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OCMW 1: Het ziekenhuis De Bijloke
Periode: 1799-1995
Omvang: 66 dozen, 336 nummers
Toegang beschikbaar

OCMW 2: Tehuis Prins Filip
Periode: 1844-1986
Omvang: 113 dozen, 2498 nummers
Toegang beschikbaar

OCMW 3: Cultuurkapel Sint-Vincent
Periode: 1994-2012
Omvang: 3 dozen, 22 nummers
Toegang beschikbaar

OCMW 4: Archief secretaris
Periode: 1860-2008
Omvang: 155 dozen, 1.675 nummers
Toegang beschikbaar

OCMW 5: Het ziekenhuis De Bijloke - Dr. P. Reyniers (dirercteur)
Periode: 1876-1982
Omvang: 5 dozen, 29 nummers
Toegang beschikbaar

OCMW 6: Tehuis Leieland
Periode: 1985-1986
Omvang: 1 doos, 4 nummers
Toegang beschikbaar

OCMW 7: Sint-Antoniushof
Periode: 1926-1990
Omvang: 22 dozen, 634 nummers
Toegang beschikbaar

Ga naar

OCMW1

OCMW2

OCMW3

OCMW4

OCMW5

OCMW6

OCMW7



OCMW 8: Serviceflats Antoniushof
Periode: 1799-1995
Omvang: 1 doos, 4 nummers
Toegang beschikbaar

Ga naar

OCMW8



Overzicht

NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Inventarisnummer: 006-01 / 1 / 2006 /  
1-36. Verslagen van het Bijzonder Comité van het Hospitaal De Bijloke, later van het 
Beheerscomité van De Bijloke. 1962-1995. 36 omslagen en pakken.
Vanaf 1984 veranderd de naam van dit orgaan in Beheerscomité.
1 1962
2 1963
3 1964
4 1965
5 1966
6 1967
7 1968
8 1969
9 1970
10 1971
11 1972
12 1973
13 1974
14 1975
15 1976
16 1977
17 1978
18 1979
19 1980
20 1981
21 1982
22 1983
23 1984

24 1985
25 1986
26 1987
27 1988
28 1989
29 1990
30 1991 De stukken van september tot december 

ontbreken.
31 22/01/1992 – 

17/06/1992
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32 10/07/1992 – 
16/12/1992

33 20/01/1993 – 
15/09/1993

34 20/10/1993 – 
25/05/1994

35 22/06/1994 – 
21/12/1994

36 1995
37 25/07/1898 - 

16/04/1954
Verslagboek van de Medische Commissie. 1 deel

38 1945-1961 Dossier betreffende de Medische Raad van 
de Bijloke.  

1 omslag

39-96. Jaarverslagen. 1907-1964. 58 omslagen
39 1907 1 omslag
40 1908 1 omslag
41 1909 1 omslag
42 1910 1 omslag
43 1911 1 omslag
44 1912 1 omslag
45 1913 1 omslag
46 1914 1 omslag
47 1915 1 omslag
48 1916 1 omslag
49 1917 1 omslag
50 1918 1 omslag
51 1919 1 omslag
52 1920 1 omslag
53 1921 1 omslag
54 1922 1 omslag
55 1923 1 omslag
56 1924 1 omslag
57 1925 1 omslag
58 1926 1 omslag
59 1927 1 omslag
60 1928 1 omslag
61 1929 1 omslag
62 1930 1 omslag
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63 1931 1 omslag
64 1932 1 omslag
65 1933 1 omslag
66 1934 1 omslag
67 1935 1 omslag
68 1936 1 omslag
69 1937 1 omslag
70 1938 1 omslag
71 1939 1 omslag
72 1940 1 omslag
73 1941 1 omslag
74 1942 1 omslag
75 1943 1 omslag
76 1944 1 omslag
77 1945 1 omslag
78 1946 1 omslag
79 1947 1 omslag
80 1948 1 omslag
81 1949 1 omslag
82 1950 1 omslag
83 1951 1 omslag
84 1952 1 omslag
85 1953 1 omslag
86 1954 1 omslag
87 1955 1 omslag
88 1956 1 omslag
89 1957 1 omslag
90 1958 1 omslag
91 1959 1 omslag
92 1960 1 omslag
93 1961 1 omslag
94 1962 1 omslag
95 1963 1 omslag
96 1964 1 omslag
97-133.  “Inventaire général du mobilier, vêtements, linges et tous autres objets en 
usage ou en provision”. Inventaris van het meubilair, kledij, linnenhok en andere voor-
werpen. 1897-1938. 37 omslagen.
97 1897 1 omslag
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98 1898 1 omslag
99 1899 1 omslag
100 1900 1 omslag
101 1901 1 omslag
102 1901-1903 1 omslag
103 1903-1904 1 omslag
104 1904 1 omslag
105 1905 1 omslag
106 1906 1 omslag
107 1907 1 omslag
108 1908 1 omslag
109 1909 1 omslag
110 1910 1 omslag
111 1911 1 omslag
112 1912 1 omslag
113 1913 1 omslag
114 1914 1 omslag
115 1915 1 omslag
116 1916 1 omslag
117 1921 1 omslag
118 1922 1 omslag
119 1923 1 omslag
120 1924 1 omslag
121 1925 1 omslag
122 1926 1 omslag
123 1927 1 omslag
124 1929 1 omslag
125 1930 1 omslag
126 1931 1 omslag
127 1932 1 omslag
128 1933 1 omslag
129 1934 1 omslag
130 1935 1 omslag
131 1936 1 omslag
132 1937 1 omslag
133 1938 1 omslag
134-137. Ingekomen briefwisseling. 1860-1924. 4 omslagen en pakken.
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134 24/08/1860 – 
26/11/1902

1 omslag

135 26/11/1902 – 
01/06/1907

1 omslag

136 21/02/1911 – 
19/12/1920

1 omslag

137 26/01/1921 – 
20/09/1924

1 omslag

138-142. Algemene dossiers van de directeur. 1936-1964. 5 omslagen.
138 1936-1939 Documentatie betreffende andere hospitalen. 1 omslag
139 1942-1949 Dossier inzake de samenwerking met het 

Rode Kruis. 
1 omslag

140 1954-1955 Dossier inzake de Vereniging der Directeurs 
van de Burgerlijke Ziekenhuizen. 

1 omslag

141 1959-1964 Dossier inzake de normen voor erkenning van 
ziekenhuizen. 

1 omslag

142 S.d. Dossier inzake statistische gegevens. 1 omslag
143-148. Dossiers inzake financiën van de directeur. 1950-1965. 6 omslagen
143 1950-1965 Dossier inzake uit te voeren werken te voor-

zien op de begroting. 
1 omslag

144 1948-1951 Dossier inzake de begroting van het zieken-
huis. 

1 omslag

145 1952-1955 Dossier inzake het geschil tussen de COO en 
het Bestuur der Douane en Accijnzen omtrent 
de ontdoken taksen op spuitwater. 

1 omslag

146 1957-1965 Dossier inzake de begroting van het zieken-
huis. 

1 omslag

147 1945-1947 Dossier inzake de opname van kanker- en 
tuberculosepatiënten en de terugbetaling van 
de behandeling via het "Gemeen Fonds" van 
de gemeente van herkomst. 

1 omslag

148 1956-1964 Dossier inzake de overeenkomst inzake hos-
pitalisatietarieven met het RIZIV. 

1 omslag

149-166.  Dossiers inzake personeelsaangelegenheden van de directeur. 1938-1986.  
18 omslagen
149 1938-1956 Dossiers inzake de inzet van studenten-inter-

nen en stagairs in het hospitaal. 
1 omslag

150 1945-1962 Dossier inzake de dokters-in-opleiding werk-
zaam in het ziekenhuis. 

1 omslag

151 1946-1964 Dossier inzake personeelsaangelegenheden. 1 omslag
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152 1946-1961 Dossier inzake veiligheid en gezondheid op 
het werk. 

1 omslag

153 1947-1964 Dossier inzake de erelonen en het geldelijk 
statuut van de geneesheren. 

1 omslag

154 1951-1957 Dossier inzake de compensatiekas voor ge-
zinsvergoedingen. 

1 omslag

155 1952-1959 Dossier inzake de werkverdeling onder het 
personeel.

1 omslag

156 1953 Dossier inzake inlichtingen voor het militair 
hospitaal betreffende opeising van verplegend 
personeel. 

1 omslag

157 1953-1960 Dossier inzake de steun van het personeel 
aan het Nationaal Rampenfonds van het 
Rode Kruis van België. 

1 omslag

158 1956 Dossier inzake de nieuwe dienstregeling. 1 omslag
159 1956-1957 Dossier inzake de erelonen van de geneeshe-

ren.
1 omslag

160 1958-1960 Dossier inzake het verplegend personeel. 1 omslag
161 1959-1960 Dossier inzake het medisch personeel. 1 omslag
162 1960-1961 Dossier betreffende de staking van het per-

soneel van 20 december 1960 tot 15 januari 
1961. 

1 omslag

163 1962-1963 Dossier inzake het geschil over de inzet van 
interne geneesheren-studenten. 

1 omslag

164 1962-1965 Dossier inzake de uurroosters. 1 omslag
165 1964 Dossier inzake de staking van het medisch 

personeel tussen 1 en 18 april 1964. 
1 omslag

166 1969-1986 Personeelslijst. 1 omslag
167-180. Dossiers inzake de werking van het hospitaal en haar afdelingen van de 
directeur. 1938-1967. 14 omslagen.
167 1938-1961 Dossier inzake het Universitair Paviljoen. 1 omslag
168 1941-1965 Dossier inzake de werking van het Anato-

misch Instituut van de Rijksuniversiteit Gent. 
1 omslag

169 1947-1967 Dossier inzake de werking van het Centrum 
voor Poliomyelitis en de overbrenging van de 
dienst naar het Academisch Ziekenhuis. 

1 omslag

170 1947-1948 Dossier inzake de behandeling van Strepto-
mycine. 

1 omslag

171 1951-1960 Dossier inzake de Vroedvrouwenschool van 
de Bijloke. 

1 omslag
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172 1951-1960 Dossier inzake de ter beschikking stelling van 
bedden aan het Universitair ziekenhuis. 

1 omslag

173 1952-1962 Dossier inzake algemene onderrichtingen be-
treffende opname van zieken, wachtdiensten 
van de interne geneesheren, bloedtransfu-
sies, secties, … 

1 omslag

174 1952-1964 Dossier inzake de werking van de Sociale 
Dienst van de Bijloke. 

1 omslag

175 1955-1956 Dossier inzake de overbrenging van de afde-
ling chronische zieken naar het Lousberginsti-
tuut. 

1 omslag

176 1956 Stukken betreffende inlichtingen omtrent bij-
stand bij mogelijke luchtvaartongevallen. 

1 omslag

177 1957-1961 Dossier inzake de werking van "De vrienden 
van de Sociale Dienst der Bijloke". 

1 omslag

178 1963-1965 Dossier inzake de werking van de facturatie-
dienst. 

1 omslag

179 1963 Dossier inzake de abnormale overbrenging 
van vier patiënten van de afdeling Heelkunde 
van het Academisch Ziekenhuis naar het Bijlo-
kehospitaal. 

1 omslag

180 1963 Dossier inzake de voorziening van bloed door 
het Rode Kruis. 

1 omslag

181-187. Dossiers inzake werken, lokalen en onderhoud van de directeur. 1937-
1964.  7 omslagen.
181 1937-1964 Dossier inzake de verwarming van het Anato-

misch Instituut van de Rijksuniversiteit Gent. 
1 omslag

182 1957 Dossier inzake de ontsmetting van de instal-
laties van het hospitaal. 

1 omslag

183 1944-1956 Dossier inzake de verdeling van de lokalen. 1 omslag
184 1963-1965 Dossier inzake de aanschaf van een machine 

voor het onderhoud van de vloeren. 
1 omslag

185 1939-1963 Dossier inzake de artesiaanse putten van het 
Bijlokehospitaal. 

1 omslag

186 1939-1956 Dossier inzake de vernieuwing van de bedden 
en matrassen. 

1 omslag

187 1961 Dossier inzake de aanleg van een publieke 
tuin langs de Godshuizenlaan. 

1 omslag

188-192. Registers van overleden patiënten. 1799-1835, 1964-1966, 1981-1984. 
5 delen.
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188 22/06/1799 
(Jaar VII 
mess. 4) – 
04/03/1807

Draagt op de rug een etiket met het nummer 
3.

1 deel 

189 10/03/1807 – 
23/08/1823

Draagt op de rug een etiket met het nummer 
2.

1 deel 

190 03/09/1823 – 
29/12/1835

Draagt op de rug een etiket met het nummer 
5.

1 deel 

191 24/11/1964 – 
10/04/1966

1 deel 

192 01/01/1981 – 
31/12/1984

Het register is niet volledig benut 1 deel 

193-194. Registers van de patiënten ten laste van het Speciaal Onderstandsfonds 
verblijvend in het Ziekenhuis De Bijloke. 1963-1964. 2 delen.
193 1963 1 deel 
194 1964 1 deel 
195-196. Registers met statistieken. 1959-1977. 2 delen.
195 27/11/1959 

26/12/1960
1961-1962

Dagelijkse statistieken van totale bezetting, 
inkomende en uitgaande patiënten. 27 nov. 
1959 - 26 dec. 1960. 
Lijst van betalende vrouwen materniteit. 1961-
1962

1 deel 

196 01/10/1971 - 
16/10/1977

Dagelijkse statistieken van opname, ontslag 
en overlijden van de zieken. 
Het register is niet volledig benut.

