling.
Reorganisatie
In 1970 vond een algehele reorganisatie plaats van de vereniging AMVJ-Amsterdam met als
gevolg de oprichting van afzonderlijke stichtingen als enige leden van de Vereniging AMVJ. De
Stichting Kernbestuur was verantwoordelijk voor de coördinatie en stimulering van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging AMVJ-Amsterdam. De Stichting Oud-AMVJ werd
opgericht voor het continueren en uitbreiden van het AMVJ-werk. Het derde onderdeel van
de vereniging was de Stichting AMVJ, Nationale Organisatie in Amsterdam. “De stichting
gaat er van uit dat de mens als enige en ondeelbare eenheid ’mens in relatie’ is en wil zich ten
dienste stellen van jongeren en ouderen om met hen kreatief en rekreatief bezig te zijn, opdat
een ieder in vrijheid kan deelnemen aan en werken in de maatschappij in al zijn aspekten. (..)
De stichting zelf ontleent dit doel aan het Evangelie.” De stichting is aangegaan tot 1 oktober
1998.
In een buitengewone ledenvergadering van 7 oktober 1980 werd besloten het vermogen van
de vereniging AMVJ Amsterdam te verdelen als gevolg van een juridische herstructurering.
In plaats van de Vereniging werden op 13 november 1981 een vijftal nauw met elkaar verbonden stichingen opgericht met zelfstandige besturen, te weten: A.M.V.J. Sport, Federatieve
Vereniging van AMVJ-sportclubs, Stichting AMVJ-Buitensportcentrum met het centrum in
Amstelveen, Stichting AMVJ-Vermogensbeheer, Stichting Sociaal Culturele Aktiviteiten in
AMVJ-verband, Stichting AMVJ Voorzieningenfonds AMVJ.
Ledenbestand
Over de ontwikkeling van het aantal leden van de AMVJ als geheel en van de afdelingen bestaat
geen overzicht. Aantallen leden zijn ook niet opgenomen in de financiële jaarverslagen. Verspreid in het bestand en de publicaties komen wel aantallen van leden voor waarbij niet altijd
duidelijk is wat wel en niet geteld is. Zo telde bijvoorbeeld de afdeling Lichamelijke Opvoeding
in 1931 780 betalende leden. FAMOS telde na de eerste 5 jaren 642 leden met dubbeltellingen
voor leden van zomer- en wintersport. Per 1-1-1949 waren er 1013 leden, per 1-1-1950 1184
leden en per 30 september 1950 bedroeg het totaal 2079 leden: 39 van 8-12 jaar, 410 13-16,
893 17-23, 537 24 en ouder en 200 oudleden. In 1966 telden de sociëteit en culturele clubs 400
leden en de sportclubs 800 senioren en 250 junioren. De aantallen leden voor de clubs op het
buitensportcentrum zijn voor voetbal 400, hockey 100, tennis 400 en tafeltennis 75. In 1972
zijn er bij het 60-jarig jublieum nog maar 30 leden bij de padvinders. YMCA
Het lidmaatschap van de vereniging AMVJ van de in Geneve gevestigde internationale jeugdorganisatie YMCA is vele jaren onderwerp van artikel en gesprek geweest bij de leiding van de
AMVJ. De CJV is een andere Nederland vertegenwoordigende organisatie binnen de YMCA
die duidelijk herkenbaar als evangelisch naar buiten treedt. De AMVJ gebruikte het evangelie impliciet als inspiratiebron. In 1918 stond in de statuten bij de doelstelling niets over
het evangelie of de YMCA. Wel moesten directeuren verklaren Jezus Christus naar de Schrift
etc. te belijden. In 1952 werd aansluiting bij de YMCA in de statuten van de vereniging
opgenomen. In 1964 stond de AMVJ naar buiten toe echter bekend als een van de niet aan
levensbeschouwing of staatkundige beginselen gebonden jeugdorganisatie. In 1970 vermeldden
de statuten wel expliciet dat de vereniging het doel ontleend aan het evangelie. In het kader
van de herbezinning in 1975 van de leiding van de AMVJ over de grondslag van de vereniging
kwam ook de relatie tot de YMCA ter sprake en zag de AMVJ voorlopig geen reden om uit
de YMCA te stappen. Wel besloot de AMVJ de tot 1972 tot 10 mille opgelopen achterstallige
contributie-bijdrage aan de YMCA te voldoen.
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Het archief
Archiefoverdracht en openbaarheid.
Het archief is in twee delen in bewaring gegeven bij het Gemeentearchief. Het eerste deel van 11
meter is in 1980 in het depot opgenomen onder PA 796. Bij het begin van de inventarisatie in
1994 was dit bestand reeds ontdaan van de oude verpakking en in nieuwe omslagen en archiefdozen verpakt en voorzien van zeer summiere opschriften op de omslagen. Wellicht is dit deel
rechtstreeks overgebracht van het Leidsebosje naar de Amsteldijk. Het tweede deel van 9 meter
is in mei 1994 in de oude verpakking overgebracht van een zolder van het Buitensportcentrum
het Loopveld te Amstelveen. In 1988 waren bovengenoemde bestanden door C.J.M. Govers
van de AMVJ op een lijst van 5 bladzijden beschreven.
Bij de inbewaringgeving van het archief in 1980 is overeengekomen dat alle stukken ouder dan
30 jaar openbaar zijn en beschikbaar zijn voor raadpleging. Stukken jonger dan 30 jaar mogen
alleen geraadpleegd worden na schriftelijke toestemming van het bestuur van de AMVJ. Een
heel groot deel van het archief is jonger dan 30 jaar en is dus pas op termijn openbaar.
Archiefinventarisatie
Het archief van de AMVJ was bij overbrenging geen gestructureerde eenheid, maar bestond uit
een samenvoeging van op verschillende plaatsen door verschillende functionarissen gevormde
bestanden. Niet van alle archiefvormers zijn bestanden bewaard gebleven en overgebracht. Van
de bedrijfsboekhouding van het Centraal Hotel bv werd bijvoorbeeld bij de overdracht van het
archief niets aangetroffen en evenmin van de administraties van de afdelingen buiten Amsterdam van de Nationale Organisatie. Hoofdarchiefvormers waren de diverse secretarissen van het
hoofdbestuur, van commissies, en incidenteel van afdelingen, van club(je)s en van stafleden in
en buiten het hoofdgebouw en van diverse bestuursleden op hun huisadressen. Ieder ordende
zijn of haar bestand naar eigen inzicht. Bij de archiefvorming werd nauwelijks een scheiding gemaakt werd tussen de zelfstandig archiefvormende organisatie-onderdelen. Behalve de
jaarrekeningen zijn de archiefbestanden betreffende de stichtingen en AMVJ-afdelingen niet
gescheiden. De series notulen en correspondentie bestaan hoofdzakelijk uit de van de betrokkenen (bestuurs- en stafleden) afkomstige archiefbestanden. De bestanddelen zijn zoveel mogelijk
beschreven in de staat en vorm waarin ze aangetroffen zijn. Een algehele wijziging van de oude
orde was niet mogelijk binnen de beschikbare tijd. In het archief van de Amsterdamse afdeling én van de Nationale Organisatie zitten voornamelijk stukken uit de periode van 1950 tot
1993. Het bestand van voor de oorlog is grotendeels vernietigd. Bij de inventarisatie zijn ook
de vernietigbare delen beschreven en op een lijst geplaatst voor goedkeuring door de AMVJ.
