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1. Wetgevende verkiezingen van 1929 tot 1949, arrondissement Turnhout.
Overzichtstabellen van het aantal uitgebrachte, het aantal geldige en
ongeldige stemmen tijdens de wetgevende verkiezingen van 1929, 1932,
1936, 1939, 1946 en 1949, tabel van de verkiezingsuitslagen per kanton
van 1946 en 1949.  Z.d.  3 stukken.

2. Wetgevende verkiezingen 17 februari 1946, arrondissement Turnhout.
Tabellen met de verkiezingsuitslagen voor de Kamer (per kanton en
telbureau).  1946.  4 stukken.

3. Wetgevende verkiezingen 4 juni 1950, arrondissement Turnhout.  Tabellen
met de verkiezingsuitslagen voor de Kamer (per kanton en telbureau), over-
zichtslijst van de verdeling van het propagandamateriaal over de plaatselijke
CVP-afdelingen, tabel van de inkomsten en uitgaven van de kiesstrijd.
1950.  4 stukken.

4. Wetgevende verkiezingen 11 april 1954, arrondissement Turnhout.  Enkele
brieven en omzendbrieven, notities, bestelformulieren en overzichtslijsten
van de verdeling van propagandamateriaal over de plaatselijke CVP-afde-
lingen, affiche1 met foto's van kandidaten, modelstembrieven, tabellen met
de verkiezingsuitslagen voor de Kamer, de Senaat en de Provincieraad,
proces-verbaal van een vergadering van het Centraal Arrondissementeel
Bureau van Turnhout over de verdeling van de zetels in de Provincieraad.
1954-1955.  1 omslag.

5. Wetgevende verkiezingen 1 juni 1958, arrondissement Turnhout.  Uitnodi
ging voor de poll, tabellen met de verkiezingsuitslagen, proces-verbaal van
een zitting van het Centraal Arrondissementeel Bureau van Turnhout over
de verdeling van de zetels in de Provincieraad, rekeningen plaatselijke afde-
lingen voor propagandamateriaal, omzendbrieven.  1958.  1 omslag.

6. Wetgevende verkiezingen 26 maart 1961, arrondissement Turnhout.  Omzend-
brieven, briefwisseling, voordrachtsakten kandidaten, modellijsten, poll-
onderrichtingen, -reglementen en -uitslagen, formulieren "Verklaringen van
kandidaten" (merendeel met pasfoto2), notities, werkdocumenten, bestel-
bonnen propagandamateriaal voor plaatselijke CVP-afdelingen, verkiezings-
drukwerk, verkiezingsuitslagen, persknipsels, nota met nabeschouwingen.
1961.  4 omslagen.

7. Wetgevende verkiezingen 23 mei 1965, arrondissement Turnhout.  Lijst van
getuigen, formulieren "Verklaringen van kandidaten" (een aantal met pas-
foto3), briefwisseling over gemeentelijke politiereglementen inzake verkie-
zingspropaganda, pollreglement, ontvangstbewijzen van de voordrachts-
akten van de kandidaten (Kiescollege Arrondissement Turnhout), verkie-
zingsdrukwerk, mededelingen van de Regie der Posterijen i.v.m. de ver-
zending van verkiezingsdrukwerk, werkdocumenten, verkiezingslijsten van
de CVP en van andere partijen.  1965.  2 omslagen

                                                          
1 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder het nummer KCC1551.
2 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de nummers KFA17901-17918.
3 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de nummers KFA17919-17933.



CVP-arr. Turnhout, 3

8. Wetgevende verkiezingen 31 maart 1968, arrondissement Turnhout.
Modellijsten, uitslag van de stemming in de Raad van Afgevaardigden van
het CVP-arrondissement Turnhout over de modellijsten, formulieren
"Verklaringen van kandidaten" (een aantal met pasfoto4), ontvangstbe-
wijzen van de voordrachtsakten van de kandidaten (Kiescollege Arrondis-
sement Turnhout), schuldbekentenissen van kandidaten aan het Christelijk
Solidariteitsfonds, verkiezingsdrukwerk van de CVP en van andere partijen,
notities, lijsten van en richtlijnen aan de getuigen, werkdocumenten, brief-
wisseling, mededelingen en borderellen van de Regie der Posterijen, brief-
wisseling met de gemeentebesturen over de politiereglementen inzake
verkiezingspropaganda, verkiezingsuitslagen.  1968.  6 omslagen.

9. Wetgevende verkiezingen 7 november 1971, arrondissement Turnhout.
Briefwisseling, voordrachten kandidaten, pollreglement, modellijsten, uitslag
van de stemming in de Raad van Afgevaardigden over de modellijsten,
formulieren "Verklaringen kandidaten" (een aantal met pasfoto5), ontvangst-
bewijzen voordrachtsakten kandidaten (Kiescollege Arrondissement
Turnhout), overeenkomst over de voordracht van de kandidaat-provinciaal
senator, lijsten van getuigen, werkdocumenten, bestelformulieren propagan-
damateriaal CVP-afdelingen, CVP-verkiezingsdocumentatie (o.m. realisaties
ministeries), mededelingen en borderellen van de Regie der Posterijen,
politiereglementen inzake verkiezingspropaganda, verkiezingslijsten en -drukwerk
van de CVP en van andere partijen, nota van CVP-Turnhout Bedenkingen bij
de nationale verkiezingen 1971.  1971.  7 omslagen.

10. Wetgevende verkiezingen 10 maart 1974, arrondissement Turnhout.  Voor-
drachten en verklaringen van kandidaten (merendeel met pasfoto6), ont-
vangstbewijzen voordrachtsakten kandidaten (Kiescollege Arrondissement
Turnhout), pollreglement, werkdocumenten, CVP-verkiezingslijst, lijsten van
getuigen en van stembureaus, briefwisseling i.v.m. gemeentelijke politie-
reglementen inzake verkiezingspropaganda, verkiezingsdrukwerk van de
CVP en van andere partijen, verkiezingsuitslagen.  1974.  5 omslagen.

11. Wetgevende verkiezingen 17 april 1977, arrondissement Turnhout.  Voor-
drachtsakten kandidaten, ontvangstbewijzen voordrachtsakten van kandi-
daten (Kiescollege Arrondissement Turnhout), mededelingen van de Regie
der Posterijen, briefwisseling i.v.m. gemeentelijke politiereglementen inzake
verkiezingspropaganda, lijsten met de samenstelling van de stembureaus
(voorzitters en leden), lijsten van de stem- en telbureaus en van getuigen,
CVP-verkiezingslijst, werkdocumenten, verkiezingsdocumentatie, verkie-
zingspropaganda van de CVP en van andere partijen, tabellen met ver-
kiezingsuitslagen.  1977.  11 omslagen.