1 deel 

197 1930-1965 Notaboek met instructies voor de toezichters 
van het hospitaal.

1 deel

198-200. Registers van consultaties door de geneesheren-internen (studenten). 
1926-1934.  3 delen.
198 1926-1934 Afdeling oogheelkunde. 1 deel
199 1929 Kinderafdeling. 1 deel
200 1934 Kinderafdeling. 1 deel
201 1853-1954. Register van de leerlingen van de verpleeg-

school. 
1 deel

202 1973 Lijst van afgestudeerde verpleegkundigen 
schooljaar 1972-1973.  

1 stuk

203-236. Patiëntenregisters. 1811-1817, 1950-1961. 34 delen.
203 06/09/1811 - 

11/06/1817 
2 1 deel

204 17/04/1950 - 
17/09/1950

134 / 2431 - 4668 1 deel
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205 18/09/1950 - 
21/01/1951

135 1 deel

206 23/01/1951 - 
08/06/1951

136 1 deel

207 09/06/1951 - 
03/11/1951

137 1 deel

208 04/11/1951 - 
15/03/1952

138 1 deel

209 16/03/1952 - 
05/08/1952

139 1 deel

210 06/08/1952 - 
23/12/1952

140 1 deel

211 24/12/1952 - 
23/04/1953

141 1 deel

212 24/04/1953 - 
13/09/1953

142 1 deel

213 14/09/1953 - 
14/01/1954

143 1 deel

214 15/01/1954 - 
11/05/1954

144 1 deel

215 12/05/1954 - 
22/09/1954

145 1 deel

216 23/09/1954 - 
28/01/1955

146 1 deel

217 29/01/1955 - 
20/05/1955

147 1 deel

218 20/05/1955 - 
23/09/1955

148 1 deel

219 25/09/1955 - 
16/01/1956

149 1 deel

220 17/01/1956 - 
07/05/1956

150 1 deel

221 08/05/1956 - 
09/09/1956

151 1 deel

222 10/09/1956 - 
06/01/1957

152 1 deel

223 07/01/1957 - 
26/04/1957

153 1 deel

224 27/04/1957 - 
28/08/1957

154 1 deel
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225 29/08/1957 - 
16/12/1957

155 1 deel

226 17/12/1957 - 
25/03/1958

156 1 deel

227 26/03/1958 - 
10/07/1958

157 1 deel

228 11/07/1958 - 
29/10/1958

158 1 deel

229 30/10/1958 - 
09/02/1959

159 1 deel

230 10/02/1959 - 
11/05/1959

160 1 deel

231 12/05/1959 - 
18/08/1959

161 1 deel

232 19/08/1959 - 
02/12/1959

162 1 deel

233 03/12/1959 - 
29/02/1960

163 1 deel

234 01/03/1960 - 
14/06/1960

164 1 deel

235 115/06/1960 - 
11/10/1960

165 1 deel

236 11/10/1961 - 
23/01/1961

166 1 deel

237-239. Alfabetische tafels op de patiëntenregisters. 1961-1962, 1965. 3 
delen.
237 1961 68 1 deel
238 1962 69 1 deel
239 1965 72 1 deel
240 1982 Dossier betreffende de verhuis en de inge-

bruikname van het nieuwe ziekenhuis De 
Bijloke. 

1 omslag

241-280 Vergaderstukken beheerscomité van de Bijloke 1995-1997 40 delen
241 1995 18 januari 1995
242 1995 15 februari 1995
243 1995 15 maart 1995
244 1995 5 april 1995
245 1995 3 mei 1995
246 1995 1 juni 1995
247 1995 7 juni 1995
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248 1995 5 juli 1995
249 1995 15 september 1995
250 1995 4 oktober 1995
251 1995 8 november 1995 deel 1
252 1995 8 november 1995 deel 2
253 1995 6 december 1995
254 1996 31 januari 1995
255 1996 28 februari 1996 deel 1
256 1996 28 februari 1995 deel 2
257 1996 27 maart 1996
258 1996 24 april 1996
259 1996 29 mei 1996 deel 1
260 1996 29 mei 1996 deel 2
261 1996 19 juni 1996
262 1996 26 juni 1996
263 1996 28 augustus 1996
264 1996 25 september 1996
265 1996 30 oktober 1996
266 1996 27 november 1996
267 1996 18 december 1996
268 1997 15 januari 1997
269 1997 19 februari 1997
270 1997 19 maart 1997
271 1997 16 april 1997
272 1997 21 mei 1997 deel 1
273 1997 21 mei 1997 deel 2
274 1997 18 juni 1997
275 1997 20 augustus 1997
276 1997 20 augustus 1997
277 1997 17 september 1997
278 1997 22 oktober 1997
279 1997 19 november 1997
280 1997 17 december 1997
281-298 Doopregisters
281 1851-1865
282 1866-1883
283 1884-1895
284 1895-1899
285 1900-1910
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286 1911-1916
287 1916-1927
288 1927-1929
289 1929-1931
290 1932-1934
291 1935-1937
292 1938-1940
293 1941-1943
294 1944-1946
295 1947-1950
296 1951-1952
297 1953-1954
298 1955-1956
299 1898-1985 Huwelijksregister 1898-1985
300 1930-1937 Begrafenisregister 1930-1937
301 1937-1944 Begrafenisregister 1937-1944
302 1944-1950 Begrafenisregister 1944-1950
303 1950-1956 Begrafenisregister 1950-1956
304 1997 Vergaderstukken beheerscomité van de Bij-

loke 3 september 1997
305 1997 Vergaderstukken beheerscomité van de Bij-

loke 29 oktober 1997
306 1872 - 1879 Patiëntenregister. 11 juni 1872 - 31 oktober 

1879
307 1995 Jaarverslag 1995
308 1952 Organiek reglement van de

Vroedvrouwenschool van de Bijloke. 1952
309 1952 Geldelijk statuut van de Vroedvrouwenschool

van de Bijloke. 1952
310 1954-1955 Jaarboekje van de Vroedvrouwenschool van

de Bijloke. 1954-1955
311 1942-1966 Dossier inzake de orde van de geneesheren
312 1969-1974 Dossier inzake gerechtszaken tussen COO/

OCMW en geneesheren
Dit dossier bevat privacygevoelige informatie

313 1979 Dossier inzake de hogere categorie van de 
kloostergemeenschap in Ziekenhuis De Bij-
loke

314 1887-1945 Dossier inzake de opeenvolgende moeder-
oversten van Ziekenhuis De Bijloke
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315 1935-1950 Dossier inzake de pensioenregeling van de 
zusters in Ziekenhuis De Bijloke

316 1938-1979 Dossier inzake personeelszaken van de 
kloostergemeenschap in Ziekenhuis De Bij-
loke

317 1957-1958 Doopregister 1957-1958
318 1959-1960 Doopregister 1959-1960
319 1961-1962 Doopregister 1961-1962
320 1963-1965 Doopregister 1963-1965
321 1966-1969 Doopregister 1966-1969
322 1970-1976 Doopregister 1970-1976
323 1884 Alfabetische index op het doopregister 1884
324 1931-1938 Alfabetische index op het doopregister 1931-

1938
325 1939-1945 Alfabetische index op het doopregister 1939-

1945
326 1946-1967 Alfabetische index op het doopregister 1946-

1967
327 1948-1955 Alfabetische index op het doopregister 1948-

1955
328 1956-1963 Alfabetische index op het doopregister 1956-

1963
329 1964-1989 Alfabetische index op het doopregister 1964-

1989
330 1942-1945 "Naamlijst van de gedoopte kinderen". Over-

zicht van de gedoopte kinderen per dag, aan-
vulling op de doopregisters. 1942-1945

331 1949-1952 "Naamlijst van de gedoopte kinderen". Over-
zicht van de gedoopte kinderen per dag, aan-
vulling op de doopregisters. 1949-1952

332 1953-1957 "Naamlijst van de gedoopte kinderen". Over-
zicht van de gedoopte kinderen per dag, aan-
vulling op de doopregisters. 1953-1957

333 1958-1960 "Naamlijst van de gedoopte kinderen". Over-
zicht van de gedoopte kinderen per dag, aan-
vulling op de doopregisters. 1958-1960

334 1961-1977 "Naamlijst van de gedoopte kinderen". Over-
zicht van de gedoopte kinderen per dag, aan-
vulling op de doopregisters. 1961-1977

335 1898-1981 "Liber Matrimoniorum". Overzicht van huwelij-
ken in de Bijloke. 1898-1981

336 1958-1979 "Vormselboek der Bijloke". Overzicht van 
vormsels in de Bijloke. 1958-1979
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Inventarisnummer: 006-02 / 1 / 2010 / 
1 1978-1983 Nota’s aan en beslissingen van het Vast Bu-

reau van het  OCMW betreffende het Tehuis 
Prins Filip.

1 omslag

2 1979-1983 Nota’s aan het Vast Bureau en het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) en 
briefwisseling betreffende de kinderen in het 
Tehuis Prins Filip.

1 omslag

3 1979-1982 Bundel betreffende de werkgroep Jeugd van 
het OCMW Gent die werkt rond de reorgani-
satie van het Tehuis Prins Filip.

1 omslag

4 1983-1984 Dossier inzake de subsidietoelage aan en 
erkenning van het Tehuis Prins Filip.

1 omslag

5 1887-1953 Stukken betreffende de stichtingsprijzen aan 
de weeshuizen Hellebaut, Stalins, Verman-
del, De Bast, Laroche, Verstuyft, Geldof, 
Leopoldine, De Coster en Coens.   
Weeshuis De Coster zal uitmonden in de 
meisjesafdeling van Tehuis Prins  Filip.

1 omslag

6 1968 Reglement van inwendige orde van het 
Tehuis Prins Filip en stukken betreffende de 
dagindelingen.

1 pak

7 1979-1983 Briefwisseling tussen de jeugdrechtbank van 
Gent en het Tehuis Prins Filip.  

1 omslag

8 1979-1983 Briefwisseling tussen de voogd van de wees-
kinderen van het OCMW Gent R. Tack en het 
Tehuis Prins Filip.   

1 omslag

9 1956-1977 Dossier inzake de eerste en plechtige com-
munie van de kinderen van het Tehuis Prins 
Filip.     

1 pak

10 1959-1969 Dossier inzake de ontspanningskas van het 
Tehuis Prins Filip.

1 omslag

11 1963-1977 Dossier inzake de klaasfeesten van het Te-
huis Prins Filip.1964 ontbreekt.

1 omslag

12 1967-1978 Dossier inzake de Winterfeesten van het 
Tehuis Prins Filip. Bevat uitnodigingen, me-
nukaarten en krantenknipsels. Editie 1968 
ontbreekt. Werd eind jaren ’60 ook Driekonin-
genfeest genoemd.

1 omslag

13 1966-1973 Dossier inzake de speel- en sportterreinen 
van het Tehuis Prins Filip.   

1 omslag
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14 1981 Briefwisseling betreffende de vakantieregeling 
van het Tehuis Prins Filip.

1 omslag

15 1982 Briefwisseling betreffende de vakantieregeling 
van het Tehuis Prins Filip.

1 omslag

16-21 Agenda’s voor de dienstregeling van personeelsleden. 1979-1986 6 delen
De jaren 1983-1986 ontbreken. Geen zekerheid dat het tot het archief van het Tehuis 
Prins Filip behoort.
16 1979 1 deel
17 1980 1 deel
18 1981 1 deel
19 1982 1 deel
20 1987 1 deel
21 1988 1 deel
22 1984-1986 Register van maaltijden. Geen zekerheid dat 

het tot het archief van het Tehuis Prins Filip 
behoort.

1 deel

23-26 Dienstboeken van het Tehuis Prins Filip. 1979-1985  4 delen
23 16/01/1979 – 

03/01/1980
1 deel

24 03/01/1980 – 
23/06/1981

1 deel

25 24/06/1981 – 
17/05/1983

1 deel

26 17/05/1983 – 
30/12/1985

1 deel

27 s.d. Blanco bezoekkaarten van het Tehuis Prins 
Filip. 

3 stukken

28 s.d. Blanco uitgangskaarten van het Tehuis Prins 
Filip.

5 stukken

29 07/04/1945 Reglement van inwendige orde van het 
jongensweeshuis Martelaarslaan. Met be-
geleidende brief van de bestuurder van het 
weeshuis aan de secretaris-generaal van de 
COO Gent.

1 stuk

30-32 Bewijsstukken bij de rekening van de jongensafdeling van het Tehuis Prins 
Filip. 1962-1964  3 pakken
30 1962 Bevat krantenartikels, weeklonen en lijsten 

van spaargeld.
1 pak

31 1963 Bevat weeklonen en lijsten van spaargeld. 1 pak
32 1964 Bevat weeklonen en lijsten van spaargeld. 1 pak
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33 1967-1977 Jaarverslagen van de meisjesafdeling van het 
Tehuis Prins  Filip.1968, 1970-1971, 1974 en 
1976 ontbreken.

1 omslag

34 1952-1978 Briefwisseling betreffende de bouw van de 
meisjesafdeling van het Tehuis Prins Filip.
Met foto’s bewaard in de fotocollectie onder 
nrs. F.673 - F.676.