Van de 508 beschrijvingen blijven er 283 bewaard. Van het overgedragen bestand is een groot
deel op termijn vernietigbaar omdat het tot de categorie behoort van voor vernietiging vatbare
stukken. Het gaat hier om facturen, bankafschriften, duplicaten, ter kennisneming ontvangen
folders en financiële overzichten met in te bewaren jaaroverzichten verwerkte specificaties van
dagelijks en maandelijks ontvangen en betaalde bedragen. Na schoning meet het bestand 7,5
strekkende meter.
De permanent te bewaren series (notulen, jaarstukken en clubblaadjes) van na de oorlog zijn
echter niet compleet in het archief opgenomen en verdienen zo mogelijk aanvulling. Zoals
gezegd ontbreekt er een systematisch ingerichte administratie van leden en deelnemers aan activiteiten en clubs en is niet duidelijk of deze bestaan heeft. Gegevens hierover zitten her en
der verspreid over de dossiers. In de bibliotheek in de rubriek jeugdwerk en in de depots van
het Gemeentearchief bevinden zich nog publicaties en archivalia van gemeentelijke instanties
betreffende de AMVJ. De Atlas beschikt over interieurfoto’s. Gebruiksmogelijkheden
Het archief van de AMVJ bevat waardevol bronnenmateriaal over de ontwikkeling van een van
de oudere organisaties op het gebied van het jongerenwerk in Amsterdam. Over de periode tot
1941 zijn eigenlijk alleen nog gepubliceerde mededelingen voorhanden met beschrijvingen over
het jongerenwerk in binnen- en buitenland en met aankondigingen van programma’s voor jongens in Amsterdam. Verslagen van het feitelijk verloop van programma’s en van commentaren
op en evaluaties van programma’s over meer jaren komen nauwelijks voor. Na 1945 bevatten
de publicaties eveneens voornamelijk aankondigingen van programma’s. De bewaard gebleven
archivalia geven dan bovendien inzicht in achtergronden bij het nemen van initiatieven en bij
het voortdurend streven van bestuur en staf van jeugdwerkers naar blijvende vernieuwingen in
het aanbod van activiteiten voor jongeren. Wie in de programma’s bladert krijgt een goede
indruk van de niet aflatende pogingen van de staf van de AMVJ, met jaarlijkse schommelingen,
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om de Amsterdamse jeugd in contact te brengen met de nieuwste tendensen en stromingen in
maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in Nederland. Onder de uitgenodigde sprekers
komen vele namen voor van later nationaal bekende persoonlijkheden op het gebied van
kunsten, wetenschap en politiek. Het bewaard gebleven en toegankelijke archief van de AMVJ
stelt de onderzoeker in staat verklaringen te zoeken voor het verloop van de ontwikkeling van
een deel van het jongerenwerk in Amsterdam. Het archief kan ook nu nog mede een bron van
inspiratie worden voor het opzetten van nieuwe vormen van jeugdwerk door de nog bestaande
AMVJ-stichtingen.
N.B. In het archief van de AMVJ is een bijzonder register aangetroffen waarvan nog geen direct
verband met de AMVJ vastgesteld kon worden. Het bevat ca 6000 eigenhandig ingeschreven
namen van geallieerde soldaten uit vele landen. Deze werden onder het opschrift Canadian
Leave Centre Ghent ingeschreven van 11 november 1944 tot 12 mei 1945. De namen kunnen
afkomstig zijn van soldaten als bezoekers van een van de opvangcentra achter de frontlinies van
YMCA of AMVJ. De gegevens in dit boek kunnen nog van belang zijn voor de opsporing van
vermelde soldaten.

Inventaris
AMSTERDAMSCHE
,→ JONGEMANNENVERENIGING
,→ (1911 ? 1918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AMSTERDAMSCHE MAATSCHAPPIJ
,→ VOOR JONGEMANNEN (1918 ? 1947) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR JONGEREN
,→ AFDELING AMSTERDAM (vanaf 1947) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AMVJ NATIONALE ORGANISATIE (na 1947) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STUKKEN INZAKE AMVJ UIT ANDERE ARCHIEVEN . . . . . . . . . . . . . . .
DOCUMENTATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET
,→ BOVENSTAANDE BESTANDEN NIET GEBLEKEN IS. . . . . . . . . . . . .
1 AMSTERDAMSCHE JONGEMANNENVERENIGING (1911 ? 1918)
De resterende stukken staan onder AMVJ-Amsterdam
2 AMSTERDAMSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR JONGEMANNEN (1918 ?
1947)
De resterende stukken tot de naamswijziging staan onder AMVJ-Amsterdam
3 ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR JONGEREN AFDELING AMSTERDAM (vanaf 1947)
3.1 ORGANISATIE AMVJ
3.1.1 Statuten en doelstelling.
1 Stukken betreffende de wijziging van statuten en reglementen van deelnemende.
2 Stukken betreffende achtergronden en werkwijze van de AMVJ,de jeugdleiders en de relatie tot de YMCA. 1949 - 1977. 1 omslag
3 Stukken betreffende de situatie en de levensbeschouwelijke visie van de
AMVJ en de mogelijke reorganisatie van de afdeling Amsterdam. 1960 1963. 1 omslag
4 Stukken betreffende methodische uitgangspunten voor het cultureel werk
en overwegingen over de achtergronden en de toekomst van de AMVJ.
1961 - 1966. 1 omslag
5 Stukken betreffende besprekingen van het kader over de doelstelling van
de AMVJ. Met organisatieschema. 1967 - 1968. 1 omslag
6 Stukken betreffende het overleg van de bestuurscommissie en de commissie
van vijf tot wijziging van de statuten van deAMVJ afdeling Amsterdam.