                                                          
4 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de nummers KFA17934-17938.
5 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de nummers KFA17939-17950.
6 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de nummers KFA17951-17977.
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12. Wetgevende verkiezingen 17 december 1978, arrondissement Turnhout.
Aanplakbrieven van de Kiescolleges van de districten Turnhout-Hoogstraten
en Herentals en van het Arrondissementeel Hoofdbureau, uitslag van de
stemming in de Raad van Afgevaardigden over de modellijsten, voordrachts-
akten van de kandidaten, ontvangstbewijzen van de voordrachtsakten (Kies-
college Arrondissement Turnhout), verklaringen van de kandidaten, lijsten
van de stem- en de telbureaus, naamlijsten van de voorzitters en de bij-
zitters van de stemopnemingsbureaus, de voorzitters van de stembureaus
en van de getuigen, verkiezingslijsten, -drukwerk en -uitslagen van de CVP
en van andere partijen, enkele verkiezingsaffiches7, begroting en financieel
verslag van de verkiezingen, mededelingen van de Regie der Posterijen,
briefwisseling i.v.m. de gemeentelijke politiereglementen inzake verkiezings-
propaganda, werkdocumenten.  1978.  14 omslagen.

13. Wetgevende verkiezingen 13 oktober 1985, arrondissement Turnhout8.
Campagnehandboek voor de kandidaten (uitg. CVP-arrondissement
Turnhout), briefwisseling, omzendbrieven, werkdocumenten (o.m. i.v.m.
poll), lijst van congresafgevaardigden, voordrachten van ACW-, NCMV- en
BB-kandidaten, verklaringen van enkele kandidaten, lijst van reglementair
ingediende kandidaturen, financieel verslag verkiezingen.  1985.  1 omslag.

14. Europese verkiezingen 10 juni 1979, arrondissement Turnhout.  Uitnodiging
voor een buitengewoon arrondissementeel congres (poll), modellijst, leden-
lijsten Raad van Afgevaardigden CVP-arrondissement Turnhout (voor poll),
uitslag pollverrichtingen in Vlaamse arrondissementen, kandidatenlijst CVP-
EVP, naamlijsten van getuigen, plaatselijke propagandaverantwoordelijken,
plakkersploegen en "Eurobestand" (in Europa geïnteresseerde CVP-leden en
-bestuursleden), briefwisseling, omzendbrieven, werkdocumenten (o.m.
i.v.m. propaganda en i.v.m. een regionale verkiezingsmeeting), bestel-
formulieren propagadamateriaal, boekhoudkundige documenten, kranteknip-
sels, verkiezingsdrukwerk van de CVP en van andere partijen, verkiezings-
affiches9, tabellen met verkiezingsuitslagen.  1979.  10 omslagen.

15. Europese verkiezingen 17 juni 1984, arrondissement Turnhout.  Nummers
van Tele-Zeg (uitg. IPOVO-Turnhout) over de Europese verkiezingen (o.m.
uitslag), begroting, financieel verslag.  1984.  4 stukken.

16. Europese verkiezingen 18 juni 1989, arrondissement Turnhout10.  Verkie-
zingsdrukwerk van de CVP en van andere partijen.  1989.  1 omslag.

17. Gemeenteraadsverkiezingen 10 oktober 1976, arrondissement Turnhout.
Verkiezingslijsten, tabellen met verkiezingsuitslagen (o.m. een vergelijking
van de uitslagen sinds 1946), lijsten van de CVP-mandatarissen, briefwis-
seling, werkdocumenten.  1976.  5 omslagen.

18. Gemeenteraadsverkiezingen 10 oktober 1982, arrondissement Turnhout11.
Werknota's (o.m. met de kandidatenlijsten van de diverse partijen).  1982.
2 omslagen.

                                                          
7 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de nummers KCB2629-2630.
8 Zie ook nummer 79.
9 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de nummers KCA1556,

KCC1552
10 Zie ook nummer 82.
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19. Gemeenteraadsverkiezingen 9 oktober 1988, arrondissement Turnhout12.
Bundel (uitg. CVP-arrondissement Turnhout) Gemeenteraadsverkiezingen
oktober 1988.  Arrondissement Turnhout (met de samenstelling van en ver-
deling van de bevoegdheden in de Colleges van Burgemeester en
Schepenen en lijsten van de CVP-gemeenteraadsen -OCMW-leden).  1988.
1 omslag.

20. CVP-nationaal en CVP-arrondissement Turnhout: algemeen.  (Ontwerpen
van) statuten, huishoudelijke reglementen, pollen congresreglementen,
adressen ledenlijsten van o.m. het Nationaal Comité, het arrondissementeel
Hoofdbestuur en Organisatiecomité, de CVP-parlementsen -Provincieraads-
leden van het arrondissement Turnhout en de afgevaardigden van het arron-
dissement Turnhout voor het nationaal CVP-congres (1946), omzend-
brieven, richtlijnen voor de werking van de lokale CVP-afdelingen, ontwerp
van CVP-programma, CVP-manifest, CVP-organogram, programma van en
mededelingen i.v.m. een congres van het CVP-arrondissement Turnhout
(3 februari 1946), overzicht per gemeente van het ledenaantal en het
geïnde lidgeld van het CVP-arrondissement Turnhout (1946), werkdocu-
menten, manifest van het Belgisch Nationaal Blok (z.d.).  1945-1946; z.d.
1 omslag.

21. Comité voor Vrijheid en Democratie arrondissement Turnhout (Schoolstrijd).
Briefwisseling, omzendbrieven, nummers van Richtlijnen (uitg. Comité voor
Vrijheid en Democratie arrondissement Turnhout), ledenlijst plaatselijke be-
stuurscomités, aanplakbrieven13 van een protestvergadering te Turnhout
(31 oktober z.d.), pamfletten, notities, werkdocumenten, ingevulde vragen-
lijsten i.v.m. de deelname van de plaatselijke afdelingen aan een nationale
betoging te Brussel (18 mei 1958).  1954-1958.  1 omslag.

22. Arrondissementeel Hoofdbestuur/Partijbestuur en varia.  Diverse briefwis-
seling, uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen, werkdocumen-
ten, notities en omzendbrieven, ledenlijsten Hoofdbestuur, documentatie
o.m. statuten van de Stichting voor de Kempen te Turnhout (z.d.), omzend-
brieven en folders tegen een Engelse basis in de Kempen (z.d.) en een
studie van het Hoger Instituut der Kempen te Geel Het hoger onderwijs in
de Kempen.  Studie over de problematiek en de evolutie van het Hoger
Onderwijs (1976).  1958-1977.  9 omslagen.

23. Verkiezing van plaatselijke CVP-partijbesturen in het arrondissement
Turnhout, 1983.  Adreslijsten van plaatselijke CVP-bestuursleden en
processen-verbaal van plaatselijke bestuursverkiezingen.  1983.  1 omslag.

