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ARCHIEVEN VAN DE PLAATSELIJKE ORGANISATIE

VOOR DE ANJERACTIES VAN HET ANJERFONDS NOORD-BRABANT

EN HET PLAATSELIJK COMITé

VAN HET NATIONAAL FONDS SPORT GEHANDICAPTEN

TE PRINSENBEEK

1979 - 1996

INLEIDING

De archieven zijn op 26 maart 1999 door de heer H.W.J, Thijs-
sen te Prinsenbeek aan het Bredase Stadsarchief geschonken.
Be heer Thijssen, van 1965 - 1995 ambtenaar bij de gemeente
Prinsenbeek stond in 1979 aan de wieg van het opnieuw houden
te Prinsenbeek van de jaarlijkse collectie (Anjeractie) voor
het Anjerfonds Noord-Brabant, een van de regionale afdelingen
van het Prins Bernhard Fonds. Zijn taak was het onder supervi-
sie van de burgemeester zorgen voor het plaatsvinden van de
jaarlijkse collecte door het verkrijgen van medewerking van
plaatselijke culturele instellingen die collectanten leverden.
De stichting Het Prins Bernhard Fonds heeft ten doel de zelf-
werkzaamheid van het nederlandse volk op het gebied van weten-
schap, kunst en cultuur m het algemeen te bevorderen, alsmede
de Nederlandse cultuur in de overzeese rijksdelen en in het
buitenland uit te dragen. Zij doet dit met name door het
verlenen van financiële steun aan personen of organisaties op
het genoemde gebied.
Ook voor de jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Sport
Gehandicapten droeg dhr. Thijssen als lid van het plaatselijk
comité mede zorg voor het daadwerkelijk houden van deze col-
lecte in Prinsenbeek.

Omvang van het archief; 0,24 m'.
Op het archief berusten geen beperkende bepalingen.
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18. 1982.
19. 1983 januari-juli.
20. 1983 augustus.

21. Programmaboekjes van de vieririq in het neder -
lands, frans en duits en speldjes. 1S83

Boekhouding

22. Grootboek, 1967-1995. 1 deel

23. Ingekomen en enkele uitgegane facturen,
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Documents tie

24. "Oorkonde" ter bekrachtiging van de Unie te
Orange op 28 juni 1964, en het menu van het
diner op die dag, 1964. 2 stukken
IV.J3. De "oorkonde" is van perkament. De.ze
stukken waren vroeger Jbeschreven als 1-2,
inv.nr. 1513,

25. Plakboek van het echtpaar M. Spanjer en A. de Ruyter
over bijgewoonde bijeenkomsten in de vier Oranje-
steden, 1963-1965 en 1958. 1 band
N.B. Bevat o.a. foto's.

26. Brochures en ander drukwerk uit/over Orange en Diest
met enkele duplicaten van drukwerk te vinden in het
voorafgaande nummer, 1963-1965. 1 omslag

VVV Bankafschriften (van verschillende rekeningen),
1992-1998. 1 omslag
JV.S. De afschriften uit 1981-29.91 zijn in 12S.9
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INVËNTAR;

A. .ANJERFONDS-COLLECTEN {.ANJERACTIES}

1-2. Circulaires, brieven, en l i j s ten betreffende het houden,
van de jaarlijkse collecten voor het Anjerfonds,
1979-1996. 2 omslagen
1. 1979-1992.
2. 1993-1996.

3. Jaarverslag var. het landelijk Prins Bernhard Fonds over
1990. Gedrukt. 1 deel

B. NATIONAAL FONDS SPORT GEHANDICAPTEN-COLLECTEN

4-6. Circulaires, brieven, en lijsten, betreffende het houden
van de jaarlijkse collecten voor het NFSG,
1978-1996. 2 omslagen
4. 1978-1986.
5. 1987-1939.
6. 1990-1996.