1967 - 1970. 1 omslag
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7 Stukken betreffende de oprichting van Tourists and Travellers Grills NV en
Centraal Hotel BV door AMVJ – Amsterdam en de overdracht van Vondelstraat 12 en de afsluiting van een geldlening ter waarde van f1.220.000,
- en de verhuur van het Centraal Ge. . . 1 omslag
8 Stukken betreffende de inschrijving van de Stichting YVORC in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel. Met afschrift van de stichtingsakte. 1967 en 1970 - 1983. 1 omslag
9 Stukken betreffende de wijziging van de statuten en voorstellen tot wijziging van de structuur. 1969 1 omslag
10 Stukken betreffende de werkzaamheden van de structuurcommissie en de
wijziging van de beheersstructuur van de vereniging. 1971 - 1976. 1 pak
11 Correspondentie inzake de herstructurering van de AMVJ met W.B. de
Jong. Met notulen van de structuurcommissie. 1973 - 1976. 1 omslag
12 Stukken betreffende de vaststelling van een nieuwe structuur van het algemeen bestuur en van de besturen van de sportclubs van de AMVJ. Werkdossier van Boomsma. 1975 - 1976 en 1979. 1 omslag
13 Correspondentie inzake de opstelling van nieuwe statuten met W.B. de
Jong. Met notulen van vergaderingen. 1979 - 1981. 1 pak
14 Stukken betreffende de vaststelling van statuten van de afzonderlijke stichtingen van de AMVJ. 1981 1 pak
3.1.2 Periodieke verslagen.
15 Verslagen van de algemeen secretaris voor het Algemeen.
3.1.3 Notulen van vergaderingen van bestuur en staf
16-30 Notulen van vergaderingen van het algemeen bestuur met leden van andere
besturen en commsissies. Met bijlagen. 15 omslagen 1955 - 1977.
16 1955 maart - 1964 mei.
17 1964 - 1966.
18 1965 - 1971 dossier Bentinck.
19 1965 januari - 1969 augustus.
20 1969 augustus - 1975 juni. Werkdossier van secretaris W.B. de Jong.
21 1970 - 1974. Vermoedelijk van Boomsma.
22 1972 - 1977 dossier Bentinck.
23 1975 - 1977. Werkdossier W. Boomsma met bijlagen en correspondentie.
24 1975 januari - 1976 december. Vermoedelijk werkarchief De Haas met
correspondentie.
25 1975 juni - 1977 maart. Werkarchief van Baaten. Algemeen bestuur met
losse notities.
26 1975 juni - 1977 mei.
27 1976 - 1980. Met de leden van de AMVJ – Amsterdam en met bijlagen.
Werkdossier van secretaris W.B. de Jong. -.
28 1977 - 1981. Met verslagen van andere vergaderingen.
29 1979 - 1980. Met vertegenwoordigers van sportclubs.
30 1980 - 1981. Werkdossier van secretaris W.B. de Jong.
31 Stukken betreffende vergaderingen van het kader en de staf.1956 - 1960. 1
omslag
32 Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de Nationale Organisatie
en correspondentie met H. Baron Collot d’Escury als lid van de Raad
van Afgevaardigden en Commissaris van deNationale Organisatie. Vermoedelijk incompleet. 1957 - 1978. 1 pak
33 Stukken betreffende verslagen van kadervergaderingen en deelname aan
kaderweekends over onder meer cultureel werk. 1959? 1969. 1 omslag
34 Notulen van vergaderingen van de stemgerechtigde leden met de bestuursverenigingscommissie. 1964 - 1970. 1 omslag
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35 Stukken betreffende de deelneming aan de vergaderingen van de Raad van
Afgevaardigden van de Nationale Organisatie. Meteen afschrift van de
stichtingsakte van 28 augustus 1946. 1965 - 1966. 1 omslag
36 Stukken betreffende het bestuur van de stichting middelbarescholieren
werk der AMVJ, FAMOS met jaarstukken. 1965, 1969? 1972. 1 pak
37 Notulen van vergaderingen van de Commissie van Vijf met leden van het
hoofdbestuur. Werkdossier van de secretaris van de Commissie R.Mulder.
1966 - 1969. 1 omslag
38 Verslagen van vergaderingen van de bestuurs – verenigingscommissie en
de commissie van vijf. Met bijlagen. 1967 - 1969. 1 omslag
39-44 Stukken betreffende de vergaderingen van het bestuur van deStichting
YVORC. Met bijlagen inzake het beheer van de camping. 2 pakken 1967
- 1976.
39 1967 - 1971. Werkdossier Nauta.
40 1972 - 1976 september. Werkdossier Nauta.
41 1976 september - 1978. Vermoedelijk werkdossier W. de Jong.
42 1979 - 1980.
43 1981 - 1982. Werkdossier W. de Jong.
44 1983 - 1985.
45 Notulen en stukken betreffende bestuur en beleid van FAMOS.1967, 1969
- 1970. 1 pak
46 Ingekomen notulen van de vergaderingen van de Nationale Organisatie.
1969 - 1975. 1 pak
47 Notulen van de vergaderingen van de Stichting Kernbestuur. Werkdossier
van algemeen secretaris Nauta. 1970 - 1977. 1 pak
48 Notulen van de vergaderingen van Stichting Kernbestuur. Metbijlagen en
correspondentie met Boomsma. 1970 - 1977 en 1982. 1 pak
49 Stukken betreffende het bestuur van de Stichting Oud-AMVJ. Met lijsten
met namen en adressen van oud-AMVJ-ers. 1971 - 1975. 1 omslag
50 Notulen van de ledenvergadering van de vereniging AMVJ-Amsterdam.
Met bijlagen. Dossier Boomsma. 1971 - 1980. 1 pak
51 Verslagen van stafbesprekingen cultuur met correspondentie met het ministerie van CRM en Jeugdzaken Amsterdam. 1975 - 1976. 1 omslag
52 Verslagen van werkbesprekingen van de staf en medewerkers. Met bijlagen.
1975 - 1977. 1 pak
53 Ontvangen verslagen van vergaderingen, documentatie en notities van G.
de Haas. 1976 1 omslag
54 Verslagen van stafvergaderingen. Werkarchief Baaten met veel duplicaten.
1976 - 1977. 1 omslag
55 Notulen van stafvergaderingen met bijlagen. Werkdossier Boomsma. 1977
1 omslag
56-58 Notulen van vergaderingen van het bestuur van de Stichting Sociaal-Culturele
activiteiten in AMVJ – verband. Met bijlagen. 1985-1993. 3 omslagen
56 - 1985 - 1989
openbaar vanaf 2020
57 - 1990 - 1991
openbaar vanaf 2022
58 - 1992 - 1993
openbaar vanaf 2024
59 Bijlage bij de vergadering van AMVJ-Sport inzake het jaarverslag en de
jaarrekening over 1985. 1986 1 stuk
60 Stukken betreffende vergaderingen van het bestuur van de Stichting Vermogensbeheer en correspondentie. 1989 - 1993. 1 omslag
openbaar vanaf 2024
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3.1.4 Correspondentie van het hoofdbestuur
61 Correspondentie inzake ledentellingen. 1950 - 1951. 1 omslag
62-82 Correspondentie van het hoofdbestuur. Alfabetisch op afzender of geadresseerde en onderwerp. 1956 - 1976 21 omslagen
62 1956 - 1965.