24. Verkiezing van plaatselijke, arrondissementele en nationale CVP-bestuurs-
organen, 1986.  Omzendbrieven, regieboeken verkiezingen, werkdocu-
menten, kandidaatstellingen, voordrachten van kandidaten, kandidaten-
lijsten, briefwisseling, verkiezingsuitslagen, ledenlijst arrondissementeel
Partijbestuur en Partijbureau.  1985-1986.  3 omslagen.

                                                                                                                                                                    
11 Zie ook nummer 84.
12 Zie ook nummer 85.
13 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de nummers KCA5825-5828.
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25. Plaatselijke CVP-voorzitters en secretarissen.  Omzendbrieven van het ar-
rondissementeel secretariaat aan de plaatselijke afdelingen, uitnodigingen
voor en notulen van arrondissementele vergaderingen van de plaatselijke
voorzitters en secretarissen.  1985-1992.  1 omslag.

26. Arrondissementele en nationale CVP-congressen.  Uitnodigingen, omzend-
brieven, werkdocumenten, adreslijsten congresafgevaardigden, amende-
menten van het CVP-arrondissement Turnhout op nationale congresresolu-
ties, congresdocumenten, enkele brieven.  1985-1993.  3 omslagen.

27. CVP-Jongeren arrondissement Turnhout.  Briefwisseling, uitnodigingen voor
en notulen van vergaderingen van de nationale en de arrondissementele
Jonge Ploeg en van de CVP-Jongeren arrondissement Turnhout, omzend-
brieven (nationaal, arrondissementeel en gewestelijk), nota's, "schema's
voor studie en actie", werkdocumenten, lijsten van CVP-Jongeren arrondis-
sement Turnhout (z.d.), werkboek CVP-Jongeren-actie "Doe mee" (1983),
lijst van nationale en provinciale contactadressen van aanverwante organi-
saties, nummers van Inkt (maandelijks informatie blad gemeentebestuur
Turnhout) (1984-1985), los nummer van Jeugdraad tijdschrift (1987).
1946; 1950-1956; 1958; 1964; 1975; 1983-1993.  10 omslagen.

28. CVP-Vrouwenactie I CVP-Werkgroep Vrouwen Maatschappij arrondissement
Turnhout en CVP-Werkgroep Vrouwen Maatschappij afdeling Turnhout.
Vademecums voor de CVP-vrouwen en vrouwelijke CVP-bestuursleden
(uitg. nationaal secretaris Vrouwenactie J. Vertongen, 1948 en 1951), uit-
nodigingen voor en notulen van vergaderingen; omzendbrieven, briefwis-
seling, nota's, werkdocumenten (o.m. van het nationaal CVP-Secretariaat
en het nationaal CVP-Vrouwensecretariaat), statistieken van de ledenwer-
ving onder de vrouwen in de Vlaamse arrondissementen en in het arrondis-
sement Turnhout, lijst van de vrouwelijke CVP-verantwoordelijken van het
arrondissement Turnhout (1954).  1948-1954; 1985-1992.  6 omslagen.

29. IPOVO-Commissie arrondissement Turnhout.  Uitnodigingen voor en notulen
van vergaderingen; uitnodigingen voor, programma's, deelnemerslijsten en
inschrijvingsformulieren van cursussen en vormingsactiviteiten, werkdocu-
menten, nota's, omzendbrieven, briefwisseling, lijsten van IPOVO-verant-
woordelijken van het arrondissement Turnhout, jaarverslagen.  1969-1979;
1982; 1985-1993.  4 omslagen.

30. Arrondissementele Werkgroep Communicatie.  Omzendbrieven, enkele
brieven, uitnodigingen voor o.m. vergaderingen en persconferenties, nota's,
werkdocumenten, adreslijsten plaatselijke communicatieverantwoordelijken,
perscommuniqués, verslag van een enquête door de nationale Communica-
tiedienst over de externe CVP-communicatie op afdelingsniveau.  1985-
1991.  1 omslag.
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31. Arrondissementele Werkgroep Christen-Democraten voor Europa (CDE).
Omzendbrieven, vergaderstukken, briefwisseling, programma's, nota's en
werkdocumenten van en i.v.m. de Werkgroep CDE, de Overleggroep CVP-
Arrondissement Turnhout CDA-Noord-Brabant14, CDA Regio Tilburg, de
Stuurgroep Grensoverschrijdend Actieprogramma Centraal Benelux Midden-
gebied en diverse CDE-activiteiten o.m. een Euroregiodag te Baarle-Hertog
(25 april 1987), studiebezoeken aan de Europese Instellingen te Brussel,
Luxemburg en Straatsburg, een gespreksavond met staatssecretaris van
Europese Zaken en landbouw P. De Keersmaecker (21 mei 1987), een
hoorzitting "Europees geld voor de Kempen" (Retie, 4 maart 1988), de
feestelijke opening van de Hammelburgstraat te Turnhout (29-30 oktober
1988) en een informatieavond rond "partnersteden" (Turnhout 5 april
1990), beknopt jaaroverzicht 1987 en jaarplanning 1988, adreslijst CDE-
CDA (1989).  1986-1991.  2 omslagen.

32. Arrondissementele Stuurgroep Streekprogramma.  Uitnodigingen voor ver-
gaderingen, werkdocumenten, nota's, ledenlijst Stuurgroep.  1990-1991.
1 omslag.

33. Arrondissementele Werkgroep Milieu en Economie (in het kader van het
CVP-jaarthema en de voorbereiding van het nationaal CVP-congres (De
Haan, 6-7 oktober 1990) over "Ecologie en economie").  Omzendbrieven,
briefwisseling, vergaderstukken, werkdocumenten, nota's en persberichten
i.v.m. leefmilieu, nucleaire (afval)problematiek in de Kempen, landinrichting
en het afvalstoffenplan.  1989-1991.  1 omslag.

34. Bond voor CVP-Provincie- en Gemeenteraadsleden arrondissement
Turnhout I Arrondissementele Vereniging van CVP-Raadsleden.  Uitnodi-
gingen voor vergaderingen en vormingsactiviteiten, nota, omzendbrieven,
werkdocumenten, ledenlijsten, briefwisseling.  1954-1955; 1983;
19851992.  3 omslagen.

35. CVP-mandatarissen dienstbetoon.  Overzichtslijsten van de zitdagen van de
CVP-mandatarissen van het arrondissement Turnhout, enkele uitnodigingen
voor vergaderingen van het Dagelijks Bestuur met de mandatarissen en de
afgevaardigden van de sociale organisaties, notities, enkele brieven.  1971-
1973; 1975; z.d.  1 omslag.

