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Plaatsingslijst  
 
 
 
1-2 Ontvangen brieven (met bijlagen), afschriften van verzonden brieven en stukken 

betreffende bruikleengevingen, 1995-1998.  
 2 omslagen 
 
3-4 Agenda’s en verslagen bestuursvergaderingen, lijsten bestuursleden, ontvangen 

brieven, briefkaarten en overlijdensberichten, stukken betreffende subsidieaanvragen, 
afschriften van verzonden brieven, 1980, 1995-1998. 

 2 omslagen 
 
5-6 Ontvangen brieven en subsidieaanvragen met bijlagen, faxberichten, lijsten 

bestuursleden, kopie van oprichtingsstatuten, agenda’s en verslagen 
bestuursvergaderingen, 1980, 1995-1999.  

 2 omslagen 
 
7-8 Ontvangen brieven met bijlagen, fax- en e-mailberichten betreffende steunaanvragen, 

afschriften van verzonden brieven van de secretaris, 1997-1999. 
 2 omslagen 
 
9-10 Ontvangen brieven en e-mailberichten betreffende steunaanvragen, agenda’s, 

verslagen en besluitenlijsten van bestuursvergaderingen, afschriften van verzonden 
brieven, rooster van aftreden (2000), 1999-2001. 

 2 omslagen 
 
11-12 Agenda’s en verslagen bestuursvergaderingen, ontvangen brieven met bijlagen, e-

mailberichten en afschriften van verzonden brieven en e-mailberichten, 2011-2014.  
 2 omslagen 
 
13-14 Agenda’s en verslagen bestuursvergaderingen, ontvangen brieven met bijlagen en e-

mailberichten betreffende steunaanvragen, afschriften van brieven verzonden door de 
secretaris aan DB-leden, rooster van aftreden bestuursleden (2013), ontvangen 
facturen, 2012-2015. 

 2 omslagen 
 
15-16 Agenda’s en verslagen bestuursvergaderingen, ontvangen brieven met bijlagen en e-

mailberichten betreffende steunaanvragen, ontvangen facturen, overeenkomsten 
cofinancieringen, rooster van aftreden (2015), 2014-2017. 

 2 omslagen 
 
17-18 Agenda’s en verslagen bestuursvergaderingen, ontvangen brieven met bijlagen en e-

mailberichten betreffende steunaanvragen, ontvangen uitnodigingen voor 
bijeenkomsten, ontvangen overlijdensberichten, ingediende facturen, afschriften van 
verzonden brieven, rooster van aftreden bestuursleden (2016), ontvangen brieven 
betreffende SNS securities en KvK, cofinancieringsovereenkomsten, 2015-2017. 

 2 omslagen 
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19-21 Agenda’s en verslagen bestuursvergaderingen, ontvangen brieven met bijlagen en e-

mailcorrespondentie, afschriften van verzonden brieven betreffende steunaanvragen, 
ingediende offertes en begrotingen, rooster van aftreden bestuursleden (2017), 2016-
2018. 

 3 omslagen 
 
22-23 Agenda’s en verslagen bestuursvergaderingen met aantekeningen en roosters van 

aftreden, stukken betreffende bijdragen in uitgaven en vertalingen publicaties, 
ontvangen projectvoorstellen en subsidieaanvragen, afschriften van brieven verzonden 
door de secretaris, stukken betreffende bestedingsinzet, jaarrekening 2017, 2016-2019.  

 2 omslagen 
 
24-25 Agenda’s en verslagen bestuursvergaderingen met aantekeningen, ontvangen 

steunaanvragen en afschriften van verzonden brieven hiermee betreffende, uittreksels 
KvK, rooster van aftreden bestuursleden, 2018-2022. 

 2 omslagen 
 
26-27 Vergaderstukken AB, afscheidsrede M.C. van Grool, stukken betreffende KvK en 

subsidieaanvragen, notities, rooster van aftreden, afschriften van verzonden brieven, 
lijst toegekende bedragen en correspondentie per mail, stukken betreffende het DB, 
2018-2022. 

 2 omslagen 
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