63 1959 - 1976 inzake Nationale Organisatie.
64 1963 - 1973 inzake FAMOS.
65 1965 - 1969.
66 1965 - 1969.
67 1965 - 1976. Nationale organisatie en Y.M.C.A.
68 1966 oktober 1967 oktober.
69 1967 - 1976. Werkdossier W.B. de Jong.
70 1967 september - 1968 juni.
71 1968 augustus - 1969 december.
72 1969 augustus - 1975 augustus.
73 1969 september - 1971 oktober.
74 1969 en 1976 - 1981. Werkdossier van secretaris W.B. de Jong.
75 1971 oktober - 1976 maart. Werkdossier van J. Nauta.
76 1972 - 1977. Inzake subsidie-verlening. Werkdossier Boomsma.
77 1972 - 1980 inzake afdelingen en clubs en de sluiting van het Centrale
Gebouw.
78 1973 - 1976 De Masjien. Alfabetisch.
79 1973 mei - 1977 april.
80 - 1976
81 1977 - 1980. Werkdossier W. de Jong inzake onder meer de afwikkeling
van de verkoop van het gebouw en uitkeringen aan het personeel.
82 1978 - 1984. Met vele duplicaten voor W. Boomsma.
83-87 Correspondentie met bestuurslid H. Baron Collot d’Escury. 1959 - 1966
5 omslagen
83 1959 - 1965 en 1967. Werkdossier vice-voorzitter.
84 1959 - 1965. Werkdossier met notities inzake de reorganisatie.
85 1959 - 1966. Werkdossier inzake de financiële situatie.
86 1960 - 1966.
87 1963 - 1964. Werkdossier onder meer inzake de verkoop van het gebouw.
88 Correspondentie inzake FAMOS met de algemeen secretaris vande AMVJ.
1965 - 1971. 1 omslag
89-91 Correspondentie van het hoofdbestuur inzake sportactiviteiten. Ordening per club. 3 omslagen 1969 - 1979.
89 1969 - 1972.
90 1972 - 1975.
91 1975 - 1979.
92 Correspondentie van de secretaris van het Algemeen Bestuur met de secretarissen van de sportafdelingen van het Buitensportcentrum en andere
betrokkenen. 1977 - 1981. 1 pak
3.1.5 Jubilea
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93-95 Stukken betreffende de voorbereiding van de viering van lustrums. 1958
- 1968 3 pakken
93 1958 Alfabetisch op onderwerp.
94 1968 Correspondentie en notulen. Alfabetisch.
95 1968 Publicaties van het AMVJ.
96 Stukken betreffende de organisatie van de reunie in de Nieuwe Kerk ter
gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de AMVJ op 27 november. 1993
1 omslag
openbaar vanaf 2024
3.1.6 Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen
97 Stukken betreffende de deelneming van het AMVJ in het Maatschappelijk
Advies- en Inlichtingen Bureau. 1962, 1965 - 1968. 1 pak
98 Stukken betreffende het deelneming van het AMVJ in de Stichting Sport
en Spel. 1965 - 1967. 1 pak
99 Stukken betreffende de oprichting van de Stichting YVORC door de AMVJ.
1966 - 1967. 1 omslag
100 Correspondentie inzake de op te richten stichting Experimenteel Werkbemiddelingsbureau door onder meer AMVJ. Alfabetisch geordend. 1968 1969. 1 omslag
101 Ontwerp van de statuten van Travellers Grill NV. 1969 1 stuk
102 Stukken betreffende de deelneming door de secretaris van deAMVJ aan
congressen van de YMCA in Munchen. 1972 - 1973. 1 omslag
103 Stukken betreffende de activiteiten van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Derde Wereldwinkel in het AMVJ-gebouw. Met notulen van de
vergaderingen van de vrijwilligers met de AMVJ. 1975 - 1977. 1 omslag
104 Stukken betreffende een informatieve bijeenkomst van CJV-YMCA-Nederland
en AMVJ. 1991 - 1992. 1 omslag
openbaar vanaf 2023
105 Stukken betreffende een voorstel tot deelname aan de activiteiten van een
informatiecentrum voor jongeren in de sleepinArena door de AMVJ. 1993
1 omslag
openbaar vanaf 2024
3.2 FINANCIËN EN SUBSIDIES
3.2.1 Algemeen financiën
106 Stukken betreffende hypothecaire geldleningen aan de AMVJ onder garantie
van de gemeente Amsterdam door pensioenfondsen. 1926 - 1967. 1 pak
107 Stukken betreffende het waarborgen van de betaling van de geldlening
door de gemeente Amsterdam. 1928, 1966. 1 omslag
108 Correspondentie inzake de behandeling van fiscale aangelegenheden van
de AMVJ. 1957 - 1959 en 1966. 1 omslag
109 Werkdossier inzake de bedrijfscommissie van H. baron Collotd’Escury.
Met begrotingen, financiële overzichten en rapportages. 1957 - 1976. 1
pak
110 Stukken betreffende de schenkingen van geldbedragen aan de AMVJ
door Mr. B. ter Haar te Epse-Gorssel en van Mevr. A.C. van ZalingeSibbald. 1958 - 1959 en 1967. 1 omslag
111 Begrotingen van de Vereniging, FAMOS en kamp De Paalberg teErmelo
(YVORC). 1961/1962 - 1973. 1 pak
112 Begrotingen en financiële overzichten voor de bedrijfscommissie inzake
vereniging, hotel, Famos en gebouw. 1962 - 1972. 1 pak
113 Financiële overzichten van boekjaren voor intern gebruik. 1963 - 1965.
1 pak
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114 Stukken betreffende de verlening van een krediet in rekening-courant aan
de AMVJ door de Nationale Investeringsbank terwaarde van maximaal
f 1.000.000,- 1964 - 1967. 1 omslag
115 Correspondentie met het ministerie van CRM en WVC inzake subsidieverlening. 1965 - 1977. 1 pak
116 Accountantsrapport over de afkoop van de latente fiscale claim op onroerend goed. 1966 1 stuk
117 Accountantsrapport over de financiering van afdeling Centraal Gebouw
1966/1968. 1966 1 stuk
118 Correspondentie met Gemeentelijk Bureau voor Jeugdzaken inzake subsidiëring van jeugd- en jongerenwerk van AMVJ en FAMOS. 1966 - 1977.