36. Ledenwerving.  Omzendbrieven, nota's, notities, werkdocumenten, brief-
wisseling, lijsten met ledenaantallen van de plaatselijke CVP-afdelingen, uit-
nodigingen voor en notulen van enkele vergaderingen i.v.m. ledenwerving.
1950-1959; 1963; 1973-1974; 1982-1992.  3 omslagen.

37. Uitgaande briefwisseling, uitnodigingen voor vergaderingen en omzend-
brieven.  1986-1987.  3 omslagen.

38. Diverse briefwisseling, omzendbrieven, uitnodigingen, vergaderstukken,
werkdocumenten, documentatie.  1984-1990.  1 omslag.

                                                          
14 CDA: Christen Democratisch Appel.
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39. Viering 40 jaar CVP in de Kempen, Turnhout, 19 april 1986.  Omzend-
brieven, briefwisseling en werkdocumenten (o.m. i.v.m. de publikatie 40
jaar christendemocratie in de Kempen), uitnodigingen voor en draaiboek van
de viering, typoscripten van gesprekken van Fons Mertens (arrondissemen-
teel CVP-secretaris) met Wim Stynen, Jan Weyns en Jozef Hoet, beknopte
biografieën van Jef Hoet, Frans Tanghe, Jef Verdonck en Jan Weyns.
1985-1986.  1 omslag.

40. Arrondissementele CVP-startdag 1993/1994 "CVP: motor van de Kempen",
Retie, 9 oktober 1992.  Persmap, CVP-streekprogramma.  1992.  1 omslag.

41. Contacten met de pers.  Persmededelingen, omzendbrieven aan en diverse
uitnodigingen voor de pers.  1986-1993.  1 omslag.

42. Kabinetten van CVP-ministers.  Kandidatuurstellingen uit het arrondissement
Turnhout voor benoemingen op kabinetten, lijsten van kabinetsmedewerkers
uit het arrondissement Turnhout en lijsten met de samenstelling van
kabinetten, briefwisseling, nota's, omzendbrief van het CVP-arrondissement
Turnhout aan de gemeentelijke CVP-mandatarissen i.v.m. de "Kabinets-
trein"15 (17 februari 1987).  1985-1988.  1 omslag.

43. Strategisch Plan Kempen16.  Verslag van een bespreking door het CVP-
arrondissement Turnhout van het Strategisch Plan Kempen, uitnodigingen
voor en notulen van vergaderingen van het Samenwerkingsverband
Strategisch Plan Kempen, persberichten, nota's, werkdocumenten.  1988-
1993.  1 omslag.

44. Uitgave door het CVP-arrondissement Turnhout van Agenda-Vademecum
1993 (Kempens Politiek Zakboekje).  Werkdocumenten (o.m. i.v.m.
advertenties).  1992.  1 omslag.

45. Benoeming van een adjunct-secretaris/bewegingsmedewerker (DAC) op het
arrondissementeel CVP-secretariaat.  Omzendbrieven, uitnodigingen voor
vergaderingen van de Arrondissementele Benoemingscommissie, briefwis-
seling, kandidatenlijst, curricula vitae, werkdocumenten.  1986-1987.
1 omslag.

46. Documentatiemap met fotocopieën van persknipsels i.v.m. de CVP, de
Kempen, het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) te Mol, de Super Snelle
Trein (SST), politieke vluchtelingen en asielzoekers, rapport F. DE BONDT
(voorzitter Senaatscommissie Infrastructuur) Spoor 2000.  Een lange termijn
perspektief voor de spoorwegen in België.  Een alternatieve visie op de
snelspoorplannen (1986), anonieme nota Niemand verlaat zijn land met
vreugde in het hart.  Vluchtelingen in België (1 987).  1986-1988; 1992.
4 omslagen.

                                                          
15 Samenkomst van CVP-gemeentemandatarissen met CVP-kabinetsmedewerkers waarbij aan

de mandatarissen de gelegenheid geboden werd om nationale aandacht te vragen voor nog
uit te voeren of in uitvoering zijnde dossiers met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen
van 1988.

16 Op 1 juli 1988 werd tussen de belangrijkste Kempense socio-economische organisaties en
een afvaardiging van het provinciebestuur Antwerpen een samenwerkingsakkoord gesloten
dat moest leiden tot de uitbouw van het arrondissement Turnhout tot één van de meest
welvarende regio's in Vlaanderen en West-Europa.
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47. CVP-nationaal: College van Arrondissementele Voorzitters en Secretarissen.
Uitnodigingen voor en notulen van vergaderingen, werkdocumenten, nota's,
omzendbrieven.  1982; 1984-1993.  3 omslagen.

48. CVP-nationaal: Werkgroep Senioren.  Notulen van een vergadering van het
Nationaal Bestuur van de Werkgroep, nota's, verslag van een enquête bij
500 CVP-leden ouder dan 55 jaar, adreslijst afdelingsbesturen arrondisse-
ment Turnhout (met aanduiding van senioren).  1992.  1 omslag.

49. CVP-afdeling17 Arendonk.  Verslag van een Algemene Vergadering, brief-
wisseling, verslagen verkiezing en ledenlijsten plaatselijk partijbestuur, om-
zendbrieven van het arrondissement; lijst met overzicht van aantal inwoners
en CVP-leden, samenstelling partij-, gemeente- en OCMW-bestuur en op-
somming gemeentelijke CVP-mandatarissen; ledenlijst 1992, verkiezingsblad
met voorstelling van de CVP-kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen
1982, kopie erkenningsattest als plaatselijke CVP-afdeling, enkele losse
nummers plaatselijk CVP-blad18, persknipsels.  1978-1992.  1 omslag.

50. CVP-afdeling Baarle-Hertog.  Briefwisseling, omzendbrieven arrondissement,
lijst met overzicht aantal inwoners en CVP-leden, samenstelling partij-,
gemeente- en OCMW-bestuur en opsomming van gemeentelijke V CVP-
mandatarissen; persknipsels.  1980-1988; 1993.  1 omslag.

51. CVP-afdeling Balen-Olmen.  Briefwisseling, omzendbrieven arrondissement,
uitslagen verkiezing en ledenlijsten plaatselijk partijbestuur; lijst met over-
zicht aantal inwoners en CVP-leden, samenstelling partij-, gemeente- en
OCMW-bestuur en opsomming gemeentelijke CVP-mandatarissen; verkie-
zingsfolders en kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen 1982, kopie
erkenningsattest als plaatselijke CVP-afdeling, persknipsels, losse nummers
plaatselijk CVP-blad19.  1977-1989; 1992-1993.  2 omslagen.