1 pak

35-41 Briefwisseling van de meisjesafdeling van het Tehuis Prins     
Filip. 1962-1978  7 pakken
35 08/01/1962 – 

30/12/1963
1 pak

36 08/01/1964 – 
29/12/1964

1 pak

37 04/01/1965 – 
27/12/1967

1 pak

38 08/01/1968 – 
22/12/1969

1 pak

39 07/01/1970 – 
26/12/1972

1 pak

40 02/01/1973 – 
11/12/1974

Bevat nota’s voor het Bestendig Bureau 1 pak

41 07/01/1975 – 
24/12/1978

Bevat nota’s voor het Bestendig Bureau. 1 pak

42 06/09/1976 Inventaris van de meisjesafdeling (grote 
meisjes) van het Tehuis Prins Filip.

1 stuk

43-56 Dossiers inzake de vakanties van de meisjesafdeling van het Tehuis Prins Filip.
1961-1976 14 omslagen (1964 en 1968 ontbreken)
43 1961 Dit dossier betreft het Tehuis voor meisjes in 

de Rode Lijvekensstraat, dat in 1963 bij het 
Tehuis Prins Filip fuseert.

1 omslag

44 1962 Dit dossier betreft het Tehuis voor meisjes in 
de Rode Lijvekensstraat, dat in 1963 bij het 
Tehuis Prins Filip fuseert.

1 omslag

45 1963 1 omslag
46 1965 1 omslag
47 1966 Met krantenartikel. 1 omslag
48 1967 1 omslag
49 1969 1 omslag
50 1970 1 omslag
51 1971 1 omslag
52 1972 1 omslag
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53 1973 1 omslag
54 1974 1 omslag
55 1975 1 omslag
56 1976 Bevat postkaartjes van het hotel Royal Mid-

land te Oostende.
1 omslag

57 1953-1978 Dossier inzake de Koninklijke Bond der Gent-
se Oud Weesjongens. Bevat briefwisseling 
en een exemplaar van het driemaandelijks 
tijdschrift van de Bond uit 1976.

1 omslag

58 1952-1953 Dossier inzake het congres ter gelegenheid 
van het 60jarig bestaan van de Koninklijke 
Bond der Gentse Oud Weesjongens.

1 omslag

59 1975-1980 Dossier inzake de bijeenkomsten van de Ko-
ninklijke Bond der Gentse Oud Weesjongens. 
Met foto’s bewaard in de fotocollectie onder 
nrs. F.677 - F.748.

1 omslag

60 Steekkaarten van de jongens van het Tehuis 
Prins Filip.Met foto’s bewaard in de fotocol-
lectie onder nrs. F.394 - F.672.

1 pak

61 s.d. Persoonlijke fiches van de geplaatste kinde-
ren. De archiefvormer is hier niet Tehuis Prins 
Filip, maar vermoedelijk dienst Kinderen van 
de COO Gent.

1 pak

62-
1839

Residentiële dossiers van de jongensafdeling 
van het Tehuis Prins Filip. 
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.

1778 omsla-
gen

1840-
2412

Residentiële dossiers van de meisjesafdeling 
van het Tehuis Prins Filip. 
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.  

573 omsla-
gen

2413 1898-1949 Register van weeskinderen in het jongens- en 
meisjesweeshuis 1898-1949
Dit register is te vinden in BG 21 nr. 2.

1 deel

2414 1844-1900 Register der in- en uitgaande kinderen van de 
Burgerlijke Godshuizen van Gent.

1 deel
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2415 1910-1945 Register der in- en uitgaande kinderen. Van 
19/07/1910 t.e.m. 30/09/1930 Werk der Gent-
se Kribben. Van 1/10/1930 t.e.m. 11/12/1945 
Commissie van Openbare Onderstand.

1 deel

2416 1950-1967 Register der in- en uitgaande kinderen. Com-
missie van Openbare Onderstand wees-
jongens en weesmeisjes: jaarlijkse lijst van 
aanwezige weeskinderen.

1 deel

2417 1945-1967 Register der in- en uitgaande kinderen en ou-
derlingen. Private gestichten en instellingen 
van de COO Gent. Waaronder:
- jaarlijkse lijst van aanwezige jongens in het 
jongensweeshuis 1946-1949
- jaarlijkse lijst van aanwezige meisjes voor 
tijdelijke opname in het meisjesweeshuis 
1948-1958

1 deel

2418 1965-1968 Register der in- en uitgaande kinderen en ou-
derlingen. Private gestichten en instellingen 
van de COO Gent.

1 deel

2419 Register van inschrijvingen in het Tehuis 
Prins Filip. Jongensafdeling.

1 deel

2420 1782-1983 Register van inschrijvingen.
- meisjes in de Arme meisjesschool 1782-
1864
- meisjes in het meisjesweeshuis 1865-1965
- jongens en meisjes in het Tehuis Prins Filip 
1966-1979
- tijdelijke opnames jongens als meisjes in het 
Tehuis Prins Filip 1979-1983

1 deel

2421 Gulden boek van Werk der Gentse kribben en 
Commissie van Openbare Onderstand Gent

1 deel

2422 Gulden boek van Werk der Gentse kribben en 
Commissie van Openbare Onderstand Gent.

1 deel

2423 1950 Gulden boek van het Tehuis voor Kinderen 
“De Pinte”.

1 deel

2424 Blanco diploma’s uit te reiken door het Bureel 
van Weldadigheid met als opschrift “Wedstrijd 
van Reinheid”. Afkomstig van het jongens-
weeshuis. Geen vermelding van begunstig-
den. Verpakt in een rol.

15 stukken
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2425 Blanco diploma’s uit te reiken door het Bureel 
van Weldadigheid met als opschrift “Wedstrijd 
van Reinheid”. Afkomstig van het jongens-
weeshuis. Geen vermelding van begunstig-
den. Verpakt in een rol.

15 stukken

2426 Blanco ere-diploma’s van het Jongenswees-
huis te Gent voor voorbeeldig gedrag, vlijt, 
houding, enz. Verpakt in een rol.

17 stukken

2427 Blanco diploma’s of bedankingen ten gun-
ste van de Armmeesters van het Bureel van 
Weldadigheid door de magistraten van de 
gemeente. Verpakt in een rol.

12 stukken

2428 Diploma uitgereikt tijdens de wereldtentoon-
stelling van 1913 aan Mej. Maes voor het 
meisjesweeshuis Rode Lijvekensstraat te 
Gent. Verpakt in een rol.

1 deel

2429 Plannen van het gewezen Tehuis Prins Filip
2430 Documentatie over gewezen weeskinderen, 

opvoeders en directrice: Magda De Bruyne, 
Joseph Loveling, Prosper De Smet, Elza De 
Coster, Leopold Van Dichel, Louis Gevaert

2431 Bundel doodsberichten van gewezen wees-
kinderen, opvoeders en directrice

2432 Documentatie over het Tehuis Prins Filip, 
andere weeshuizen, verschenen boeken, ... 
deel 1

2433 Documentatie over het Tehuis Prins Filip, 
andere weeshuizen, verschenen boeken, ... 
deel 2

2434 Liederenboek van Louise Bulté
2435-
2496

Residentiële dossiers van de jongens- en 
meisjesafdeling van het Tehuis Prins Filip.
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.

2497 1964-1991 Spaarboekjes en begeleidend register van 
weeskinderen

2498 1972-1981 Dossiers inzake de uitgaven voor de vakan-
ties

OCMW 2: Tehuis Prins Filip

Overzicht



NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Inventarisnummer: 006-07 /1 / 9999 / 
1 2000-2010 Jaarverslagen 
2 2000-2010 Verslagen van de Algemene vergadering
3 2000-2007 Verslagen van de vergaderingen van de Raad 

van Bestuur
4 2000-2012 Verslagen van de vergaderingen van het Da-

gelijks Bestuur
5 2005 Samenwerkingsprotocol OCMW Gent en 

VZW Cultuurkapel
6 2004 Stukken betreffende de statuten van de vzw
7 2005 Dossier inzake de klacht ivm de wijzigingen 

van de statuten
8 2000 Dossier inzake de oprichting van de vzw en 

de aanschrijving van leden
9 2001-2008 Dossier inzake de samenstelling van de Raad 

van Bestuur
10 2000 Dossier inzake de publicatie van de statuten 

in het Belgisch Staatsblad
11 1999 Dossier inzake de inhuldiging van de Cultuur-

kapel Sint-Vincent
12 1994-1999 Dossier inzake de renovatie van de Cultuurka-

pel Sint-Vincent
13 Dossier inzake het staatsbezoek van Hare 

Majesteit Koningin Beatrix der Nederlanden
14 2006 Met foto's in de fotocollectie onder nrs. 2648-

2659.
15 Historiek van de Cultuurkapel
16 2000-2006 Resultatenrekeningen
17 2000-2002 Dossier inzake de intendant Cogen
18 2000-2010 Overeenkomsten voor de verhuring van de 

Cultuurkapel
19 2000-2010 Dossier inzake de geluidsoverlast en klachten 

van bewoner 
20 2006 Stukken betreffende de brandveiligheid
21 2010-2012 Facturen
22 2008-2012 Stukken betreffende de controle van de lift en 

gasdetectie
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Inventarisnummer: 002-02 / 1 / 9999 /
1 1942-1944 Dossier inzake de oprichting en ontbinding 

van Groot-Gent.
2 1986-1992 Stukken betreffende enquêtes uitgevoerd door 

secretaris Eric Wauters als voorbereiding voor 
zijn artikelen in het tijdschrift OCMW-Visies en 
interne studies binnen het OCMW. 

3 1988 Profiel van de Vlaamse OCMW-Rusthuisdi-
rekteur, enquête uitgevoerd door Eric Wauters 
voor zijn artikel in OCMW-Visies, nr. 4. 

4 1989 Wie zijn de Vlaamse OCMW-mandatarissen, 
enquête uitgevoerd door Eric Wauters voor 
zijn artikel in OCMW-Visies, nr. 2, 

5 1925-1965 Namenlijsten van leden en plaatsvervangende 
leden van de commissie benoemd door de 
gemeenteraad van Gent. 

6 1967-1971 Dossier inzake betwistingen tussen perso-
neelsleden en leden van de commissie. 

7 1969-1971 Dossier inzake de regelingen van de betrek-
kingen tussen de leden van de commissie en 
het administratief personeel van het secreta-
riaat.

8 1970-1971 Notulen van de buitengewone vergaderingen 
van de commissie betreffende de benoeming 
van leden van de commissie als leden van het 
bestendig bureau. 

9 1972 Verslag betreffende de vraag van raadslid J. 
Sleurs om de bespreking van de agendapun-
ten over onderstand in de vergaderingen van 
het bestendig bureau te mogen bijwonen.

10 1982-1983 Dossiers inzake de benoeming, onderbreking 
en ontslag van raadsleden in verschillende 
mandaten binnen het OCMW en als vertegen-
woordiger in verschillende bestuursorganen 
buiten het OCMW. Bogaert Louis. 

11 1977-1983 Dossiers inzake de benoeming, onderbreking 
en ontslag van raadsleden in verschillende 
mandaten binnen het OCMW en als vertegen-
woordiger in verschillende bestuursorganen 
buiten het OCMW. De Pillecijn-Geers Olga.
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12 1977-1985 Dossiers inzake de benoeming, onderbreking 
en ontslag van raadsleden in verschillende 
mandaten binnen het OCMW en als vertegen-
woordiger in verschillende bestuursorganen 
buiten het OCMW. Devers Maurice. 

13 1977-1985 Dossiers inzake de benoeming, onderbreking 
en ontslag van raadsleden in verschillende 
mandaten binnen het OCMW en als vertegen-
woordiger in verschillende bestuursorganen 
buiten het OCMW. Francier Jan. 

14 1977-1985 Dossiers inzake de benoeming, onderbreking 
en ontslag van raadsleden in verschillende 
mandaten binnen het OCMW en als vertegen-
woordiger in verschillende bestuursorganen 
buiten het OCMW. Plasschaert Marcel. 

15 1979 Dossiers inzake de benoeming, onderbreking 
en ontslag van raadsleden in verschillende 
mandaten binnen het OCMW en als vertegen-
woordiger in verschillende bestuursorganen 
buiten het OCMW. Smets Marc.  

16 1977-1982 Dossiers inzake de benoeming, onderbreking 
en ontslag van raadsleden in verschillende 
mandaten binnen het OCMW en als vertegen-
woordiger in verschillende bestuursorganen 
buiten het OCMW. Tack Roland. 

17 1983-1986 Dossiers inzake de benoeming, onderbreking 
en ontslag van raadsleden in verschillende 
mandaten binnen het OCMW en als vertegen-
woordiger in verschillende bestuursorganen 
buiten het OCMW. Van Den Broecke Jozef.

18 1985-1986 Dossiers inzake de benoeming, onderbreking 
en ontslag van raadsleden in verschillende 
mandaten binnen het OCMW en als vertegen-
woordiger in verschillende bestuursorganen 
buiten het OCMW. van Rouverij van Nieuwaal 
Marie Charles Benvenuto.   

19 1977-1979 Dossiers inzake de benoeming, onderbreking 
en ontslag van raadsleden in verschillende 
mandaten binnen het OCMW en als vertegen-
woordiger in verschillende bestuursorganen 
buiten het OCMW. Van Schoote Jan.

20 1979-1989 Dossier inzake de huldiging en overhandiging 
van herinneringsplaketten en plaketten van 
erkentelijkheid aan voormalige raadsleden.
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21 1991 Raadsbeslissing betreffende de toeken-
ning van een bezoldiging aan raadslid Jo De 
Schuyter wegens vervanging van de heer 
voorzitter.   

22 1959-1977 Dossier inzake praktische regelingen en 
agendavoorbereiding m.b.t. de algemene 
vergaderingen en de buitengewone algemene 
vergaderingen van de commissie, de verga-
deringen van het bestendig bureau en de ver-
gaderingen van de werkgroep derde leeftijd.

