
Nummer Toegang: 217

Inventaris van het archief van de stichting 
interkerkelijk bureau voor 

noodvoedselvoorziening, 1945-1949.

Archief Delft





217 Interkerkelijk bureau noodvoedselvoorziening 3

I N H O U D S O P G A V E
Inhoudsopgave

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...............................................................................5

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN..............................................................7
1 Bestuur en werkzaamheden...........................................................................................7
2 Financiën........................................................................................................................8





217 Interkerkelijk bureau noodvoedselvoorziening 5

Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:
archief van de stichting interkerkelijk bureau voor noodvoedselvoorziening, 1945-1949.

Nummer van het archief:
217

Archiefbewaarplaats:
Archief Delft

Samenvatting:
Nader in te vullen.
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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Bestuur en werkzaamheden

1 BESTUUR EN WERKZAAMHEDEN

1 Stuk houdende algemene richtlijnen van het Inter Kerkelijk Bureau voor 
noodvoedselvoorziening,
z.d. [1945]. 1 stuk

2 Stuk houdende voorlichting en instructie aan alle practische medewerkers 
van de noodvoedselvoorziening onder auspiciën van het I.K.O. (Inter 
Kerkelijk Overleg),
z.d. [1945]. 1 stuk

3 Verslag van het bezoek van het bestuur van het I.K.B.-Delft aan de heer Van 
der Vlugt te Den Haag, vertegenwoordiger van het I.K.O.,
z.d. [1945]. 1 stuk

4 Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken,
1945-1949. 1 omslag

5 Groslijst voor de vorming van een sectie "Steunfonds I.K.B.",
1945. 1 stuk

6 Verslag van de vergadering van het Comité-Eerland, district Delft,
1945. 1 stuk
N.B. Dit comité ging in februari op in het I.K.B.

7 Verslagen van de vergaderingen van het I.K.B.-Delft,
1945. 1 omslag

8 Verslagen van de vergaderingen van de sectie Kindervoeding van het I.K.B.-
Delft,
1945, 1948. 1 omslag

9 Verslagen van de vergadering van 1 maart 1945 en van de werkzaamheden 
van de sectie I.V.O. over januari-maart,
1945. 1 omslag

10 Verslag van de sectie Zieken en Zwakken over de werkzaamheden in de 
periode 19 t/m 24 februari,
1945. 1 stuk

11 Verslag van de werkzaamheden van de sectie Kinderuitzending over de 
periode februari - mei, met enige oningevulde formulieren,
1945. 1 omslag

12 Register houdende opgave van de hoeveelheden afgeleverde 
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levensmiddelen aan ziekenhuizen en andere Delftse inrichtingen,
1945; met bijlagen. 1 omslag

2 Financiën

2 FINANCIËN

13 Financiële overzichten van het I.K.B.-Delft,
1945. 1 omslag

14 Stuk houdende een financieel overzicht en een opgave van verstrekte 
levensmiddelen van de sectie I.V.O.,
1947. 1 stuk

15 Kasboek van de sectie Kindervoeding, tabellarisch ingericht, met enige 
bijlagen,
1945-1949. 1 deel

16 Kwitantie's en nota's voor de sectie Kindervoeding, voornamelijk betrekking 
hebbend op de aankoop van levensmiddelen,
1945. 1 pak
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