Nummer Toegang: 280

Inventaris van het archief van de kunstkring
Delft, 1923-1951.

Archief Delft

280

Kunstkring Delft

3

I N H O U D S O P G AV E
Inhoudsopgave

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF................................................................................5
BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN..............................................................7

280

Kunstkring Delft

Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief
Naam van het archief:
archief van de kunstkring Delft, 1923-1951.
Nummer van het archief:
280
Archiefbewaarplaats:
Archief Delft
Samenvatting:
Nader in te vullen.

5

280

Kunstkring Delft

7

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen
1

Statuten en huishoudelijk reglement, met concept- statuten,
1923.

1 omslag

2

Notulen van de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen, met
besluit tot oprichting en namen der leden,
1923-1924.
1 deel

3

Notulen van de bestuursvergaderingen,
1924-1935.

4
5
6

Notulen van een buitengewone algemene vergadering,
1924.

1 omslag
1 stuk

Convocaties voor de algemene - , leden - en jaarvergaderingen,
1923-1932, 1938.

1 omslag

Convocaties voor de bestuursvergaderingen,
1924-1931, 1938.

1 omslag

7

Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken van het bestuur,
1923-1939.
1 pak

8

Ingekomen brieven bij R. van Lavieren in zijn functie van voorzitter,
1934-1938.
1 omslag

9

Jaarverslagen van de "Kunstkring Delft",
1924-1931, 1934-1952.

1 omslag

10

Jaarverslagen van de penningmeester, 1924, 1928, Met een verslag van de
kascommissie,
1924.
1 omslag

11

Stukken betreffende de propaganda- en reclamecommissie,
1924.

1 omslag

Presentatielijsten van de ledenvergaderingen en kringavonden,
1925-1927.

1 deeltje

Leden-, adres- en inschrijvingslijsten,
z.d. [1925-1935].

1 omslag

12
13
14

Concept-huurcontract tussen de gemeente Delft en Albertus Willem Wijkniet,
bestuurslid van de "Kunstkring Delft", betreffende enkele lokalen in het
Prinsenhof,
1925.
1 stuk
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15

Verslag van de prijsvraag voor het ontwerpen van een diploma voor de
"Kunstkring Delft",
1924.
1 stuk

16

Brief van de huldigingscommissie aan de leden van het ere-comité
betreffende de huldiging van Bram van der Stap, Baritonzanger,
1932.

1 stuk

17

Stuk houdende opgave van de expositievoorwaarden in "Huize O.D.62",
z.d. [1930].
1 omslag

18

Mededelingen en convocaties van het bestuur aan de leden m.b.t. het
bijwonen van clubs- en feestavonden,
1924-1932.
1 omslag

19

Convocaties aan de leden voor tentoonstellingen, concerten en lezingen,
1924-1938, 1951.
1 omslag
N.B. Aanplakbiljet geborgen bij beeld & geluid.

20

Verslag van de tentoonstellingscommissie van de "Kunstkring Delft" over de
tentoonstelling van schilderijen, grafisch werk, enz. van haar werkende
leden,
1924.
1 stuk

21

Staat houdende opgave van de componisten, dichters en uitgevers, die in
Nederland vertegenwoordigd worden door het bureau Buma,
1930.
1 stuk

22

Adreslijst van secretariaten van verenigingen van beeldende kunstenaars in
Nederland,
1940.
1 stuk

23

Statuten en huishoudelijke reglement van de vereniging "Haagsche
Kunstkring",
1932.

1 deel

24

Huishoudelijk reglement voor de eerste afdeling (schilders-, beeldhouwkunst
en grafische kunsten) van de "Haagsche Kunstkring",
1932.
1 deel

25

Bestuursbesluiten inzake het door de "Kunstkring Delft" uit te geven
tijdschrift De Delver,
1927.

1 stuk

26

Concept-notariële akte van oprichting van de stichting De Delver, met een
toelichting op de stichtingsakte,
z.d. [1933].
1 omslag

27

Contract met de N.V. Uitgevers Mij. "De Torentrans" te Zeist betreffende het
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9

uitgeven van De Delver,
1935; met bijlagen.

1 omslag

Ingekomen en uitgaande stukken van de redactie van De Delver,
1928, 1931, 1935-1939.

1 omslag

29

Register houdende opgave van de abonnees van De Delver, met vermelding
der betalingen,
z.d. [1927-1932].
1 deel

30

Register houdende opgave van de adverteerders in De Delver,
1927-1928.

1 deel

31

Circulaire van het bestuur van de Stichting De Delver aan haar vrienden en
begunstigers houdende een verklaring waarom het tijdschrift niet kon
worden heruitgegeven,
1951.
1 stuk

32

Notulen van de afdeling letterkunde (opgericht 1949),
1949-1951.

33
34

Ingekomen brieven bij de afdeling letterkunde,
1949-1952.
Notulen van de afdeling Beeldende kunst,
1940-1952.

1 deel
1 omslag
1 deel