23 1961 Stukken betreffende de samenstelling, be-
voegdheden en werking van het bijzonder 
comité van beheer van de instellingen van de 
COO’s.   

24 1962-1977 Dossier inzake de oprichting, samenstelling, 
bevoegdheden en werking van het bijzonder 
comité ziekenhuis De Bijloke.

25 1971-1977 Dossier inzake de oprichting, samenstelling, 
bevoegdheden en werking van de werk-
groepen geldwezen, bejaardenproblemen, 
goederen-werken-economaat en kinder- en 
jeugdproblemen.   

26 1971-1993 Dossier inzake de vaststelling, goedkeuring 
en wijzigingen aan de reglementen van in-
wendige orde van de commissie, de raad, het 
bestendig bureau, het vast bureau, de bijzon-
dere comités en de werkgroepen opgericht 
door het OCMW. 

27 1977 Ledenlijst van het bijzonder comité ziekenhuis 
St.-Amandus. 

28 1983-1984 Stukken betreffende de samenstelling en de 
vergaderdata van de Raad, het Vast Bureau, 
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, 
het Bijzonder Comité Ziekenhuis de Bijloke, 
het Bijzonder Comité Ziekenhuis Sint-Aman-
dus en het BC Personeelszaken 

29 1900-1937 Notulen van de vergaderingen van de ge-
neesheren-diensthoofden van het ziekenhuis 
De Bijloke. 

30 1969-1970 Notulen met bijlagen en stenografische noti-
ties van de vergaderingen van de werkgroep 
COO - medische raad van het ziekenhuis De 
Bijloke.  
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31 1972-1976 Notulen van de vergaderingen van de sectie 
bejaardenproblemen.  

32 1972-1976 Notulen van de vergaderingen van de sectie 
geldwezen.

33 1972-1976 Notulen van de vergaderingen van de sectie 
goederen-werken-economaat.   

34 1972-1976 Notulen van de vergaderingen van de sectie 
kinder- en jeugdproblemen.  

35 1972-1979 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van het coördinatiecomité nieuw ziekenhuis 
De Bijloke. 

36 1974 Notulen van de vergaderingen van de zieken-
huisraad van het ziekenhuis De Bijloke. 

37 1977 Notulen van de vergadering van het Aca-
demisch Ziekenhuis met het OCMW op 22 
december 1977.  

38 1980-1981 Notulen van de werkgroep personeelszaken 
en de bijzondere werkgroep van het zieken-
huis De Bijloke. 

39 1984-1985 Notulen van de vergaderingen van het direc-
tiecomité van het ziekenhuis De Bijloke. 

40 1984-1985 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van de Fona-commissie.  

41 1985-1986 Notulen van de vergaderingen van het coördi-
natiecomité.

42 1987 Notulen van de vergaderingen van de direc-
ties van de bejaardentehuizen.

43 1942 Briefwisseling van de COO Destelbergen.
44 1937-1945 Briefwisseling van de COO Gentbrugge.
45 1942-1945 Briefwisseling van de COO Ledeberg.
46 1944-1945 Briefwisseling van de COO Oostakker.
47 1942 Briefwisseling van de COO St.-Amandsberg.
48 1942-1943 Briefwisseling van de COO St.-Denijs-

Westrem.
49 1942 Briefwisseling van de COO Zwijnaarde.
50 1964-1980 Dossier inzake de voorbereiding en uitvoering 

van de fusie van de COO’s van Gent en de 
tien randgemeenten op 1 april 1977 waarop 
eveneens het OCMW Gent in voege treedt.
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51 1964-1980 Dossier inzake de voorbereiding en uitvoering 
van de fusie van de COO’s van Gent en de 
tien randgemeenten op 1 april 1977 waarop 
eveneens het OCMW Gent in voege treedt.

52 1965 Dossier inzake beslissingen van het bestendig 
bureau over de werking van de COO.

53 1965-1977 Dossier inzake de hervorming van de COO tot 
OCMW. Deel 1.

54 1965-1977 Dossier inzake de hervorming van de COO tot 
OCMW. Deel 2.

55 1977-1979 Dossier inzake de persconferentie op 22 juni 
1977 in het Europahotel in Gent betreffende 
"grote opties van het OCMW Gent voor de 
legislatuur 1977-1983"

56 1978-1985 Ingekomen en uitgegane briefwisseling van 
secretaris Eric Wauters.

57 1992-1995 Ingekomen en uitgegane briefwisseling van 
secretaris Eric Wauters. 

58 1988-2000 Ingekomen en uitgegane briefwisseling van 
secretaris Eric Wauters.

59 1997 Brochures betreffende de vormingsactiviteiten 
voor het directiecomité in conferentiecentrum 
De Elderschans in Aardenburg begeleid door 
Linking voor het ontwikkelen van een strate-
gisch beleidsplan.

60 1998-2001 Strategische beleidsplannen van de interne 
diensten.

61 1999-2001 Dossier inzake de ondersteuning en voorbe-
reiding van het beleid door het directiecomité.

62 2001-2007 Continuïteit en vernieuwing, strategische be-
leidsnota

63 2007-2012 Duurzaam activeren en wonen, beleidsnota
64 1926-1943 Dossier inzake de werking van de "genees-

kundigen dienst ten huize der behoeftigen".
65 1956-1983 Dossier inzake regelingen van het perso-

neelskader, dienstregeling en reorganisatie 
van de bodendienst.

66 1960-1980 Dossier inzake de werking en exploitatie van 
de apotheek van het ziekenhuis De Bijloke.

67 1961-1978 Dossier inzake de werking, het personeelska-
der en de bevoegdheden van het secretariaat.
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68 1963-1970 Dossier inzake de oprichting, werking, reor-
ganisatie, personeelskader en bevoegdheden 
van het bureau sociale zaken.

69 1966 Dossier inzake de oprichting, werking, reor-
ganisatie, personeelskader en bevoegdheden 
van het bureau sociale zaken.

70 1967 Dossier inzake de oprichting, werking, reor-
ganisatie, personeelskader en bevoegdheden 
van het bureau sociale zaken.

71 1968 Dossier inzake de oprichting, werking, reor-
ganisatie, personeelskader en bevoegdheden 
van het bureau sociale zaken.

72 1969-1971 Dossier inzake de oprichting, werking, reor-
ganisatie, personeelskader en bevoegdheden 
van het bureau sociale zaken.

73 1969-1980 Dossier inzake de dienstregeling en organisa-
tie van de telefooncentrale en de receptie in 
het hoofdbestuur.

74 1969-1985 Dossier inzake de oprichting, samenstelling, 
bevoegdheden en werking van de dienst ar-
chief, opdrachten en documentatie.

75 1971 Verslag betreffende de afbakening van de 
bevoegdheden van de diensten economaat 
en goederen-werken.

76 1971-1984 Dossier inzake de vaststelling van de tarieven 
en dienstregelingen van de haarkapsters voor 
de vrouwelijke bejaarden van de bejaardente-
huizen. 

77 1975-1983 Dossier inzake de werking van de dienst ge-
zins- en bejaardenhulp.

78 1979 Verslag betreffende de bijeenroeping van 
teamvergaderingen in het tehuis Prins Filip.

79 1978-1981 Verslagen betreffende de werking van de 
financiedienst.

80 1919-1938 Dossier inzake de organisatie van stages voor 
leerlingen-verpleegsters in het ziekenhuis De 
Bijloke.

81 1967 Verslag betreffende de reorganisatie van de 
technische dienst en de regie van de werken.

82  1979 Briefwisseling met OCMW's Brussel, Antwer-
pen, Brugge, Aalst, St.-Niklaas, Luik en Ronse 
betreffende de organisatie van hun maternitei-
ten.
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83 1980-1987 Dossier inzake de organisatie van de verschil-
lende diensten en de directie van het zieken-
huis De Bijloke.

84 1996 Stukken betreffende documentatie en ont-
werpteksten voor de infobrochure en het 
huishoudelijk reglement voor de serviceflats 
gelegen tussen de St.-Antoniuskaai en de 
Meelstraat.

85 1971 Dossier inzake een inspectiebezoek betref-
fende de normen waaraan het tehuis St.-An-
tonius moet voldoen ingevolge de toepassing 
van het K.B. van 22 maart 1968.

86 1973-1975 Briefwisseling met het ministerie van volks-
gezondheid en van het gezin betreffende de 
erkenning en subsidieaanvraag voor de dienst 
gezins- en bejaardenhulp van de COO Won-
delgem.

87 1976-1988 Dossier inzake de erkenning van de dienst 
gezins- en bejaardenhulp.

88 1977-1978 Dossier inzake de aanvraag aan het minis-
terie van volksgezondheid betreffende de 
oprichting en erkenning van een dienst voor 
opname van geriatrische patiënten die een 
neuro-psychiatrische behandeling vergen in 
één van de instellingen van het OCMW.

89 1979 Dossier inzake de aanvraag aan het Rijks-
fonds voor Sociale Reclassering van de 
Minder-Validen voor toelage voor investerin-
gen in de revalidatiedienst van het ziekenhuis 
De Bijloke voor het dienstjaar 1979.

90 1985-1986 Verslag betreffende de oprichting en erken-
ning van een consultatiebureau voor levens- 
en gezinsvragen.

91 1991 Verslag betreffende het K.B. van 12/08/1991 
tot wijziging van het K.B. van 28/11/1986 over 
de vaststelling van de normen waaraan een 
dienst voor medische beeldvorming moet 
voldoen om te worden erkend als medisch-
technische dienst
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92 2002-2003 Dossier inzake de overname van de dienst 
gezinszorg en de poetsdienst door de vzw So-
lidariteit voor het Gezin en de vzw Thuishulp 
en opheffing van de dienst gezinszorg door de 
Vlaamse minister van welzijn, gezondheid en 
gelijke kansen.

93 1933 Briefwisseling met de COO's van verschil-
lende steden betreffende de reglementen van 
inwendige orde van de ziekenhuizen. Ander-
lecht.

94 1963 Briefwisseling met de COO's van verschil-
lende steden betreffende de reglementen van 
inwendige orde van de ziekenhuizen. Genk.

95 1962 Briefwisseling met de COO's van verschil-
lende steden betreffende de reglementen van 
inwendige orde van de ziekenhuizen. Hasselt.

96 1961-1963 Briefwisseling met de COO's van verschil-
lende steden betreffende de reglementen van 
inwendige orde van de ziekenhuizen. Ieper.

97 1954 Briefwisseling met de COO's van verschil-
lende steden betreffende de reglementen van 
inwendige orde van de ziekenhuizen. Kortrijk.

98 1963 Briefwisseling met de COO's van verschil-
lende steden betreffende de reglementen van 
inwendige orde van de ziekenhuizen. St.-
Niklaas

99 1949 Reglementen van inwendige orde van het 
tehuis Lousbergs. 

100 1960-1980 Reglement van inwendige orde betreffende 
de opvoeding van de kinderen van het tehuis 
Prins Filip.

101 1962 De aanvaardingsvoorwaarden voor de te-
huizen Lousbergs, St.-Antonius, de afdeling 
chronische zieken in het tehuis Lousbergs, 
zaal 47 in De Bijloke, het jongenstehuis, het 
meisjestehuis en de kleintjesoorden Marte-
laarslaan en Madeleine Callier

102 1962-1978 Dossier inzake de vaststelling, goedkeuring 
en wijzigingen aan het huishoudelijk regle-
ment van de bejaardentehuizen.
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103 1970 Uittreksel uit de notulen van de vergadering 
van 9 juli 1970 van het bijzonder comité van 
het ziekenhuis en materniteit St.-Amandus 
betreffende het vaststellen van het reglement 
van inwendige orde van het ziekenhuis St.-
Amandus. 

104 1971-1972 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van het algemeen huishoudelijk reglement 
van de tehuizen St.-Antonius en Lousbergs.

105 1959-1985 Stukken betreffende de regeling van de brief-
wisseling.

106 1971-1976 Persartikels betreffende de wet op de COO 
van 10 maart 1925.

107 1975-1985 Persartikels betreffende de dienstencentra.
108 1979-1985 Persartikels betreffende dienstencentrum De 

Boei.
109 1985-1988 Persartikels betreffende de dienstencentrum 

De Horizon.
110 1976-1987 Persartikels betreffende dienstencentrum De 

Regenboog.
111 1985-1986 Persartikels betreffende dienstencentrum De 

Thuishaven.
112 1981-1988 Persartikels betreffende dienstencentrum De 

Vlaschaard.
113 1988 Persartikels betreffende dienstencentrum 

Speltinckx.
114 1973-1988 Persartikels betreffende dienstencentrum Ten 

Hove
115 1979-1987 Persartikels betreffende Ons Tehuis.
116 1977 Persartikels betreffende onthaal- en oriënta-

tiecentrum Madeleine Callier.
117 1984-1988 Persartikels betreffende R.V.T.'s Het Heiveld 

en St.-Amandus.
118 1972-1988 Persartikels betreffende tehuizen Leieland en 

St.-Antonius.
119 1972-1988 Persartikels betreffende tehuis Lousbergs.
120 1973-1979 Persartikels betreffende tehuis Prins Filip.
121 1977-1987 Persartikels betreffende tehuis St.-Amandus.
122 1979-1987 Persartikels betreffende tehuis St.-Jozef.
123 1978-1986 Persartikels betreffende tehuis Ter Schelde.
124 1979-1986 Persartikels betreffende tehuis Zonnebloem.
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125 1972-1988 Persartikels betreffende ziekenhuis De Bij-
loke.