52. CVP-afdeling Beerse-Vlimmeren.  Briefwisseling, omzendbrieven arrondis-
sement, uitslag bestuursverkiezingen, uitnodigingen voor en verslagen van
vergaderingen; lijst met overzicht aantal inwoners en CVP-leden, samenstel-
ling partij-, gemeente- en OCMW-bestuur en opsomming gemeentelijke
CVP-mandatarissen; engagementsverklaringen bestuursleden, kopie
erkenningsformulier als plaatselijke CVP-afdeling, persknipsels.  1978-1989;
1993.  1 omslag.

53. CVP-afdeling Dessel.  Briefwisseling, ingevulde vragenlijst inzake de
gemeenteraadsverkiezingen van 1982 (o.m. i.v.m. bestuursakkoord, toe-
wijzing mandaten), omzendbrieven van afdeling en arrondissement, uitnodi-
gingen voor en verslagen van enkele vergaderingen, uitslagen verkiezing en
ledenlijsten partijbestuur, los nummer plaatselijk CVP-blad20, kopie erken-
ningsformulier als plaatselijke CVP-afdeling, ledenlijst (1992), persknipsels.
1980-1989; 1991-1993.  1 omslag.

                                                          
17 De hier beschreven dossiers "CVP-afdelingen" (nrs. 49-75) bevatten ook niet-erkende

afdelingen (wegens te weinig leden ...) waarvan een aantal in een later stadium wel erkend
werden.

18 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
19 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
20 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
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54. CVP-afdeling Geel.  Briefwisseling, omzendbrieven van het arrondissement,
uitnodigingen voor en verslagen van vergaderingen, uitslagen verkiezing en
ledenlijsten Partijbestuur, ingevulde vragenlijst inzake de gemeenteraads-
verkiezingen van 1982; lijst met overzicht aantal inwoners en CVP-leden,
samenstelling partij-, gemeente- en OCMW-bestuur en opsomming gemeen-
telijke CVP-mandatarissen; persknipsels, kopie erkenningsformulier als CVP-
afdeling, jaarverslag 1989-1990, enkele nummers van plaatselijk CVP-
blad21.  1978-1993.  2 omslagen.

55. CVP-afdeling Grobbendonk-Bouwel.  Briefwisseling, omzendbrieven afdeling
en arrondissement, vragenlijst inzake de gemeenteraadsverkiezingen van
1982, lijsten bestuursleden, stem brief en verslag bestuursverkiezing; lijst
met o.m. overzicht aantal inwoners, kiezers en CVP-leden, samenstelling
gemeente- en OCMW-bestuur en opsomming CVP-gemeentemandatarissen;
losse nummers plaatselijk CVP-tijdschrift en CVP-verkiezingsblad gemeente-
raadsverkiezingen 197622, verkiezingsdrukwerk, kopie erkenningsformulier
als plaatselijke CVP-afdeling, persknipsels.  1978-1993.  1 omslag.

56. CVP-afdeling Herentals(-Morkhoven-Noorderwijk).  Briefwisseling, omzend-
brieven afdeling en arrondissement, uitnodigingen voor vergaderingen,
ledenlijsten partijbestuur, proces-verbaal en uitslagen bestuursverkiezingen,
vragenlijst inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 1982; lijst met over-
zicht aantal CVP-leden, samenstelling partij-, gemeente- en OCMW-bestuur
en opsomming gemeentelijke CVP-mandatarissen; CVP-brochure (verkie-
zingsdrukwerk) voor gemeenteraadsverkiezingen 1982 en nummers
plaatselijk CVP-tijdschrift23, kopie erkenningsformulier als plaatselijke CVP-
afdeling, ledenlijst (1992), persknipsels.  1979-1989; 1991-1992.
2 omslagen.

57. (CVP-afdeling) Herenthout.  Briefwisseling, omzendbrieven arrondissement;
lijst met overzicht van o.m. aantal inwoners, kiezers en CVP-leden, partij-
werking en samenstelling gemeente- en OCMW-bestuur; kopie erkennings-
formulier als plaatselijke CVP-afdeling, persknipsels.  1977; 1980-1986;
1988.  1 omslag.

58. CVP-afdeling Herselt-Ramsel.  Briefwisseling, uitnodigingen voor en ver-
slagen van enkele vergaderingen, vragenlijst inzake de gemeenteraadsver-
kiezingen van 1982, omzendbrieven arrondissement; lijst met overzicht van
o.m. aantal inwoners, kiezers en CVP-leden, partijwerking en samenstelling
gemeente- en OCMW-bestuur; voorlopige kandidatenlijst gemeenteraadsver-
kiezingen 1982, persmap voorstelling CVP-Jongeren Herselt-Ramsel (1986),
stembrieven voor verkiezing en ledenlijst van het partijbestuur, losse
nummers plaatselijk CVP-blad24, persknipsels.  1977-1986; 1988-1989;
z.d.  1 omslag.

                                                          
21 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
22 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
23 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
24 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
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59. CVP-afdeling Hoogstraten(-Meer-Meerle-Minderhout-Wortel).  Briefwisseling,
omzendbrieven afdeling en arrondissement, uitnodigingen voor en verslagen
van vergaderingen, ledenlijst partijbestuur, proces-verbaal bestuursverkie-
zingen, lijsten kandidaat-bestuursleden, huishoudelijk reglement plaatselijke
afdeling, vragenlijst inzake gemeenteraadsverkiezingen 1982; lijst met over-
zicht van o.m. aantal inwoners, kiezers en CVP-leden, partijwerking en
samenstelling gemeente- en OCMW-bestuur; verkiezingsdrukwerk
gemeenteraadsverkiezingen 1982, kandidatenlijst voor en uitslag van
verkiezing OCMW-Raadsleden (1983), kopie erkenningsformulier als
plaatselijke CVP-afdeling, ledenlijst (1992), persknipsels, losse nummers
plaatselijk CVP-tijdschrift25.  1978-1992.  2 omslagen.

60. CVP-afdeling Hulshout(-Houtvenne-Westmeerbeek).  Briefwisseling, leden-
lijsten partijbestuur, engagementsverklaringen bestuursleden, uitnodigingen,
omzendbrieven arrondissement, vragenlijsten inzake gemeenteraadsver-
kiezingen 1982; lijst met overzicht van o.m. aantal inwoners, kiezers, CVP-
leden, partijwerking, samenstelling gemeente- en OCMW-bestuur en
adressen CVP-gemeentemandatarissen; kopie erkenningsformulier als
plaatselijke CVP-afdeling, losse nummers plaatselijk CVP-tijdschrift26,
persknipsels.  1980-1990; 1992.  1 omslag.

61. CVP-afdeling Kasterlee(-LichtaartTielen).  Briefwisseling, omzendbrieven ar-
rondissement, verslag en uitslag van een bestuursverkiezing, ledenlijsten
partijbestuur, kopie erkenningsformulier als plaatselijke CVP-afdeling, pers-
knipsels, losse nummers plaatselijk CVP-tijdschrift27.  1978-1989; 1991;
1993.  1 omslag.