1 pak
119 Accountantsrapport inzake de inbreng van het kamp De Paalberg te
Ermelo in de Stichting YMCA-Vormings- en recreatie-centra. 1967 1
stuk
120 Accountantsrapport over de aflossing van de schuld aan de Gemeente
Amsterdam. 1967 1 stuk
121 Notulen van de financiële commissie. Met bijlagen. 1969 - 1977. 1 pak
122 Stukken betreffende het aangaan van een hypothecaire leningdoor de
Stichting YVORC en het bezwaren van het erfpachtsrecht met een hypotheek. 1970 1 omslag
123 Correspondentie inzake subsidiëring door het ministerie vanCRM. Met
bezoekerstellingen. 1972 - 1974. 1 omslag
124 Aanvragen voor subsidie aan het Ministerie van CRM. 1973 - 1976. 1
omslag
125 Financiële verslagen van de AMVJ voor het ministerie van CRM over
de boekjaren 1974 - 1977. 1975 - 1978. 1 omslag
126 Overeenkomsten van geldleningen door de Stichting Financiering bouw
sportaccomodaties aan de AMVJ voor de bouw van het Buitensportcentrum. 1976 1 omslag
127 Stukken betreffende de berekening van de subsidie voor het jeugd- en
jongerenwerk van de AMVJ. 1976 - 1980. 1 omslag
128 Stukken betreffende de financiële gevolgen van de verkoop van Centraal
Hotel aan Interfusion bv. 1979 - 1980. 1 omslag
129 Stukken betreffende financiële gevolgen van de herstructurering van de
AMVJ afkomstig van Boomsma. 1980 - 1982. 1 omslag
openbaar vanaf 2023
3.2.2 Jaarrekeningen
130 Accountantsrapport betreffende de controle van de administratie van de
Vereniging over het boekjaar 1954/1955. 1956 1 stuk
131 Accountantsrapporten inzake de jaarrekeningen van de Afdeling Verenigingswerk van de AMVJ over 1954/55 - 1981. Ontbreken over 1958/1961.
1956 - 1982. 1 pak
132 Accountantsrapporten inzake jaarrekeningen van de administratie van
de Afdeling Centraal Gebouw over 1954/55 - 1975. Ontbreken over
1955/56, 1957/60. 1956 - 1976. 1 pak
133 Stukken betreffende de vaststelling van de jaarstukken van de Stichting
YVORC. 1965 - 1971. 1 omslag
134 Accountantsrapporten betreffende de jaarstukken van de Stichting Middelbare Scholierenwerk der AMVJ, FAMOS over 1965 - 1971. 1966 1972. 1 omslag
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135 Accountantsrapport over de jaarstukken van de Stichting Pensioenfonds
AMVJ Amsterdam over 1966 - 1968 en 1971 - 1973. 1967 - 1974. 1
omslag
136 Accountantsrapporten inzake de jaarrekeningen van Centraal Hotel bv
over 1973 - 1979 maart. 1974 - 1979. 1 omslag
137 Jaarrekeningen van de Stichting YVORC over 1976 en 1982 toten met
1988. 1977, 1983 - 1989. 1 omslag
openbaar vanaf 2020
138 Accountantsrapporten inzake de jaarrekening 1981 en de splitsing van
het vermogen per 31 december 1981. 1982 1 omslag
139 Accountantsrapporten inzake jaarrekeningen van de StichtingAMVJ –
Buitensportcentrum over 1982 - 1986. 1983 - 1987. 1 omslag
140 Accountantsrapporten inzake jaarrekeningen van de StichtingAMVJ Vermogensbeheer over 1982 - 1987. 1983 - 1988. 1 pak
141 Accountantsrapporten inzake de jaarrekeningen van de Stichting Sociaalculturele activiteiten in AMVJ-verband over 1982- 1992. Ontbreken over
1988, 1989 en 1991, wel een concept of een kopie van een gedeelte. 1983
- 1993. 1 omslag
openbaar vanaf 2024
142 Accountantsrapporten inzake de jaarrekeningen van de Stichting Voorzieningsfonds AMVJ over 1983 - 1986. 1984 - 1987. 1 omslag
3.3 PERSONEEL
143 Stukken betreffende de aanstelling en het functioneren van secretarissen van
de AMVJ. 1959 - 1967. 1 pak
144 Correspondentie over uitvoeringen van pensioenregelingen voor personeel van
de AMVJ. 1964 - 1976. 1 omslag
145 Stukken betreffende verslagen en beoordelingen van stages bij de AMVJ van
de afdeling cultureel werk van de Sociale Academie. 1965 - 1967. 1 pak
146 Stukken betreffende instructies voor en verslagen en beoordelingen van stages
bij de AMVJ van studenten van de Sociale Academie. 1967 - 1968. 1 omslag
3.4 ACCOMODATIES VOOR VERENIGING, CULTUUR EN SPORT
3.4.1 Accomodaties algemeen
147 Stukken betreffende de overdracht van de eigendom van percelen grond
aan het Schapenburgerpad te Amsterdam. 1945 en 1977. 1 omslag
148 Stukken betreffende de huur van grond aan het Schapenburgerpad ten
behoeve van de AMVJ-padvindersgroep en de overdrachtaan de Stichting Bouwfonds Nederlandse Padvinders. [1945] en 1977 - 1978. 1 omslag
149 Stukken betreffende de exploitatie van de bad- en zweminrichting en de
financiering van kostbare voorzieningen. 1956 - 1963. 1 omslag
150 Stukken betreffende verbouwingen, aanpassingen en inrichting van het
verenigingsgebouw en notulen van de Kommissie inrichting gebouw. 1956
- 1969. 1 pak
151 Situatietekeningen van de sportterreinen van het Amsterdamse Bos door
Publieke werken. 1967 1 omslag
152 Correspondentie inzake het beheer en het gebruik van de overdekte
zwem- en stortbadinrichting met de algemene secretaris. Alfabetisch
geordend. 1967 - 1972. 1 pak
153-154 Correspondentie inzake het beheer van en gebruik door AMVJ en derden van zaalruimte en van buitenruimte op het sportpark. Ordening
alfabetisch. 2 -pakken. 1967 - 1972
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153 - 1967 - 1971
154 - 1971 - 1977
155 Stukken betreffende de besprekingen met het stadsbestuur van Amsterdam over ontwikkelingsplannen met het Centraal Gebouw van de AMVJ.
1971 - 1974. 1 omslag
3.4.2 Accomodatie Buitensportcentrum Amstelveen
156 Stukken betreffende de ontwikkelingsplannen voor een accomodatie voor
binnensportwerk der AMVJ-Amsterdam, een vrije tijdscentrum in Amstelveen van de Gebouwencommissie van de AMVJ. 1969 - 1975. 1 pak
157 Correspondentie over het buitensportcentrum met de algemeensecretaris. Alfabetisch op onderwerp en naam van afzender en geadresseerde.
1971 - 1975. 1 pak
158 Plattegronden van interieur en exterieur van het clubgebouw en van
accomodaties op het Loopveld. Met foto’s van een maquette. 1972 1974. 1 pak
159 Stukken betreffende de voorbereiding van plannen voor een vrije tijd
centrum in Amstelveen. 1972 - 1975 en zj. 1 omslag
160 Verslagen van vergaderingen van besturen van clubs van het buitensportcentrum inzake het beheer van het buitensportcentrum. Met bijalgen.