126 1979-1988 Persartikels betreffende ziekenhuis St.-Aman-
dus.

127 1972-1988 Persartikels betreffende het beleid en de 
dienstverlening van de COO's-OCMW's in 
Gent en Vlaanderen en algemeen sociaal 
beleid in Vlaanderen. Deel 1

128 1972-1988 Persartikels betreffende het beleid en de 
dienstverlening van de COO's-OCMW's in 
Gent en Vlaanderen en algemeen sociaal 
beleid in Vlaanderen. Deel 2

129 1972-1988 Persartikels betreffende het beleid en de 
dienstverlening van de COO's-OCMW's in 
Gent en Vlaanderen en algemeen sociaal 
beleid in Vlaanderen. Deel 3

130 1974-1977 Persartikels betreffende het beleid en de 
dienstverlening van de COO's-OCMW's in 
Gent en Vlaanderen en algemeen sociaal 
beleid in Vlaanderen. Deel 4

131 1989-1990 Persartikels betreffende het beleid en de 
dienstverlening van de COO's-OCMW's in 
Gent en Vlaanderen en algemeen sociaal 
beleid in Vlaanderen. Deel 5

132 1991-1993 Persartikels betreffende het beleid en de 
dienstverlening van de COO's-OCMW's in 
Gent en Vlaanderen en algemeen sociaal 
beleid in Vlaanderen. Deel 6

133 1975-1984 Dossier inzake de registratie van de maat-
schappelijke dienstverlening verleend door 
het OCMW.

134  1977 Dossier inzake de vermelding van persoonlij-
ke gegevens op sociale verslagen voorgelegd 
aan het bestendig bureau en het vast bureau.

135 1977-1989 Dossier inzake de regeling van het inzage-
recht van raadsleden in alle akten, stukken en 
dossiers. 

136 1980 Dossier inzake de regeling voor de onderteke-
ning van stukken ingevolge de toepassing van 
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 
de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn.
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137  1980 Dienstnota van het stadsbestuur van Gent 
aan de dienstchefs van de stadsdiensten be-
treffende het frankeren van ambtelijke brief-
wisseling.

138 1980-1988 Verslagen betreffende het beheer van de me-
dische dossiers.

139 1984 Stukken betreffende het verstrekken van me-
dische gegevens van patiënten aan gemeen-
tebesturen.

140 1968-1978 Dossier inzake de automatisering van het be-
heer, elektronische verwerking van gegevens 
en samenwerking met Cevi en Infohos.

141 1975-1976 Dossier inzake de voorbereiding voor de in-
voer van een computersysteem in het zieken-
huis De Bijloke.

142 1981-1982 Dossier inzake de aankoop van computer-
apparatuur en rekenmachine voor de dienst 
boekhouding bejaardentehuizen.

143 1983-1989 Dossier inzake het voeren van onderzoek 
door de nv Belgroma naar de organisatie en 
werking van het OCMW als voorbereiding 
voor de automatisering.

144 1987-1994 Dossier inzake de automatisering van het 
OCMW door de aankoop en huur van hard- 
en software, computerprogramma's en com-
puterapparatuur. Deel 1.

145 1987-1994 Dossier inzake de automatisering van het 
OCMW door de aankoop en huur van hard- 
en software, computerprogramma's en com-
puterapparatuur. Deel 2.

146 1988 Uitnodigingsbrieven van Cevi betreffende een 
bezoek aan Cevi voor de automatisering van 
het secretariaat.

147 1909-1931 Briefwisseling met geneesheren betreffende 
de regelingen van het personeelskader en de 
dienstregeling van de geneesheren voor de 
armen.

148 1979 Dossier inzake de regelingen van het perso-
neelskader en dienstregeling van personeels-
leden en stagiairs in Ons Tehuis.

149 1979-1990 Dossier inzake de regelingen van het perso-
neelskader en dienstregeling van personeels-
leden en stagiairs in tehuis Leieland.
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150 1961-1989 Dossier inzake de regelingen van het perso-
neelskader en dienstregeling van personeels-
leden en stagiairs in tehuizen Lousbergs en 
St.-Antonius.

151  1977-1984 Dossier inzake de regelingen van het perso-
neelskader en dienstregeling van personeels-
leden en stagiairs in tehuis Ter Schelde.

152 1970-1977 Dossier inzake de dienstregeling, werking, 
personeelskader en toepassen van het 
"wetrok-systeem" bij de onderhoudsdienst van 
het ziekenhuis De Bijloke.

153 1971-1982 Dossier inzake regelingen van het perso-
neelskader en dienstregeling van het adminis-
tratief, opvoedend, keuken- en schoonmaak-
personeel van het tehuis Prins Filip

154 1977-1984 Stukken betreffende de regelingen van het 
personeelskader en dienstregeling van het 
personeel, stagiairs en vrijwilligers van het 
dienstencentrum De Boei

155 1977-1984 Stukken betreffende de regelingen van het 
personeelskader en dienstregeling van het 
personeel, stagiairs en vrijwilligers van het 
dienstencentrum De Muide

156 1976-1982 Stukken betreffende de regelingen van het 
personeelskader en dienstregeling van het 
personeel, stagiairs en vrijwilligers van het 
dienstencentrum De Regenboog

157 1973-1984 Stukken betreffende de regelingen van het 
personeelskader en dienstregeling van het 
personeel, stagiairs en vrijwilligers van het 
dienstencentrum Ten Hove

158 1978-1993 Dossier inzake regelingen van het perso-
neelskader en dienstregeling van nachtwaker 
in de tehuizen Leieland en Sint-Antonius.

159 1986 Brief aan het college van burgemeester en 
schepenen betreffende de werkgroep admi-
nistratie vakbonden en college-beslissingen 
inzake personeelsaangelegenheden.

160 1986 Verslag betreffende de vrijwilligerswerking in 
de bejaardentehuizen.

161 1997-2000 Personeelsbehoeftenplannen voor de interne 
diensten voor het dienstjaar 2000.
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162 1937-1940 Statuut van het Rijkspersoneel, brochures van 
het kabinet van de eerste minister.

163 1939 Bediendenpersoneel, overheidspublicatie over 
regelingen van het statuut van het bedienden-
personeel van de stad Gent.

164 1939 Werkliedenpersoneel, overheidspublicatie 
over de regelingen van het statuut van het 
werkliedenpersoneel van de stad Gent.

165 1942 Dossiers inzake de verhoging van de bezol-
diging van het personeel van COO Afsnee 
ingevolge de toepassing van het besluit van 9 
januari 1942

166 1942 Dossiers inzake de verhoging van de bezoldi-
ging van het personeel van COO Destelber-
gen ingevolge de toepassing van het besluit 
van 9 januari 1942

167 1942 Dossiers inzake de verhoging van de bezol-
diging van het personeel van COO Ledeberg 
ingevolge de toepassing van het besluit van 9 
januari 1942

168 1942 Dossiers inzake de verhoging van de bezoldi-
ging van het personeel van COO Mariakerke 
ingevolge de toepassing van het besluit van 9 
januari 1942

169 1942 Dossiers inzake de verhoging van de bezoldi-
ging van het personeel van COO Merelbeke 
ingevolge de toepassing van het besluit van 9 
januari 1942

170 1942 Dossiers inzake de verhoging van de bezol-
diging van het personeel van COO Oostakker 
ingevolge de toepassing van het besluit van 9 
januari 1942

171 1942 Dossiers inzake de verhoging van de be-
zoldiging van het personeel van COO Sint-
Amandsberg ingevolge de toepassing van het 
besluit van 9 januari 1942

172 1942 Dossiers inzake de verhoging van de bezoldi-
ging van het personeel van COO Sint-Denijs-
Westrem ingevolge de toepassing van het 
besluit van 9 januari 1942
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173 1942 Dossiers inzake de verhoging van de bezoldi-
ging van het personeel van COO Wondelgem 
ingevolge de toepassing van het besluit van 9 
januari 1942

174 1942 Dossiers inzake de verhoging van de bezoldi-
ging van het personeel van COO Zwijnaarde 
ingevolge de toepassing van het besluit van 9 
januari 1942

175 1962-1982 Dossier inzake de vaststelling en wijzigingen 
aan het statuut en aanwervings-, bevorde-
rings- en benoemingsvoorwaarden voor de 
geneesheren en de resident-geneesheren. 
Deel 1

176 1962-1982 Dossier inzake de vaststelling en wijzigingen 
aan het statuut en aanwervings-, bevorde-
rings- en benoemingsvoorwaarden voor de 
geneesheren en de resident-geneesheren. 
Deel 2

177 1963-1976 Dossier inzake de vastlegging en wijziging 
aan het statuut, aanwervings- en bevorde-
ringsvoorwaarden en het personeelskader 
van het hoofdbestuur en de instellingen. Deel 
1

178 1963-1976 Dossier inzake de vastlegging en wijziging 
aan het statuut, aanwervings- en bevorde-
ringsvoorwaarden en het personeelskader 
van het hoofdbestuur en de instellingen. Deel 
2

179 1964-1991 Dossier inzake de regelingen voor het inwo-
nend personeel van de tehuizen Sint-Antonius 
en Leieland.

180 1964-1993 Dienstnota's uitgaande van de dienst perso-
neel ten behoeve van het personeel.

181 1968-1986 Dossier inzake de dienstverlening door het 
keukenpersoneel van de tehuizen Leieland, 
Sint-Antonius en Lousbergs.

182 1971-1974 Dossier inzake regelingen voor de bewaking 
en telefoonbediening na de diensturen in het 
tehuis Prins Filip.

183 1972-1978 Dossier inzake de vaststelling van het nieuw 
geldelijk statuut en het nieuw statuut van de 
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 
voor het personeel.

Overzicht



OCMW 4: Archief secretaris (1860 - 2008)

184 1976-1978 Brief van de ere-secretaris van de COO Sint-
Amandsuberg betreffende het overmaken van 
het dossier inzake de goedkeuring van het 
contract tussen de COO Sint-Amandsberg 
en de geneesheren van het ziekenhuis Sint-
Amandus. 

185 1976-1991 Dossier inzake de dienstregeling bij de poets-
dienst en de dienst gezins- en bejaardenhulp.

186 1977 Stukken betreffende de regeling van de be-
voegdheden van ere-secretaris Gontran 
Scohy-Saurel. 

187 1977-1980 Dossier inzake de vaststelling en wijziging 
aan de regelingen van het personeelskader 
van het hoofdbestuur en de instellingen.

188 1978 Brieven aan de administratie van de tehuizen 
Ter Schelde en Sint-Amandus betreffende 
het overmaken van de omzendbrief aan de 
bejaarden betreffende de indiensttreding van 
geneesheer B. Neirynck als huisarts van de 
betreffende tehuizen.

189 1980 Stukken betreffende de regeling van het be-
roepsgeheim van de maatschappelijk wer-
kers.

190 1980 Verslagen betreffende loopbaanonderbreking 
in de privésector en in het stelsel van het 
ministerie. 

191 1984 Verslag betreffende de wijziging van de 
dienstregeling van het voltijds schoonmaak-
personeel in het hoofdbestuur.

192 1987 Verslag betreffende regelingen voor het 
bijhouden en publiceren van evaluatiefiches 
over de personeelsleden van het tehuis Leie-
land.

193 1990-1991 Dossier inzake het sluiten van overeenkom-
sten met de zelfstandige geneesheren-omni-
practici betreffende de medische verzorging 
van de bejaarden in de bejaardentehuizen en 
het R.V.T. Het Heiveld.

194 1991-1992 Statistieken betreffende het aantal gepres-
teerde uren van personeelsleden van de 
dienstencentra, de dienst gezins- en bejaar-
denhulp en de poetsdienst
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195 1992 Raadsbeslissing betreffende de aanpassing 
aan de bepalingen van het geldelijk statuut 
van het stadspersoneel.

196 1992 Het definiëren van een evaluatiesysteem voor 
het OCMW Gent, syllabus over de evaluatie-
wijze van personeelsleden.

197 1994-1995 Dossier inzake het opstellen van de werkom-
schrijvingen, prestatie-omvangen, organo-
grammen, functiebeschrijvingen en -profielen 
van functies naar aanleiding van het nieuw 
personeelstatuut bij lokale besturen opgelegd 
door de Vlaamse Gemeenschap

198 1927-1960 Dossier inzake de aanwerving, benoeming en 
ontslag van de armenbezoekers. Deel 1

199 1927-1960 Dossier inzake de aanwerving, benoeming en 
ontslag van de armenbezoekers. Deel 2

200-
540

Dossiers inzake beslissingen betreffende 
mandaten van personeelsleden
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.

541-
588

Dossiers inzake beslissingen betreffende 
mandaten van geneesheren
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.

589 1965-1970 Dossier inzake het ontslag van personeels-
leden en bedanking voor hun bewezen dien-
sten. 

590 1968-1989 Dossier inzake de regelingen van het perso-
neelskader van de keuken van de tehuizen 
Leieland, Sint-Antonius, Lousbergs en Prins 
Filip.   

591 1973-1981 Dossier inzake beslissingen betreffende de 
aanwerving, dienstverlening en ontslag van 
individuele tijdelijke personeelsleden. Alge-
meen.  
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592-
631

Dossiers inzake beslissingen betreffende de 
aanwerving, dienstverlening en ontslag van 
individuele personeelsleden
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.

632 1978 Verslag betreffende het ontslag van de haar-
kapster in dienst voor de meisjes van het 
tehuis Prins Filip. 

633 1978-1992 Dossier inzake beslissingen betreffende in-
dividuele personeelsleden bij de dienst ge-
zins- en bejaardenhulp, de poetsdienst en de 
dienstencentra.  