62. CVP-afdeling Laakdal(-Eindhout-Veerle-Vorst).  Briefwisseling, vragenlijst
inzake gemeenteraadsverkiezingen 1982, omzendbrieven arrondissement;
lijst met overzicht van o.m. aantal CVP-leden, samenstelling partij-,
gemeente- en OCMW-bestuur en opsomming CVP-gemeentemandatarissen;
verslag verkiezing en ledenlijst bestuur, uitnodigingen, kopie erkennings-
formulier als plaatselijke CVP-afdeling, losse nummers plaatselijk CVPblad28,
persknipsels.  1980-1994.  1 omslag.

63. CVP-afdeling Lille(-Gierle-Poederlee-Wechelderzande).  Briefwisseling, leden-
lijst -35 jaar, uitnodigingen, verslag van een vergadering, omzendbrieven
arrondissement, kandidatenlijsten voor bestuursverkiezingen, ledenlijsten
partijbestuur, engagementsverklaringen bestuursleden, uitslag gemeente-
raadsverkiezingen 1982, kopie erkenningsformulier als plaatselijke CVP-
afdeling, persknipsels.  1978-1993.  1 omslag.

                                                          
25 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
26 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
27 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
28 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.



CVP-arr. Turnhout, 12

64. (CVP-afdeling) Meerhout (Christen Democraten (CD-Meerhout)).  Briefwis-
seling, verslag van een vergadering, vragenlijsten i.v.m. gemeenteraadsver-
kiezingen 1982; lijst met overzicht van o.m. aantal inwoners, kiezers, CVP-
leden, partijwerking en samenstelling gemeente- en OCMW-bestuur; losse
nummers plaatselijk christen-democratisch blad29, persknipsels.  1980-
1986; 1988-1989.  1 omslag.

65. CVP-afdeling Merksplas.  Briefwisseling, omzendbrieven arrondissement;
lijst met overzicht van o.m. aantal inwoners, kiezers en CVP-leden, partij-
werking en samenstelling gemeente- en OCMW-bestuur; kopie erkennings-
formulier plaatselijke afdeling, persknipsels.  1974; 1978; 1981-1988;
1993.  1 omslag.

66. CVP-afdeling Mol.  Briefwisseling, verslagen van enkele vergaderingen, om-
zendbrieven arrondissement, ledenlijsten partijbestuur; kandidatenlijst, stem-
brieven en uitslagen van bestuursverkiezingen; lijst met overzicht van o.m.
aantal inwoners, kiezers en CVP-leden, partijwerking en samenstelling
gemeente- en OCMW-bestuur; ledenlijst, kopie erkenningsformulier als
plaatselijke CVP-afdeling, adreslijst gemeentelijke mandatarissen, losse
nummers plaatselijk CVP-tijdschrift30, persknipsels.  1970; 1978-1986;
1988-1989; 1992-1993.  2 omslagen.

67. CVP-afdeling Olen.  Briefwisseling, stembrieven en uitslagen bestuursver-
kiezing, omzendbrieven arrondissement, uitnodigingen; lijsten met overzicht
van o.m. aantal CVP-leden, samenstelling partij-, gemeente- en OCMW-
bestuur en opsomming gemeentelijke CVP-mandatarissen; ledenlijsten partij-
bestuur, bestuursovereenkomst CVP-OGB (Olense Gemeentebelangen)
(1982), kopie erkenningsformulier als plaatselijke CVP-afdeling, ledenlijst
(1992), los nummer plaatselijk CVP-tijdschrift31, persknipsels.  1978-1989;
1992-1993.  1 omslag.

68. CVP-afdeling Oud-Turnhout.  Briefwisseling, uitnodigingen voor o.m. verga-
deringen, regenboogprogramma (gemeenteraadsverkiezingen 1982) en losse
nummers plaatselijk CVP-blad32, vragenlijst inzake gemeenteraadsverkie-
zingen 1982, omzendbrieven arrondissement; lijst met overzicht van o.m.
aantal inwoners en CVP-leden, samenstelling partij-, gemeente- en OCMW-
bestuur en opsomming gemeentelijke CVP-mandatarissen; uitslag verkiezing
en ledenlijsten partijbestuur, kopie erkenningsformulier als plaatselijke CVP-
afdeling, beleidsprogramma 1989-1994, ledenlijst (1992), persknipsels.
1978-1993.  1 omslag.

                                                          
29 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
30 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
31 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
32 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
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69. CVP-afdeling Ravels(-Weelde-Poppel).  Briefwisseling, uitslag verkiezingen
en ledenlijsten partijbestuur, uitnodigingen voor vergaderingen, omzend-
brieven afdeling en arrondissement, vragenlijst inzake gemeenteraadsver-
kiezingen 1982, verklaringen kandidaat-OCMW-raadsleden, verkiezingsblad
gemeenteraadsverkiezingen 198233, kopie erkenningsformulier als plaatse-
lijke CVP-afdeling, ledenlijst (1992), persknipsels.  1977-1989; 1992-1993.
1 omslag.

70. CVP-afdeling Retie.  Briefwisseling, verslag en stemformulieren bestuurs-
verkiezingen, ledenlijsten partijen gemeentebestuur, vragenlijst inzake
gemeenteraadsverkiezingen 1982, omzendbrieven arrondissement, losse
nummers plaatselijk CVP-blad34, verslag vergaderingen CVP-kiescollege en
kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen 1982, akkoord CVP-verkoze-
nen i.v.m. verdeling schepenmandaten 1982, kopie erkenningsformulier als
plaatselijke CVP-afdeling, persknipsels.  1977-1989; 1992-1993.
1 omslag.

71. (CVP-afdeling) Rijkevorsel.  Briefwisseling, vragenlijst inzake gemeente-
raadsverkiezingen 1982, omzendbrieven arrondissement; lijst met overzicht
van o.m. aantal inwoners, kiezers en CVP-leden, partijwerking en samen-
stelling gemeente- en OCMW-bestuur; ACW-verkiezingsdrukwerk gemeen-
teraadsverkiezingen 1982, kopie van erkenningsformulier als CVP-afdeling,
persknipsels.  1980-1989; 1993.  1 omslag.

72. CVP-afdeling Turnhout.  Briefwisseling, uitnodigingen voor en verslagen van
vergaderingen (vnl.  van de CVP-Jongeren), lijst nieuwe leden 1986, leden-
lijst (1992); kandidatenlijsten voor, uitslagen en stem brieven van bestuurs-
verkiezingen; ledenlijsten partijbestuur, omzendbrieven arrondissement,
losse nummers plaatselijk CVP-blad35, CVP-verkiezingsdrukwerk gemeen-
teraadsverkiezingen 1982 (o.m. programma), kopie erkenningsformulier als
CVP-afdeling, persknipsels, losse nummers van De Stadskrant.  1977-
1994.  4 omslagen.