1973 - 1977. 1 pak
161 Verslagen van vergaderingen van kantine-commissie, beheerscommissie
en het bestuur van de Stichting Buitensportcentrum met correspondentie
met secretaris Joop Daniëls. 1973 - 1981. 1 pak
162 Notulen van en bijlagen bij de vergaderingen van de beheerscommissie
van het buitensportcentrum. 1973 - 1977. 1 omslag
163 Bestekken en tekeningen van het verenigingsgebouw op sportpark Het
Loopveld in Amstelveen door architect E.J.Jelles en besprekingsverslagen en correspondentie met de algemeen secretaris. 1974 - 1975. 1 pak
164 Stukken betreffende de exploitatie van het buitensportcentrum. Werkdossier van W.B. de Jong. 1974 - 1980. 1 omslag
165 Stukken betreffende het beheer vam het buitensportcentrum. Ordening
per onderwerp. 1974 - 1977 1 pak
166 Publicatie over het buitensportcentrum van de AMVJ op het Loopveld
bij de Kalfjeslaan te Amstelveen in het weekblad Bouw. Met illustraties.
1976 1 omslag
167 Stukken betreffende het functioneren van het sportvormingswerk op het
buitensportcentrum Het Loopveld en de samenwerking met de betrokkenen. Met notulen van vergaderingen van clubvoorzitters. 1977 1 omslag
168 Gebruikstoestemming ten behoeve van het clubgebouw van de AMVJ
op het Loopveld te Amstelveen door het college van burgemeester en
wethouders. Met afschriften van tekeningen. 1977 1 omslag
169 Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur der AMVJ –
Amsterdam met het college van het buitenportcentrum. Met bijlagen.
1977 - 1978. 1 omslag
170 Werkdossier inzake het beheer van het buitensportcentrum van plaatsvervangend penningmeester W. Boomsma. 1977 - 1978. 1omslag.
171 Besprekingsverslagen inzake het beheer van het buitensportcentrum door
Van Hecke. Afkomstig van M.W. Smit. 1980 - 1982. 1 omslag
172 Stukken betreffende een onderzoek naar behoeften van het aanbod op
het Buitensportcentrum in opdracht van de AMVJ-Sport. 1988 en 1992
- 1993. 1 omslag
openbaar vanaf 2024
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3.4.3 Accomodatie De Paalberg te Ermelo
173 Stukken betreffende het beheer van de camping de Paalberg en de plaatsing onder het bestuur van de Stichting YVORC doorCJV em AMVJ.
1965 - 1971. 1 pak
174 Stukken betreffende ontwerpen voor het terrein de Paalberg te Ermelo
door bureau Gerritse te Dordrecht. 1966 1 omslag
175 Stukken betreffende de inrichting van het terrein de Paalberg te Ermelo
en de taxatie van voorzieningen. 1967 - 1970. 1omslag.
176 Stukken betreffende de herziening van het erfpachtscanon enandere onderwerpen van gesprek met het college van B&W Ermelo inzake het
beheer van de camping. 1974 - 1978. 1 pak
177 Informatie-map met algemene gegevens over de accomodatie ende activiteiten van het recreatie-centrum de Paalberg voor een informatieve
bijeenkomst te Ermelo. 1983 1 omslag
3.5 ACTIVITEITEN VAN AFDELINGEN EN CLUBS
3.5.1 Activiteiten algemeen
178 Dagboek van activiteiten van 26 augustus tot en met 22 juli. 1933 1934. 1 deel
179 Stukken betreffende het bestuur van de bridgeclub, de uitgave van Schoppenaas. 1958 - 1960. 1 omslag
180 Stukken betreffende de activiteiten van besturen van AMVJ-afdelingen
en commissies. 1962 - 1968. 1 pak
181 Stukken betreffende de activiteiten van het sociaal politiek centrum
KRUNSJ, het gesprekscentrum Leerhuys en disputen. 1962 - 1969. 1
pak
182 Stukken betreffende de AMVJ-cursus sex en sexperiment. 1964 1 omslag
183 Stukken betreffende het ontwerpen van statuten voor de stichting AMVJ
– musicalgroep. 1964 - 1965. 1 omslag
184 Stukken betreffende de bijeenkomsten van Intervier + Een van AMVJ
en andere jongerenorganisaties. Met persberichten over een conferentie
over sexualiteit. 1964 - 1967. 1 omslag
185-186 Stukken betreffende de AMVJ-studieconferentie lichamelijke opvoeding.
1964 - 1968 2 pakken
185 1964 - 1968.
186 Alfabetisch. 1969
187-191 Correspondentie, circulaires en verslagen van werkgroepen inzake programma’s van culturele activiteiten. 1964 - 1970 5 pakken
187 1961], 1965 september - 1969 juni. Per werkgroep.
188 1963 november - 1966 januari.
189 1965 november - 1966 december. Alfabetisch op onderwerp.
190 1969 september - 1970 december. Alfabetisch.
191 1976 oktober - 1977 maart.
192 Ontvangen verslagen van vergaderingen van commissies van deAmsterdamse jeugdraad enMet reacties van de AMVJ. 1965 - 1967. 1 pak. 1
circulaires
193 Memo’s voor het kader over het verenigingswerk door J. Nauta. 1965 1967. 1 omslag
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194 Stukken betreffende de organisatie van tentoonstellingen inde fietsenbergplaats van het AMVJ-gebouw, later Galerie de Stalling. Indeling
naar onderwerp of correspondent. 1965 - 1969. 1 pak
195 Stukken betreffende de activiteiten van de redactiecommissie. Met brieven
van lezers. 1966 - 1968. 1 omslag
196 Stukken betreffende de vergaderingen van de contactraad en de staf over
de aard van het jeugdwerk van de AMVJ. Met tellingen en lijsten met
namen van leden van 1950 tot 1965 van Aa tot Ke. Werkdossier van
Nauta. 1966 - 1968. 1 omslag
197 Stukken betreffende de organisatie van activiteiten voor debegeleidingscommissie voor de galerie en het theater De Kelder. 1966 - 1969. 1 pak
198 Correspondentie met muziekgroepen over optredens in het AMVJ-gebouw
en verslagen van de barcommissie. Met foto’s van groepen. Alfabetisch.