634 1981 Overzichten van het personeelskader van het 
medisch departement, het verpleegkundig de-
partement, het technisch departement, het ad-
ministratief departement en de hoteldiensten 
van het ziekenhuis De Bijloke.  

635 1954 Vroedvrouwenschool der Bijloke, brochure 
over de opleiding tot vroedvrouw aan de 
vroedvrouwenschool van het ziekenhuis De 
Bijloke.   

636 1973-1979 Dossier inzake de deelname van het perso-
neel van de ziekenhuizen De Bijloke en Sint-
Amandus aan opleidingen, studiedagen en 
congressen.

637 1980 Dossier inzake de deelname van gezins- en 
bejaardenhelpsters en poetsvrouwen aan 
vervolmakingscursussen.

638 1987-1993 Dossier inzake de deelname van personeels-
leden aan opleidingen in verband met het 
gebruik van de computer.

639 1928-1940 Dossier inzake de aanvraag tot uitstel, vrij-
stelling van mobilisatie en opeisingen voor 
dienstoverste bureel der onderstandswoonst 
Ernest Bovyn, dienstoverste regie der werken 
Robert Van Hoorick en bediende bureel der 
goederen André Lamont
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640 1964 Dossier inzake de staking van de genees-
heren van het ziekenhuis De Bijloke naar 
aanleiding van het K.B. van 12 april 1964 tot 
vaststelling van de maatregelen, prestaties en 
diensten voor het verstrekken van de genees-
kundige zorgen.

641 1969-1978 Stukken betreffende de bloedinzameling door 
het Rode Kruis onder het personeel.

642 1979 Stukken betreffende huldebetoon aan ere-
secretaris Gontran Scohy-Saurel naar aanlei-
ding van zijn oppensioenstelling.

643 1970-1977 Notulen van de vergaderingen van de Fa-
brieksraad van het ziekenhuis De Bijloke.

644 1973-1977 Notulen en stenografische notulen van de 
vergaderingen van de Syndicale Commissie 
voor Advies.

645 1967-1969 Dossier inzake een arbeidsongeval van ar-
beidster in het ziekenhuis De Bijloke.

646 1988 Verslag betreffende de regeling van een boete 
waarbij bejaardenhelpster aansprakelijk is 
voor een verkeersongeval.

647 1989 Dossier inzake de aanduiding van raadslid J. 
Deneef als kandidaat-bestuurder en lid van 
het paritair comité van toezicht bij Progecov.

648  1963-1974 Dossier inzake de verhoging van de begra-
fenisvergoeding aan de rechthebbenden 
van personeelsleden in provinciale dienst of 
gemeentedienst ingevolge de toepassing van 
het K.B. van 22 juni 1962.

649 1977-1981 Notulen met bijlagen van de algemene 
vergaderingen van de vzw Sociale Dienst 
voor het Personeel van het OCMW Gent 
(S.O.D.I.C.O.). 

650 1977-1982 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van de raad van beheer van de vzw Sociale 
Dienst voor het Personeel van het OCMW 
Gent (S.O.D.I.C.O.).

651 1963-1987 Dossier inzake de samenstelling en wijziging 
aan de samenstelling van de gemeenteraad 
en het college van burgemeester en schepe-
nen.
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652 1997-2002 Dossier inzake de discussie rond de toekom-
stige verhouding tussen de gemeente en het 
OCMW. 

653 1961-1976 Uitnodigingsbrieven met agenda's van het 
college van burgemeester en schepenen voor 
de open en gesloten vergaderingen van de 
gemeenteraad.

654 1966-1974 Notulen van de vergaderingen van het college 
van burgemeester en schepenen en de COO.

655 1976-1999 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van het Overlegcomité stad Gent en de COO-
OCMW. Deel 1

656 1979-1998 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van het Overlegcomité stad Gent en de COO-
OCMW. Deel 2

657 1984-1999 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van het Overlegcomité stad Gent en de COO-
OCMW. Deel 3

658 1996 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van het Overlegcomité stad Gent en de COO-
OCMW. Deel 4

659 1991-1998 Uitnodigingen en agenda's van de openbare 
en gesloten vergaderingen van de overleg-
commissie van het college van burgemeester 
en schepenen en het OCMW.

660 1994-1998 Uitnodigingen en agenda's van de openbare 
vergaderingen van de commissie voor be-
groting van het college van burgemeester en 
schepenen en het OCMW.

661 1971 Dossier inzake de benoeming van raadsleden 
J. Piens en D. Van den Haute als vertegen-
woordigers in het Comité voor Verzoening 
ingevolge de toepassing van de wet op de 
COO van 10 maart 1925.

662 1972-2000 Dossier inzake de vertegenwoordiging en 
de voorbereiding voor de buitengewone en 
gewone algemene vergaderingen van de 
Intercommunale Coöperatieve Vennootschap 
Gemeentedienst van België.

663 1984-1986 Dossier inzake de vaststelling en wijzigingen 
aan de statuten van Infohos.
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664  1990 Stukken betreffende de aanvraag van raadslid 
Jan De Moor voor inzage in de jaarverslagen, 
begrotingen en rekeningen van Infohos.

665 1957-1992 Dossier inzake de samenwerking met erkende 
private diensten voor gezins- en bejaarden-
hulp. 

666 1968-1978 Dossier inzake de behandeling van de was 
van de instellingen en toetreding tot de Cen-
trale Linnendienst van de Vereniging van 
Openbare Verzorgingsinstellingen.

667 1977 Dossier inzake de samenwerking met Wel-
zijnsraad-Gent.

668 1977-1981 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van het beheerscomité van de Centrale Lin-
nendienst van de Vereniging van Openbare 
Verzorgingsinstellingen.

669 1984 Verslagen betreffende de privatisering van de 
dienst maaltijden, de dienst bejaardenhulp en 
de poetsdienst

670 1986-1990 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van de raad van beheer van Infohos.

671 1987 Notulen van de vergaderingen van de werk-
groepen van Infohos.

672 1988 Dossier inzake het samenwerkingsprotocol 
opgemaakt in het kader van het samenwer-
kingsinitiatief dienst thuiszorg - Wijkgezond-
heidscentrum Botermarkt opgericht volgens 
het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 
juli 1988.

673 1988-1991 Notulen met bijlagen, uitnodigingen en agen-
da's van de algemene vergaderingen van 
Infohos.

674 1990 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van de stuurgroepen van Infohos.

675 1976 Dossier inzake de vertegenwoordiging in de 
werkgroep Hoge Raad voor de Derde Leeftijd 
door het ministerie van volksgezondheid en 
van het gezin opgericht en belast met het be-
studeren van het probleem van de diensten-
centra voor bejaarden.

676 1976 Dossier inzake de vertegenwoordiging in het 
Overlegcomité van de diensten voor gezins- 
en bejaardenhulp van het Vlaamse gewest
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677 1983-1991 Dossier inzake de aanduiding van raadsleden 
als vertegenwoordigers van het OCMW in de 
algemene vergadering en de raad van beheer 
van Infohos en van Cevi.

678 1990 Dossier inzake de benoeming van voorzitter 
A. Vanhove en J. De Schuyter van het vast 
bureau in de Commissie van Advies voor de 
Agglomeratie Gent.

679 1975 Verslagen betreffende goederen en werken.
680 1980-1983 Verslagen betreffende het uitvoeren van wer-

ken, leveringen en diensten en aanduiden van 
leveranciers en aannemers.

681 1962-1987 Dossier inzake de verhuring, renovatie en 
herwaardering van het Sint-Elizabethbegijnhof 
in samenwerking met de stad Gent. Deel 1

682 1962-1987 Dossier inzake de verhuring, renovatie en 
herwaardering van het Sint-Elizabethbegijnhof 
in samenwerking met de stad Gent. Deel 2

683 1962-1987 Dossier inzake de verhuring, renovatie en 
herwaardering van het Sint-Elizabethbegijnhof 
in samenwerking met de stad Gent. Deel 3

684 1962-1979 Stukken betreffende de openbare verkoop en 
verhuur van gebouwen en gronden gelegen in 
Gent.

685 1963-1972 Dossier inzake de verkoop van het voormalige 
meisjesweeshuis in de Rode Lijvekensstraat 
aan de stad Gent

686 1963-1978 Dossier inzake openbare verpachtingen van 
gronden en jachtrecht, overdrachten van 
jachtrecht, pachtoverdrachten, regelingen 
van verpachtingen en openbare verkoop van 
gronden. 

687 1964-1978 Dossier inzake de problemen rond cijnspach-
ter Jozef Van Roosbroeck betreffende de 
regeling van de cijnspacht te O.L.V. Waver en 
medische steunverlening.

688 1968-1975 Dossier inzake de aankoop van gronden in 
de Neermeersen aan de Henri Dunantlaan 
toebehorend aan de stad Gent voor het bou-
wen van het "nieuw ziekenhuis De Bijloke" 
en verkoop aan de stad Gent van het huidig 
ziekenhuis De Bijloke in de Kluyskensstraat.
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689 1970-1976 Dossier inzake gebouwen opgericht door 
pachters op gronden van de COO zonder 
oprichtingstitel. 

690 1970-1979 Dossier inzake de aankoop voor openbaar nut 
van gebouwen en gronden gelegen in Gent. 

691 1972 Dossier inzake de aankoop van gebouwen 
opgericht door wijlen cijnspachters op gron-
den toebehorende aan de COO mits uitbeta-
ling aan de erfgenaam

692 1971-1972 Dossier inzake de aankoop van gebouwen 
opgericht door wijlen cijnspachters op gron-
den toebehorende aan de COO mits uitbeta-
ling aan de erfgenaam

693 1973-1982 Stukken betreffende de verkoop van gron-
den en gebouwen en vestiging van recht van 
diverse erfdienstbaarheden gelegen in diverse 
Vlaamse gemeenten.

694 1976-1982 Dossier inzake de verkoop en afstandneming 
van gronden en gebouwen gelegen in diverse 
Vlaamse gemeenten. 

695 1976-1982 Stukken betreffende de pachtoverdracht van 
gronden gelegen in diverse Vlaamse gemeen-
ten. 

696 1977 Verslag betreffende het huren van een woning 
voor de familiale afdeling van het tehuis Prins 
Filip.

697 1977-1978 Dossier inzake de verkoop van cijnspacht op 
gronden gelegen in Melle en Sint-Martens-
Latem.

698 1977 Dossier inzake het toekennen van een recht 
van gedoogzaamheid van uitweg over gron-
den.

699 1979 Dossier inzake het toekennen van een recht 
van gedoogzaamheid van uitweg over gron-
den.

700 1977-1980 Stukken betreffende de ruil van gronden voor 
openbaar nut gelegen in Terneuzen-Axel-
Zaamslag, Boekhoute-Ertvelde-Bassevelde, 
Eeklo en Nederbrakel.

701 1977-1981 Dossier inzake de vestiging van erfdienstbaar-
heden voor openbaar nut op gronden toebe-
horende aan het OCMW.
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702 1979 Dossier inzake de aankoop van cijnsgebou-
wen opgericht op gronden van het OCMW 
gelegen te Nazareth jegens de erfgenamen 
van cijnspachter.

703 1979 Dossier inzake de cijnsverpachting van gron-
den gelegen te Gent.

704 1979-1981 Dossier inzake de verhuring van lokalen van 
het tehuis Prins Filip aan het Stedelijk Klein-
tjesoord.

705 1980 Dossier inzake de aankoop van cijnsgebou-
wen opgericht op gronden van het OCMW 
gelegen te Nazareth jegens de onbeheerde 
nalatenschap van cijnspachter.

706 1990 Dossier inzake de verhuring van lokalen van 
het tehuis Leieland aan Bloso.

707 1962-1970 Dossier inzake de installatie van centrale gas-
verwarming in het tehuis Sint-Antonius.

708 1960 Lijst van toekomstige bouwwerken uit te voe-
ren door de COO.

709 1963-1971 Dossier inzake de bouw van een nieuw ad-
ministratief centrum op de gronden van het 
voormalige gesticht Van Caeneghem.

710 1982 Dossier inzake de bouw en planning van het 
beheer van het nieuw ziekenhuis De Bijloke 
deel 1.

711 1963-1982 Dossier inzake de bouw en planning van het 
beheer van het nieuw ziekenhuis De Bijloke 
deel 2.

712 1965-1967 Dossier inzake de voorbereiding en financië-
ring van de bouwprojecten nieuw administra-
tief centrum, tehuis Sint-Antonius, nieuw zie-
kenhuis De Bijloke en Sint-Elizabethbegijnhof.

713 1966-1972 Dossier inzake de installatie en uitbreiding 
van telefoonlijnen in het tehuis Prins Filip.

714 1971 Verslag betreffende de plaatsing van zitban-
ken in de tuin van het tehuis Sint-Antonius.

715 1972-1987 Dossier inzake de uitbreiding van de telefoon-
installatie van de tehuizen Leieland en Sint-
Antonius.

716 1978 Dossier inzake de bouw van twaalf woningen 
voor bejaarden in de nabijheid van Ons Te-
huis. 
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717 1982-1983 Dossier inzake de inrichting van een zieken-
zaal voor de mannelijke bejaarden van het 
tehuis Leieland.

718 1983  “Over de bouw en inrichting van een vroed-
kundig-gynaekologische universiteitskliniek”, 
artikel van Dr. Frans Daels over de inrichting 
van de materniteit in het Academisch Zieken-
huis.

719 1984 Dossier inzake de inrichting van een uitleen-
post door de stedelijke openbare bibliotheek 
in het tehuis Prins Filip.