73. CVP-afdeling Vorselaar.  Briefwisseling, uitnodigingen voor en verslagen van
vergaderingen, kandidatenlijst voor en vragenlijst inzake gemeenteraads-
verkiezingen 1982, omzendbrieven arrondissement, uitslag verkiezing en
ledenlijsten partijbestuur; lijst met overzicht van o.m. aantal inwoners,
kiezers en CVP-leden, samenstelling partij-, gemeente- en OCMW-bestuur
en opsomming gemeentelijke CVP-mandatarissen; kopie erkenningsformulier
als plaatselijke CVP-afdeling, exemplaar van Ideeënboek gemeentelijk
bejaardenbeleid voor plaatselijke afdelingen van de bonden van
gepensioneerden en alle geïnteresseerden (uitg. Overlegkomitee Vlaamse
Gepensioneerdenorganisaties), rapport bejaardenhuisvestingsenquête
Vorselaar (1990), persknipsels.  1976-1993.  1 omslag.

                                                          
33 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
34 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
35 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
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74. CVP-afdeling Vosselaar.  Briefwisseling, uitslagen verkiezingen en leden-
lijsten partijbestuur, vragenlijst inzake gemeenteraadsverkiezingen 1982,
omzendbrieven arrondissement, uitnodigingen voor en verslag van een ver-
gadering; lijst met overzicht van o.m. aantal inwoners en CVP-leden en
samenstelling partij-, gemeente- en OCMW-bestuur; verkiezingsfolder en
brochure CVP-Vosselaar, persknipsels.  1978-1990; 1993.  1 omslag.

75. CVP-afdeling Westerlo(-Oevel).  Briefwisseling, omzendbrieven afdeling en
arrondissement, uitslagen verkiezing en ledenlijsten partijbestuur, kandida-
tenlijst en vragenlijst inzake gemeenteraadsverkiezingen 1982, bestuursak-
koord GE-VU-SP36; lijst met overzicht van o.m. aantal inwoners, kiezers en
CVP-leden en samenstelling partij-, gemeente- en OCMW-bestuur; leden-
lijsten (1992-1993), kopie erkenningsformulier als plaatselijke CVP-afdeling,
losse nummers plaatselijk CVP-tijdschrift37, aankondigingsaffiche van een
door de CVP georganiseerde gespreksavond over gemeentebeleid
(8 november 1979)38, persknipsels.  1978-1993.  2 omslagen.

76. Arrondissementeel Partijbestuur.  Uitnodigingen voor en verslagen van ver-
gaderingen, aanwezigheidslijsten.  1977; 1985-1991; 1993.  2 omslagen.

77. Arrondissementeel Partijbureau.  Uitnodigingen voor en verslagen van ver-
gaderingen, agenda's, aanwezigheidslijsten, werkdocumenten, diverse uit-
nodigingen voor vergaderingen, omzendbrieven.  1983-1993.  2 omslagen.

78. Ledenwerving 1993 en 1994.  Omzendbrieven, werkdocumenten en nota's
van CVP-nationaal en CVP-arrondissement Turnhout, ledencijfers van ar-
rondissementen en afdelingen, aanvraagformulieren voor afdelingen die
ledenwerving 1994 in eigen beheer wensen te voeren, enkele brieven,
notities, losse nummers van Ledenwervingskrant (uitg. CVP-Kempen)39.
1992-1993.  1 omslag.

79. Wetgevende verkiezingen 13 oktober 198540.  Omzendbrieven, uitnodi-
gingen voor vergaderingen, werkdocumenten, affiches met kandidaten-
lijsten41, affiche E. Schuermans42, verkiezingsdrukwerk en -uitslagen.  1985.
3 omslagen.

                                                          
36 GE: Groep Eenheid (liberale strekking).
37 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
38 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder het nummer KCA6284.
39 Bewaard op de Afdeling Bibliotheek.
40 Zie ook nummer 13.
41 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de nummers KCC844-846.
42 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder het nummer KCB3145.
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80. Wetgevende verkiezingen 13 december 1987.  Omzendbrieven, briefwis-
seling, werkdocumenten, formulieren" Aanwijzing der getuigen" en "Voor-
dracht van kandidaten", lijsten van stem -en opnemingsbureaus en van
voorzitters stem- en telbureaus, verklaringen van kandidaten, geluidscas-
setten voor vrije radio's Aan de tafel met Kempische politici (Leysen, Van
Rompaey, A.  Bens en J.  Dupré)43, Martens.  Ja voor de toekomst44 en Hoe
stemt u geldig45, affiches met kandidatenlijsten46, enkele verkiezingsfolders,
begroting verkiezingen, verkiezingsuitslagen.  1987.  3 omslagen.

81. Wetgevende verkiezingen 24 november 1991.  Omzendbrieven, briefwis-
seling, werkdocumenten, lijsten van publiciteitsborden, stem- en telbureaus,
verklaringen van kandidaten i.v.m. hun verkiezingsuitgaven, begroting en
rekening verkiezingen, diverse formulieren o.m. "Voordracht van kandi-
daten", "Verklaring" van kandidaten en "Aanwijzing der getuigen", poll-
brieven, kandidatenlijsten, affiches met kandidatenlijsten47, verkiezingsuit-
slagen, foto's met o.m. J. Dupré en W. Martens48, ontwerp van regeerak-
koord CVP-PS-PSC-SP, toespraak CVP-voorzitter H. Van Rompuy op CVP-
congressen van Kortrijk en Limburg (2 en 3 maart 1992).  1991-1992.
6 omslagen.

82. Europese verkiezingen 18 juni 198949.  Omzendbrieven, uitnodigingen voor
vergaderingen, werkdocumenten, briefwisseling, lijsten van getuigen, ver-
kiezingsdrukwerk, begroting verkiezingen, regieboek, verkiezingsprogram-
ma, affiche CVP.  Thuis in Europa.  Goeie morgen Europa50, uitslagen.
1988-1989.  2 omslagen.

83. Europese verkiezingen 12 juni 1994.  Briefwisseling (aanvragen kiezers-
lijsten bij gemeenten), omzendbrieven, agenda van de kiesverrichtingen,
schematisch overzicht verloop verkiezingscampagne, nota en wetsvoorstel
over de verkiezingsuitgaven, omzendbrief van de Vereniging van CVP-
Raadsleden met in bijlage fotocopieën uit het Belgisch Staatsblad i.v.m. de
organisatie van de verkiezingen.  1994.  1 omslag.

84. Gemeenteraadsverkiezingen 10 oktober 198251.  Voordrachten en ver-
klaringen van kandidaten en modellijst voor poll van CVP-Ravels, verkie-
zingsuitslag en -drukwerk, persknipsels.  1982-1983.  1 omslag.