1967 - 1970. 1 pak
199 Contracten met opdrachten aan muziekgroepen voor het verzorgen van
dansmuziek in de hal van de AMVJ. Alfabetisch op naam van deMet
chronologische lijst van bands. 1967 - 1970. 1 pak. 1 band
200 Stukken betreffende voorbereiding van en deelneming aan culturele clubs.
1970 - 1976. 1 pak
201 Stukken betreffende het culturele werkbeleid van de AMVJ. 1971 1 omslag
202 Stukken betreffende de Groepscommissie van Groep 8 - 1 e AMVJpadvindersgroep ’Hopman A.v.d.Sluys-groep’. 1972 - 1974. 1 omslag
203 Correspondentie over de organisatie van cursussen en weekends. Alfabetisch op onderwerp. 1975 - 1976. 1 omslag
204 Stukken betreffende de activiteiten van de weekend-commissie en Kamba
en de organisatie van zeilkampen. Werkdossier W.Boomsma. 1975 1976. 1 omslag
205 Stukken betreffende het houden van een peuterspeelzaal in het AMVJgebouw met vergunning van de gemeente. 1976 - 1977. 1 omslag
206 Stukken betreffende de stopzetting van het culturele werk in het Centraal
gebouw. 1977 - 1980. 1 omslag
207 Rapporten over een onderzoek door R. Mendel van Item naar de behoefte
aan een jongeren-informatiecentrum in opdracht van de AMVJ. 1989 1990. 1 omslag
openbaar vanaf 2021
208 Stukken betreffende het opzetten van een jongereninformatiecentrum
door de Stichting Sociaal-Culturele activiteiten in AMVJ – verband.
1989 - 1992. 1 omslag
openbaar vanaf 2023
209 Stukken betreffende de ontwikkeling van een publiciteitscampagne voor
jongeren onder de naam AMVJTV door Paul Mertz in opdracht van de
AMVJ. 1991 - 1993. 1 omslag
openbaar vanaf 2024
210 Rapportage met een beschrijving en foto’s van de actie AMVJ/TV van
9 tot en met 13 november bij scholen in Amsterdam door Promodukies.
1992 1 omslag
openbaar vanaf 2023
211 Stukken betreffende de aanbieding van informatie aan jongeren door de
Stichting Item Teletekst te Amsterdam in opdrachtvan de AMVJ. Met
prints van de teletekst. 1992 - 1993. 1 omslag
openbaar vanaf 2024
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212 Stukken betreffende een onderzoek door Motivaction naar hetgebruik
van AMVJTV – teletekst informatie voor jongeren. 1993 1 omslag
openbaar vanaf 2024
3.5.2 Activiteiten sport
213 Notulen van vergaderingen van sportclubbesturen en van de woonhuisraad. 1951 1 omslag
214 Stukken betreffende de organisatie en financiering van AMVJ-sportclubs.
Werkdossier van bestuurslid Boddaert. 1964 - 1967. 1 omslag
215 Notulen van vergaderingen en correspondentie met sportclubcommissies.
1966 - 1969. 1 pak
216 Stukken betreffende de vergaderingen van de AMVJ-sportcommissie en
de plannen voor een nieuwe accomodatie. Werkdossier W. Boomsma.
1970 - 1974. 1 omslag
217 Stukken betreffende vergaderingen van de besturen van de buitensportclubs. 1975 - 1976. 1 omslag
3.6 PUBLICITEIT
218 De Jonge Man. Orgaan van de Amsterdamsche jongemannenvereniging. Jaargang 1 - 8. Ingebonden met illustraties. 1911 - 1918. 1 pak
219-221 De stuwing. Maandblad van de Amsterdamsche Maatschappij voor Jonge
Mannen en de Nederlandsche Maatschappij voor buitenverblijven ten behoeve van jongemannen en jongens. Jaargang 1 - 23. Ingebonden met verenigingsnieuws, sportverslagen en illustraties. 1919 - 1941 3 pakken
219 1919 - 1927. Vanaf 1922 tevens in de band opgenomen Naar buiten.
Orgaan van de Nederlansche Maatschappij voor Buitenverblijven ten
behoeve van Jongemannen en Jongens.
220 1928 - 1934.
221 1935 - 1941.
222 AMVJ-Maandblad voor jongeren. Jaargang 1. Mei – november. 1948 1
omslag
223 Programma’s en drukwerk met informatie van en over de AMVJ.1949 - 1974
en z.j. 1 omslag
224-228 A.M.V.J.- en F.A.M.O.S.-berichten. Jaargang 24 - 48. Niet ingebonden, incompleet en gedeeltelijk verknipt. Twee-wekelijks en later maandelijks. 1949
- 1976 5 pakken
224 1949 - 1959. Met aantekeningen en verknipt.
225 1954 - 1961. Nette serie.
226 1958 - 1963. Met aantekeningen en verknipt.
227 1958 - 1966.
228 1969 november - 1976. Inter. Mededelingen AMVJ. Jaargang 44en 45.
Centrale berichten AMVJ. Jaargang 46 - 48.
229 Knipsels en drukwerk inzake de YMCA world youth conference in Hilversum.
1959 - 1960. 1 omslag
230 Dodo Maandblad voor AMVJ en FAMOS. Jaargang 43 nummer 1 toten met
jaargang 43 nummer 10. 1966 - 1969. 1 pak
231 Bewijsexemplaren van de geplaatste advertenties van de Paalberg in landelijke1975. 1 omslag. 1 bladen
232 Home run. Uitgave van AMVJ-honkbalclub. Jaargang 13 - 14. Incompleet.
1975 - 1976. 1 omslag
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233 ’t Watertrappertje. Officieel orgaan van de AMVJ zwem- & zeilclub Amsterdam. Jaargang 19 nr. 6. Met laatste lijst van leden en donateurs. 1976 1
stuk
234 Dribbelfiltsen. AMVJ-Basketballclub. Jaargang 31 - 32. Incompleet. 1976 1977. 1 pak
235 Tikke takke. AMVJ-hockeyclub. Jaargang 32-33. Incompleet. 1976 - 1977. 1
pak
236 Deltalloyd/AMVJ clubnieuws volleybal. 1976 - 1977. 1 omslag
237-238 Driehoekspel. Clubblad AMVJ – voetbal. Twee-wekelijks.1976-1977 en 19861987. 2 omslagen
237 1976 - 1977. Jaargang 16 - 17. Incompleet. Met jubileumnummer 1922
- 1982.
238 1986 - 1987. Jaargang 28 en 29. Niet compleet.
239 Tafeltennis-AMVJ. Clubblad. Incompleet. 1976 - 1977. 1 omslag
240 Gravelkrabbels. Krant van de AMVJ-tennisclub. Jaargang 25 en 32. Incompleet. 1977 en 1984. 1 omslag
4 AMVJ NATIONALE ORGANISATIE (na 1947)
Zie voor de notulen van de vergaderingen van de Nationale Organisatie onder bestuur en
correspondentie van de afdeling Amsterdam
241 Correspondentie inzake de Stichting Hulpfonds met de administrateur van de Nationale Organisatie onder meer over de exploitatie van het pand Vondelstraat 14.