720 1984-1994 Dossier inzake de bouw van 88 serviceflats 
en een conciërgewoning in de Sint-Antonius-
kaai.

721 1986 Verslag betreffende de voorziening van toilet-
ten voor de bejaarden van het tehuis Leie-
land.

722 1986 Dossier inzake de uitbreiding van het centraal 
magazijn van de dienst economaat.

723 1963 Lijst van openbare aankoop van roerende 
goederen en onderhoud aan gebouwen van 
het tehuis Sint-Antonius en het ziekenhuis De 
Bijloke.

724 1965-1987 Dossier inzake de aankoop van automatische 
machines voor de wasserij van de tehuizen 
Sint-Antonius en Leieland.

725 1967 Verslag betreffende de schenking van Gustaaf 
Van Crombrugge aan de kinderen van het 
tehuis Prins Filip.

726 1969-1984 Dossier inzake de aankoop, verkoop en 
wegschenken van roerende goederen van het 
tehuis Prins Filip.

727 1971-1983 Verslagen betreffende de aankoop van speel-
goed, kledij en geschenken voor kinderen 
onder voogdij van het OCMW.

728 1973-1979 Dossier inzake de aankoop van voertuigen 
voor de diensten in het hoofdbestuur.

729 1974-1987 Dossier inzake de aankoop van roerende 
goederen ter ontspanning van de bejaarden 
van de tehuizen Leieland, Sint-Antonius, 
Lousbergs en Ter Schelde.
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730 1977 Dossier inzake de aankoop van een voed-
seldistributiesysteem voor het ziekenuis De 
Bijloke.

731 1977 Dossier inzake de aankoop van medische ap-
paratuur voor het ziekenhuis De Bijloke.

732 1977-1980 Dossier inzake de aankoop van kantoormeu-
belen, meubilair, kantoorbenodigdheden- en 
machines en huishoudartikelen voor de dien-
sten in het hoofdbestuur en de instellingen.

733 1977-1980 Dossier inzake de aankoop voor de levering 
van textiel, verband, het wassen en strijken 
van linnen, werkkledij en nieuwkuis aan de 
instellingen.

734 1977-1980 Dossier inzake de aankoop voor de levering 
van stookolie en gasolie aan de instellingen.

735 1977-1984 Stukken betreffende de aankoop van tv-toe-
stellen, radiotoestellen, speelgoed en fietsen 
en de schenking van boeken ter ontspanning 
van de kinderen van het tehuis Prins Filip.

736 1978-1980 Dossier inzake de aankoop van bestrijdings-
middelen tegen kakkerlakken voor de instel-
lingen.

737 1981-1983 Dossier inzake de aankoop van elektrische 
toestellen, meubilair, invalidewagens en reva-
lidatiefiets voor het tehuis Ter Schelde.

738 1982-1987 Dossier inzake de aankoop van meubelen, 
keukengerief, bedden, gordijnen, een projec-
tieapparaat en een kinesitherapieapparaat 
voor het tehuis Leieland. 

739 1983 Dossier inzake de verhuring van tv-toestellen 
door het ziekenhuis De Bijloke.

740 1985-1986 Dossier inzake behoeftenlijsten van de tehui-
zen Leieland en Sint-Amandus met aanvra-
gen tot de aankoop van goederen.

741 1988 Verslag betreffende de aankoop van een 
hygiëne-set voor de dienst gezinshulp en de 
poetsdienst

742 1992 Offerten van bedrijven met prijsaanbiedingen 
voor de aankoop en onderhoud van compu-
terapparatuur en hard- en software.

743 1942 Staten van invordering van de COO Gent-
brugge voor het dienstjaar 1942.
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744 1942 Dossier inzake de afrekening van de kas-
leningen aangegaan door de COO Sint-
Amandsberg bij het gemeentebestuur van 
Sint-Amandsberg.

745 1942 Eindrekening en algemene inventaris van 
financiële stukken van COO Afsnee voor het 
dienstjaar 1942

746 1942 Eindrekening en algemene inventaris van fi-
nanciële stukken van COO Destelbergen voor 
het dienstjaar 1942

747 1942 Eindrekening en algemene inventaris van 
financiële stukken van COO Gentbrugge voor 
het dienstjaar 1942

748 1942 Eindrekening en algemene inventaris van fi-
nanciële stukken van COO Ledeberg voor het 
dienstjaar 1942

749 1942 Eindrekening en algemene inventaris van 
financiële stukken van COO Mariakerke voor 
het dienstjaar 1942

750 1942 Eindrekening en algemene inventaris van 
financiële stukken van COO Merelbeke voor 
het dienstjaar 1942

751 1942 Eindrekening en algemene inventaris van 
financiële stukken van COO Oostakker voor 
het dienstjaar 1942

752 1942 Eindrekening en algemene inventaris van 
financiële stukken van COO Sint-Amandsberg 
voor het dienstjaar 1942

753 1942 Eindrekening en algemene inventaris van 
financiële stukken van COO Sint-Denijs-
Westrem voor het dienstjaar 1942

754 1942 Eindrekening en algemene inventaris van 
financiële stukken van COO Wondelgem voor 
het dienstjaar 1942

755 1942 Eindrekening en algemene inventaris van 
financiële stukken van COO Zwijnaarde voor 
het dienstjaar 1942

756 1947-1979 Dag- en kasboek van de secretaris.
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757 1962 Rekening van de netto-uitgaven van de tehui-
zen Sint-Antonius en Lousbergs, de afdeling 
chronische zieken, tehuis Prins Filip, kleintjes-
oorden Madeleine Callier en Martelaarslaan 
en het tehuis voor moeders.

758 1972 Brief aan de sectie geldwezen betreffende de 
opmerkingen van de sectie geldwezen over 
de dienstjaarrekening 1971 van de COO en 
het ziekenhuis De Bijloke. 

759 1973 Verslag betreffende de voorbereiding van de 
begroting van de COO en van het ziekenhuis 
De Bijloke voor het dienstjaar 1974.

760 1973-1983 Kasboeken van de ontspanningskassen van 
tehuizen Prins Filip, Lousbergs, Ons Tehuis, 
Sint-Amandus, Sint-Antonius, Sint-Jozef, Ter 
Schelde, Zonnebloem, dienstencentra De 
Boei, De Muide, De Regenboog, Ten Hove en 
Speltincx en het ziekenhuis De Bijloke

761 1979-1984 Staten van inkomsten en uitgaven van de bar 
van Dienstencentrum De Boei.

762 1976-1980 Staten van inkomsten en uitgaven van de bar 
van Dienstencentrum De Regenboog.

763 1980-1984 Staten van inkomsten en uitgaven van de bar 
van Dienstencentrum De Muide.

764 1974-1984 Staten van inkomsten en uitgaven van de bar 
van Dienstencentrum Ten Hove. 

765 1975-1976 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van de COO-OCMW voor 
het dienstjaar 1976.

766 1976-1977 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van de COO-OCMW voor 
het dienstjaar 1977.

767 1977-1978 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van de COO-OCMW voor 
het dienstjaar 1978.

768 1978-1979 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van de COO-OCMW voor 
het dienstjaar 1979.

769 1987-1988 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van de COO-OCMW voor 
het dienstjaar 1988.
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770 1988-1989 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van de COO-OCMW voor 
het dienstjaar 1989.

771 1989-1990 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van de COO-OCMW voor 
het dienstjaar 1990.

772 1990-1991 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van de COO-OCMW voor 
het dienstjaar 1991.

773 1991-1992 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van de COO-OCMW voor 
het dienstjaar 1992.

774 1976 Briefwisseling met de bureauchef van de 
dienst Financiën betreffende fouten vastge-
steld door de dienst Financiën bij de boekhou-
ding van verschillende diensten.

775 1976-1977 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het dienstjaar 
1976 en de eindrekening van het dienstjaar 
1977 van COO Afsnee.

776 1976-1977 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het dienstjaar 
1976 en de eindrekening van het dienstjaar 
1977 van COO Drongen.

777 1976-1977 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het dienstjaar 
1976 en de eindrekening van het dienstjaar 
1977 van COO Gentbrugge.

778 1976-1977 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het dienstjaar 
1976 en de eindrekening van het dienstjaar 
1977 van COO Ledeberg.

779 1976-1977 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het dienstjaar 
1976 en de eindrekening van het dienstjaar 
1977 van COO Mariakerke.

780 1976-1977 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het dienstjaar 
1976 en de eindrekening van het dienstjaar 
1977 van COO Oostakker.
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781 1976-1977 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het dienstjaar 
1976 en de eindrekening van het dienstjaar 
1977 van COO Sint-Amandsberg. 

782 1976-1977 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het dienstjaar 
1976 en de eindrekening van het dienstjaar 
1977 van COO Sint-Denijs-Westrem.

783 1976-1977 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het dienstjaar 
1976 en de eindrekening van het dienstjaar 
1977 van COO Wondelgem.

784 1976-1977 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het dienstjaar 
1976 en de eindrekening van het dienstjaar 
1977 van COO Zwijnaarde.

785  1976-1977 Dossier inzake de vaststelling en goedkeu-
ring van de dienstjaarrekening van de COO-
OCMW voor het dienstjaar 1976.

786  1977-1978 Dossier inzake de vaststelling en goedkeu-
ring van de dienstjaarrekening van de COO-
OCMW voor het dienstjaar 1977.

787  1978-1979 Dossier inzake de vaststelling en goedkeu-
ring van de dienstjaarrekening van de COO-
OCMW voor het dienstjaar 1978.

788  1979-1980 Dossier inzake de vaststelling en goedkeu-
ring van de dienstjaarrekening van de COO-
OCMW voor het dienstjaar 1979.

789  1988-1989 Dossier inzake de vaststelling en goedkeu-
ring van de dienstjaarrekening van de COO-
OCMW voor het dienstjaar 1988.

790  1989-1991 Dossier inzake de vaststelling en goedkeu-
ring van de dienstjaarrekening van de COO-
OCMW voor het dienstjaar 1989.

791  1990-1991 Dossier inzake de vaststelling en goedkeu-
ring van de dienstjaarrekening van de COO-
OCMW voor het dienstjaar 1990.

792  1991-1992 Dossier inzake de vaststelling en goedkeu-
ring van de dienstjaarrekening van de COO-
OCMW voor het dienstjaar 1991.

793  1992-1993 Dossier inzake de vaststelling en goedkeu-
ring van de dienstjaarrekening van de COO-
OCMW voor het dienstjaar 1992.
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794 1979 Staat van inkomsten en uitgaven van Ons 
Tehuis.

795 1979 Eindstand van de maandelijkse standopgaven 
van de grootboeken van het ziekenhuis Sint-
Amandus voor het dienstjaar 1979.

796 1979-1981 Verslagen betreffende het oninbaar verklaren 
van schulden van personeelsleden, patiënten, 
hulpbehoeftigen en mutualiteiten.

797 1980 Eindstand van de maandelijkse standopgaven 
van de ontvangsten en uitgaven van het zie-
kenhuis De Bijloke voor het dienstjaar 1979.

798 1980-1981 Maandelijkse standopgaven van de ontvang-
sten en uitgaven van de gewone dienst en de 
buitengewone dienst van het OCMW (excl. 
ziekenhuizen) voor het dienstjaar 1980

799 1981 Maandelijkse standopgaven van de ontvang-
sten en uitgaven van de gewone dienst en de 
buitengewone dienst van het OCMW (excl. 
ziekenhuizen) voor het dienstjaar 1981.

800 1980 Maandelijkse standopgaven van de grootboe-
ken van het ziekenhuis Sint-Amandus voor 
het dienstjaar 1980.

801 1981-1982 Maandelijkse standopgaven van de grootboe-
ken van het ziekenhuis Sint-Amandus voor 
het dienstjaar 1981.

802 1980 Maandelijkse standopgaven van de ontvang-
sten en uitgaven van het ziekenhuis De Bij-
loke voor het dienstjaar 1980.

803 1981-1982 Maandelijkse standopgaven van de ontvang-
sten en uitgaven van het ziekenhuis De Bij-
loke voor het dienstjaar 1981.

804 1983-1984 Dossier inzake de voorbereiding van de 
begroting van het OCMW voor het dienstjaar 
1984.

805 1984-1985 Dossier inzake de voorbereiding van de 
begroting van het OCMW voor het dienstjaar 
1985.

806 1985 Dossier inzake de voorbereiding van de 
begroting van het OCMW voor het dienstjaar 
1986.

807 1984-1987 Stukken betreffende het afsluiten van de 
dienstjaarrekeningen van het OCMW Gent 
voor de dienstjaren 1983, 1984 en 1986.
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808 1985 Verslagen betreffende de standopgave in 
januari 1985 van de ontvangsten en uitgaven 
van de gewone dienst en de buitengewone 
dienst van het OCMW (excl. ziekenhuizen) 
voor het dienstjaar 1984.

809 1986 Brief van de gemeenschapsminister van gezin 
en welzijnszorg aan de provinciegouverneurs 
betreffende richtlijnen aan de OCMW's van de 
Vlaamse gemeenschap voor de begroting van 
het jaar 1987.

810 1986 Dienstjaarrekening van het ziekenhuis Sint-
Amandus voor het dienstjaar 1986.

811 1986 Verslag betreffende toelichting bij de be-
heerstabel voor het 3e kwartaal 1986.

812 1986 Eindstanden van de maandelijkse standop-
gaven van de ontvangsten en uitgaven van 
de gewone dienst en de buitengewone dienst 
van het OCMW (excl. ziekenhuizen) voor het 
dienstjaar 1985.