                                                          
43 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder het nummer KMAC97(1-3).
44 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder het nummer KMAC37.
45 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder het nummer KMAC98.
46 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de nummers KCC838-839.
47 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de nummers KCC840-843.
48 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder de nummers KFA21214-21215.
49 Zie ook nummer 16.
50 Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder het nummer KCA6283.
51 Zie ook nummer 18.
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85. Gemeenteraadsverkiezingen 9 oktober 198852.  Omzendbrieven, briefwis-
seling, werkdocumenten, lijsten van publiciteitsborden, verbintenissen CVP-
kandidaten Mol, Geel, Hulshout en Herselt, onderlinge overeenkomst
samenstelling schepencollege Hulshout, modellijsten, uitslagen pollver-
richtingen, kandidatenlijsten, overzichten samenstelling gemeentebesturen,
CVP-gemeentemandatarissen en plaatselijk partijbestuur, verkiezingsdruk-
werk en -uitslagen.  1988.  4 omslagen.

86. Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 9 oktober 1994, arrondissement
Turnhout-Mechelen.  Omzendbrieven, briefwisseling, modellijsten, werkdo-
cumenten, fotocopieën van persknipsels, lijsten van getuigen, voordracht-
acten van kandidaten voor provincieraadsverkiezingen, verklaring van lijst-
verbinding, attesten erkenning letterwoord CVP, perscommuniqués,
campagnemap, uitslagen.  1992-1994.  7 omslagen.

87. Verkiezingsuitslagen.  Tabellen met uitslagen van gemeenteraads (1946-
1976) en wetgevende verkiezingen (1954-1989) in het arrondissement
Turnhout, toespraak L. Tindemans over verkiezingsuitslagen en partij-
werking in het arrondissement Turnhout (1979), tabel verkozen parlements-
leden arrondissement Turnhout (1965-1981), fotocopieën naamen adreslijst
Senaat (1981-1982), samenstelling politieke fracties Kamer (1981-1982)
en lijst van de kabinetten van ministers en staatssecretarissen (1982).
1954-1989.  1 omslag.

88. Documentatie Kamer van Volksvertegenwoordigers.  Brief van E. Bourgeois
(directeur Studieen Documentatiedienst van de Kamer) aan F. Mertens
(arrondissementeel CVP-secretaris) met in bijlage een alfabetische lijst van
de volksvertegenwoordigers van het arrondissement Turnhout (1945-1986),
een fotocopie van de lijst van de nationale vertegenwoordiging van het
arrondissement in de Kamer sinds 1884 (tot 1985) en fotocopieën van de
biografische fiches van bedoelde vertegenwoordigers evenals van de fiches
waarop hun parlementaire activiteiten zijn vermeld.  1986.  1 omslag.

89. Aanwerving arrondissementeel CVP-secretaris.  Briefwisseling (o.m. sollici-
tatiebrieven), programma en materiaal voor selectieproef, uitnodiging voor
gesprek met weerhouden kandidaten.  1984-1985.  1 omslag.

90. Solidaf53 vzw.  Uittreksels en fotocopieën uit het Belgisch Staatsblad, brief-
wisseling, verslag van een Algemene Vergadering en documentatie i.v.m.
oprichting, statuten, samenstelling Beheerraad, fiscaal stelsel vzw's, ver-
huur, huur en aankoop van kantoren en de gerechtszaak Solidaf-Spiessens;
huurcontract, bouwplan appartementen.  1956; 1978; 1988-1990; 1992-
1993.  1 omslag.

                                                          
52 Zie ook nummer 19.
53 Solidaf : Kristelijk Solidariteitsfonds.  Gesticht in 1956 met zetel te Turnhout.  Doel:

verspreiding van en steun aan de katholieke sociale actie in de Kempen.
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91. Nationale CVP-congressen "Sociale Zekerheid" en "Krachtlijnen voor een
definitieve staatshervorming" (Brussel, 15-16 december 1979) en "Sociale
Zekerheid" (14-15 maart 1980).  Briefwisseling, omzendbrieven, nota's en
werkdocumenten (o.m. van het Egmontpact inzake staatshervorming en van
IPOVO inzake hervorming Sociale Zekerheid), congresagenda en -reglement,
synthese van de IPOVO-besprekingen in het arrondissement Turnhout over
de herziening van de Sociale Zekerheid.  1979-1980.  2 omslagen.

92. Uitslag bestuursverkiezing CVP-arrondissement Turnhout (1 oktober 1989),
tabellen over plaatselijke partijwerking (z.d.) en samenstelling Provinciaal
Partijbestuur, nota over bestuursverkiezingen 1992, ontwerp van inwendig
reglement CVP-arrondissement Mechelen-Turnhout (1994).  1989; 1992;
1994.  1 omslag.

93. Werkbezoeken op initiatief van het arrondissementeel Partijbureau aan de
CVP-afdelingen van het arrondissement Turnhout.  Verslag rondgang in de
CVP-afdelingen.  Voorjaar 1991.  1 omslag.

94. Algemene ledenpoll, 4 december 1993 (verkiezing algemene en arrondisse-
mentele CVP-voorzitter en samenstelling lijst Europese verkiezingen).
Folder, brochure, formulieren met gegevens over aantal poll brieven, verant-
woordelijken en bijzitters voor de stemverrichtingen, plaats en data van
polls en eventuele omkaderende activiteiten, omzendbrieven, briefwisseling,
beknopte curricula vitae van W. Vermeulen en J. De Clercq (kandidaten
arrondissementeel voorzitterschap), los nummer Zeg.  CVP-arrondissement
Kempen, ledenlijst nieuw arrondissementeel bestuur CVP-Kempen.  1993.
1 omslag.

95. Uitgave door CVP-arrondissement Turnhout van Agenda Vademecum 1994.
Briefwisseling, werkdocumenten (aangepaste teksten vademecum 1993),
adreslijsten.  1993-1994.  1 omslag.

96. Briefwisseling, omzendbrieven, diverse uitnodigingen voor en verslagen van
vergaderingen, nota's en werkdocumenten (o.m. i.v.m. ledenwerving, ver-
kiezingen, IPOVO, CVP-Jongeren, werkgroepen).  1984-1994.  5 omslagen.

97. Nummers van Arrofacts (arrondissementele faxnieuwsbrief voor partij-
kaders).  1992-1993.  1 omslag.

98. Nationale CVP-Werkgroep Vrouwen Maatschappij.  Dossier met een over-
zicht van de behandeling van de abortusproblematiek binnen de partij sedert
1973 o.m. nota's, persmedelingen, verslag van een peiling naar de houding
van de vrouwelijke CVP-leden inzake abortus (1984) en fotocopieën van
persknipsels.  Z.d.  (laatste stukken dateren van 1986).  1 omslag.