Met jaarstukken. 1951? 1981. 1 omslag
242-243 Correpondentie met het secretariaat en met de administratie. 1964 - 1981 2 pakken
242 - 1964 - 1972
243 - 1973 - 1981
244 Correspondentie inzake de samenwerking van AMVJ en CJV. 1971 - 1976. 1
omslag
245 Notulen van vergaderingen van het bestuur van de Nationale Organisatie. Vermoedelijk incompleet. 1972 - 1974. 1 omslag
246 Correspondentie met de AMVJ-Amsterdam van de Nationale Organisatie als lid
van de Vereniging AMVJ. 1973 - 1980. 1 omslag
4.1 Financiën
247 Correspondentie inzake een overeenkomst voor het verlenen van een bijdrage aan een hotel-pension in Geleen door de Staatsmijnen aan de Stichting
AMVJ. 1952 - 1962 en 1968. 1 omslag
248 Recapitulaties van begrotingen overeenkomstig de subsidie-regelingen voor
het bijzonder jeugdwerk en bijzonder volksontwikkelingswerk voor de Nationale Organisatie en de AMVJ-Amsterdam-Noord en AMVJ-Roosendaal.
1957 - 1965. 1 pak
249 Financiële jaarverslagen voor het Ministerie van Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen. Afschriften. 1957 - 1973. 1 omslag
250 Stukken betreffende de financiële verslaggeving over AMVJ-AmsterdamNoord en AMVJ-Roosendaal overeenkomstig de subsidie-regeling voor het
bijzonder jeugd- en volksontwikkelingwerkvan het Ministerie van OKW en
CRM. 1959 - 1966. 1 pak
251 Stukken betreffende de schenkingen van geldbedragen aan de Nationale Organisatie door J.T. Duyvis te Amsterdam en A. Ruys en P.P. de Vreede te
Rotterdam. 1961 en 1967. 1 omslag
252 Correspondentie inzake de afwikkeling van de rijkssubsidie na de stopzetting
door het Ministerie van CRM. 1975 - 1977. 1 omslag
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4.2 Publiciteit en documentatie.
253 De brief voor jongeren. Maandelijks schrijven van de AMVJ Nationale organisatie. Jaargang 3. 1949 - 1950. 1 band
254 Programma’s en drukwerk met informatie over de activiteitenvan de Nationale Organisatie en AMVJ-afdelingen buiten Amsterdam. 1950 - 1967. 1
omslag
255 Afdrukken van foto’s van het interieur en exterieur van hetAMVJ Rijnhotel
in Rotterdam. 1959 1 omslag
256 Afdrukken van foto’s van het interieur en exterieur van hetjeugdcentrum van
de AMVJ in Geleen. [1960]. 1 omslag
5 STUKKEN INZAKE AMVJ UIT ANDERE ARCHIEVEN
257 Ingekomen stukken bij A. Stoop te Bloemendaal met een verzoek van de Amsterdamse Jongemannen Vereniging inzake de stichting van een zomerhuis en de
aankoop en inrichting van de villa LandsZegen te Doorn. 1913 1 omslag
258 Ingekomen stukken bij burgemeester W.de Vlugt als gemeentelijk commissaris van
de AMVJ afkomstig van de AMVJ inzake eengarantieverlening door de gemeente
aan de AMVJ en van de Gemeentelijke Woningdienst inzake de nieuwbouwwerkzaamheden. Met een foto va. . . 1 omslag
6 DOCUMENTATIE
259-263 Adressess and papers of John R. Mott. New York Association Press. Niet compleet. 5 delen 1947.
259 1. The Student Volunteer Movement for foreign missions.
260 3. The Young Men’s Christian Association. Parts 1,2,3.
261 4. The Young Men’s Christian Association. Parts 4,5,6.
262 5. The international missionary council.
263 6. Selected papers and addresses.
264 Knipsels van persberichten over medewerkers en gebouwen vande AMVJ in en
buiten Amsterdam. 1949 - 1979. 1 omslag
265 Afdrukken van foto’s van het in- en exterieur van accomodaties en activiteiten van
de AMVJ in Nederlands-Indië. [1949]. 1 pak
266 Losse nummers van World communique. Publicatie van de WorldAlliance of young
men’s christian associations te Geneve. 1955 en 1960 en 1962. 1 omslag
267 Make your own decision. A well meant guide to life for younger folks by Johan
J.Smit, Sr. President of the Young’s Friends Association London, New York,
Toronto, Amsterdam. Met opdracht voor familie D.E.van Leer – ter Haar Romeny.
1956 1 deel
268 Register van dankbetuigingen van woonhuisbewoners. 1958 - 1961. 1 deel
269 Harmony of mind and heart by Johan J. Smit, Snr. Studio I.S.P. High Wycombe.
1960 1 deel
270 Publicaties in tijdschrift Vrije Vaart over jeugdzorg. 1960 1 stuk
271 Afdruk van een luchtfoto van het exterieur van het Leidsebosje in Amsterdam met
AMVJ-gebouw en Koepelkerk. [1960]. 1 stuk
272 Carte des vins van Centraal Hotel Amsterdam. [1961] - [1962]. 1 omslag
273 Het evangelie en de AMVJ. Scriptie door Pieter Verhoeff voor Academie De Horst
te Driebergen. 1963 1 omslag
274 Interview met de heer H.F. Tuinema van Centraal Hotel in Visie 25, nummer 25.
Met illustraties. 1967 1 stuk
275 Interview met de heer H.F. Tuinema van Centraal Hotel in Visie 25, nummer 25.
Met illustraties. 1967 1 stuk

796 - 18

Versie 31.1 - 29 december 2018

Algemene Maatschappij voor Jongeren Amsterdam en voorganger
276 Jaarverslag van de AMVJ-Rotterdam over 1971. 1972 1 omslag
277 Jaarverslagen van het Christelijk Jongeren Verbond YMCA-Nederland. Incompleet. 1973 - 1991. 1 omslag
openbaar vanaf 2022
278 Wegwijzer in het jeugd- en jongerenwerk. Uitgave van de Nederlandse Jeugd
Gemeenschap in Amsterdam. 1974 1 deel
279 Lijst van na de inventarisatie en op termijn vernietigde archiefstukken en stukken
betreffende de inventarisatie. 1994 1 omslag
openbaar vanaf 2025
7 STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET BOVENSTAANDE BESTANDEN NIET GEBLEKEN IS.
280 Grootboek van januari tot en met september. 1936 1 deel
281 Stukken betreffende de stichting De Amsteloever te Amsterdam inzake jeugdherberg De Duinark te Noordwijkerhout. Vergadering in AMVJ met oa directeur W.
van Vliet van AMVJ. 1940 - 1945. 1 omslag
282 Register van zgn 1st Canadian Leave Centre – Ghent. Eigenhandige inschrijving
van nummer, naam, afdeling, woonplaats endatum van 15 november tot en met
11 mei 1945. Vermoedelijk gastenboek van geallieerde legereenheden. Met een
ingekomen brief aan L.Ve. . . 1 deel
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