813 1987 Eindstanden van de maandelijkse standop-
gaven van de ontvangsten en uitgaven van 
de gewone dienst en de buitengewone dienst 
van het OCMW (excl. ziekenhuizen) voor het 
dienstjaar 1986.

814 1988 Eindstanden van de maandelijkse standop-
gaven van de ontvangsten en uitgaven van 
de gewone dienst en de buitengewone dienst 
van het OCMW (excl. ziekenhuizen) voor het 
dienstjaar 1987.

815 1986-1987 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van het ziekenhuis Sint-
Amandus voor het dienstjaar 1987.

816 1987-1988 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van het ziekenhuis Sint-
Amandus voor het dienstjaar 1988.

817 1987-1988 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het ziekenhuis 
Sint-Amandus voor het dienstjaar 1987.

818 1987-1988 Dossier inzake de vaststelling en goedkeu-
ring van de begroting van het ziekenhuis De 
Bijloke voor het dienstjaar 1988.
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819 1988-1990 Dossier inzake de vaststelling en goedkeu-
ring van de begroting van het ziekenhuis De 
Bijloke voor het dienstjaar 1989.

820 1989-1990 Dossier inzake de vaststelling en goedkeu-
ring van de begroting van het ziekenhuis De 
Bijloke voor het dienstjaar 1990.

821 1991 Dossier inzake de vaststelling en goedkeu-
ring van de begroting van het ziekenhuis De 
Bijloke voor het dienstjaar 1991.

822 1992-1993 Dossier inzake de vaststelling en goedkeu-
ring van de begroting van het ziekenhuis De 
Bijloke voor het dienstjaar 1993.

823 1988 Raadsbeslissing betreffende het vaststellen 
van de rekeningen en staten van inkomsten 
en uitgaven van het ziekenhuis De Bijloke 
voor het dienstjaar 1987.

824 1988 Analytische boekhouding van de bejaardente-
huizen voor het dienstjaar 1988.

825 1989 Analytische boekhouding van de bejaardente-
huizen voor het dienstjaar 1989.

826 1990 Analytische boekhouding van de bejaardente-
huizen voor het dienstjaar 1990.

827 1991 Analytische boekhouding van de bejaardente-
huizen voor het dienstjaar 1991.

828 1992 Analytische boekhouding van de bejaardente-
huizen voor het dienstjaar 1992.

829 1988-1989 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het ziekenhuis 
De Bijloke voor het dienstjaar 1988.

830 1989-1990 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het ziekenhuis 
De Bijloke voor het dienstjaar 1989.

831 1991 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het ziekenhuis 
De Bijloke voor het dienstjaar 1990.

832 1992-1993 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het ziekenhuis 
De Bijloke voor het dienstjaar 1992.

833 1993-1994 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de dienstjaarrekening van het ziekenhuis 
De Bijloke voor het dienstjaar 1993.
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834 1990 Krachtlijnen voor het saneringsplan voor het 
ziekenhuis De Bijloke, nota van L. Seaux en 
J.P. Vandenabeele betreffende het sanerings-
plan van het ziekenhuis De Bijloke.

835 1992-1995 Financiële meerjarenplannen van het OCMW 
voor de periode 1992-1995.

836 1998 Financiële meerjarenplannen van het OCMW 
voor de periode 1998-2002.

837 1993 Begroting van het OCMW met toelichting, 
algemene beleidsnota, begrotingswijzigingen, 
tabel van de leningen en bijlagen voor het 
dienstjaar 1993.

838 1994 Begroting van het OCMW met toelichting, 
algemene beleidsnota, begrotingswijzigingen, 
tabel van de leningen en bijlagen voor het 
dienstjaar 1994.

839 1998 Begroting van het OCMW met toelichting, 
algemene beleidsnota, begrotingswijzigingen, 
tabel van de leningen en bijlagen voor het 
dienstjaar 1998.

840 1993 Dienstjaarrekening van het OCMW met bijla-
gen voor het dienstjaar 1993.

841 1994 Dienstjaarrekening van het OCMW met bijla-
gen voor het dienstjaar 1994.

842 1998 Dienstjaarrekening van het OCMW met bijla-
gen voor het dienstjaar 1998.

843 1970-1980 Verslag betreffende de aanrekening van dag-
prijzen in het tehuis Ter Schelde. 

844 1977-1978 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van verpleegdagprijzen voor het ziekenhuis 
De Bijloke ingevolge de toepassing van de 
ziekenhuiswet van 23 december 1963.

845 1977-1982 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de verpleegdagprijs voor het ziekenhuis 
Sint-Amandus ingevolge de toepassing van 
de ziekenhuiswet van 23 december 1963.

846 1979-1982 Dossier inzake de goedkeuring van aanpas-
singen aan de dagonderhoudsprijzen voor 
kinderen die ten laste van het OCMW ge-
plaatst zijn in Jeugddorp Monte-Rosa.
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847 1979-1987 Brieven van de directeur van het tehuis 
Lousbergs aan particulieren om ze te bedan-
ken voor hun financiële giften.

848 1943 Kaartje en enveloppe met postzegels van de 
Deutsche Krankenkasse.

849 1968-1969 Stukken betreffende sociaal dienstbetoon 
door de COO.

850 1970-1980 COO Gent Bureau Sociale Zaken, brochure 
van het bureau sociale zaken

851 1970-1972 Stukken betreffende bejaardenzorg en bejaar-
denbeleid in België en Nederland.

852 1974-1978 Wetten en K.B.'s betreffende verpleegkunde, 
financiële en budgettaire voorstellen, rechten 
en plichten van echtgenoten en huwelijksver-
mogenstelsels, jeugdbescherming en adop-
tieve afstamming.

853 1977 Lijsten van aantal steungevallen, aantal 
bestaansminimums, aantal mandaten, aantal 
geplaatste personen, aantal maaltijden, be-
jaardenhulp en aantal geplaatste kinderen in 
het OCMW gedurende de maand april 1977.

854 1980 Studieverslagen betreffende de tijdsbesteding 
en identiteit van bejaarden.

855 1985 Verslag betreffende het sociaal beleid.
856 Stukken betreffende het plaatsen van bejaar-

den in privé-bejaardentehuizen, cursus "Op 
weg naar een integrale zorg voor bejaarden" 
en openingsrede van senator John Glenn 
voor het Dertiende Internationaal Congres van 
Gerontologie. 1986

857 1989 Brochure van het symposium "Seksualiteit 
en ouder worden", georganiseerd door de 
Vlaamse Vereniging voor Seksuologie i.s.m. 
de dienst voor Gezondheidsleer en Sociale 
Geneeskunde, Rijksuniversiteit Gent, op 30 
september 1989.

858 1989 Jaaroverzicht van de sociale diensten van het 
OCMW.

859 1942-1944 Dossier inzake de vereffening op de nalaten-
schap van cliënt Frans Van Deursen wegens 
verleende onderstand.
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860 1943-1944 Dossier inzake de samenwerking met de wijk-
comités van Winterhulp voor de hulpbehoe-
venden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

861 1965-1971 Dossier inzake de wijziging van de wet van 
2 april 1965 betreffende het ten laste nemen 
van de steun verleend door de Commissies 
van Openbare Onderstand.

862 1966-1985 Dossier inzake de goedkeuring voor verhogin-
gen van en ten laste nemen van de dagonder-
houdsprijzen voor bejaarden die ten laste van 
de COO opgenomen zijn in privé-bejaarden-
instellingen en in bejaardeninstellingen van 
andere Vlaamse OCMW's.

863 1995 Brief van de hoofdverpleegster van de mater-
niteit betreffende een artikel over de gebrek-
kige hulpverlening ten opzichte van drugsver-
slaafden. 

864 1960-1970 Lijst van wetteksten en tijdschriftuittreksels 
betreffende de betaling van onderhoudskos-
ten door personen opgenomen in OCMW-
instellingen.

865 1976-1979 Dossier inzake de toepassing van het K.B. 
van 1 juli 1977 tot bepaling van de grenzen 
en voorwaarden voor het verhaal op de on-
derhoudsplichtigen, van de organieke wet van 
8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn

866 1940 Dossier inzake evacuatie in geval van nood 
van 120 kinderen die ten laste van de COO 
in kleintjesoorden en "moederlijke Secties der 
Weesgestichten" verblijven naar "Astrid" te 
Bredene in samenwerking met vzw "Het werk 
der gezonde Lucht voor de Kleinen der Stad 
Gent"

867 1963-1982 Dossier inzake het beheer van de spaar-
boekjes en lonen van kinderen onder voogdij 
geplaatst in de instellingen van het OCMW en 
in pleeggezinnen.

868 1973-1982 Dossier inzake het plaatsen en opvangen van 
kinderen in instellingen van het OCMW en in 
andere instellingen.
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869 1974-1978 Notulen van de commissie - raad in verband 
met de benoeming van leden van de com-
missie tot voogd over kinderen van het tehuis 
Prins Filip.

870 1978 Dossier inzake problemen rond de voogdij 
over weesjongen uit het tehuis Prins Filip.

871 1984 Verslag betreffende de toelating om een 
weekend door te brengen in het vakantiehuis 
Jong en Blij te De Haan met een pleegezin-
nengroep.

872 1976 Kopieën van persartikels betreffende het 
invoeren van een alarmsysteem voor alleen-
wonende bejaarden in Gent.

873 1979 Brochures betreffende de opleiding en het 
beroep van gezins- en bejaardenhelpsters.

874 1986 Dossier inzake problemen met de verzorging 
van besmettelijke bejaarden door de dienst 
bejaardenhulp.

875 1986 Dossier inzake klachten van cliënten van de 
dienst bejaardenhulp ten opzichte van perso-
neelsleden van de poetsdienst en de dienst 
gezins- en bejaardenhulp.

876 1979-1986 Dossier inzake de wijze van vaststelling van 
de algemene grenzen binnen de welke de 
maatschappelijke dienstverlening door het 
OCMW Gent zal worden gerealiseerd ten op-
zichte van kandidaat-politieke vluchtelingen.

877 1980 Nederlands voor Beginners, cursus van Jani-
que Vanderstocken.

878 1989-1991 Dossier inzake de vaststelling en uitvoering 
van de beleidsnota en het projectenplan van 
het Vlaams Fonds voor de Integratie van 
Kansarmen van de stad Gent en het OCMW 
Gent voor het dienstjaar 1991.

879 1992-1993 Dossier inzake de vaststelling en uitvoering 
van de beleidsnota en het projectenplan van 
het Vlaams Fonds voor de Integratie van 
Kansarmen van de stad Gent en het OCMW 
Gent voor het dienstjaar 1992.
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880 1992-1994 Dossier inzake de vaststelling en uitvoering 
van de beleidsnota en het projectenplan van 
het Vlaams Fonds voor de Integratie van 
Kansarmen van de stad Gent en het OCMW 
Gent voor het dienstjaar 1993.

881 1995 Dossier inzake de vaststelling en uitvoering 
van de beleidsnota en het projectenplan van 
het Vlaams Fonds voor de Integratie van 
Kansarmen van de stad Gent en het OCMW 
Gent voor het dienstjaar 1995.

882 Eindafrekening van het Vlaams Fonds voor de 
Integratie van Kansarmen voor het dienstjaar 
1991. 1991

883 Inhoudelijke en financiële jaarverslagen van 
het Vlaams Fonds voor de Integratie van 
Kansarmen van de stad Gent en het OCMW 
Gent voor de dienstjaren 1991-1992. 1992-
1993

884 1994 Inhoudelijke en financiële jaarverslag van het 
Vlaams Fonds voor de Integratie van Kans-
armen van de stad Gent en het OCMW Gent 
voor het dienstjaar 1994.

885 1995 Inhoudelijke en financiële jaarverslag van het 
Vlaams Fonds voor de Integratie van Kans-
armen van de stad Gent en het OCMW Gent 
voor het dienstjaar 1995.

886-
954

Dossiers inzake geschillen betreffende de be-
taling van de onderhoudskosten van cliënten.
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.

955-
1257

Dossiers inzake een geschil over de financiële 
hulpverlening voor cliënten.
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.

1258 1966-1968 Geschil met de COO's Charleroi en Merksplas 
betreffende patiënt verpleegd in het zieken-
huis De Bijloke.
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1259 1967 Geschil met de COO Brussel betreffende be-
hoeftige opgenomen in het Sastehuis en het 
Eilandje in Gent.

1260 1967 Geschil met de COO Nevele betreffende 
cliënte.

1261 1968-1975 Geschil met de COO Bellem betreffende patiënt 
verpleegd in het Academisch Ziekenhuis.

1262 1970-1972 Geschil met de COO Lovendegem betref-
fende patiënten verpleegd in het ziekenhuis 
De Bijloke

1263 1971 Geschil met de COO Vorst betreffende be-
jaarde opgenomen in het bejaardentehuis Val 
des Roses.

1264 1971-1976 Geschil met de COO Lokeren betreffende 
patiënten verpleegd in het ziekenhuis De 
Bijloke

1265 1973 Geschil met de COO Brussel betreffende 
cliënt.

1266 1980-1990 Geschil met de OCMW's Lokeren en Sint-
Niklaas betreffende patiënte verpleegd in het 
Academisch Ziekenhuis.

1267-
1295

Dossiers inzake een geschil betreffende de 
betaling van verpleeg- en plaatsingskosten.
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.

1296 1990-1992 Dossier inzake de aanduiding van advocaten 
voor dossiers inzake geschillen betreffende 
financiële hulpverlening.

1297 1992 Namenlijst van cliënten betrokken in dossiers 
inzake geschillen betreffende financiële hulp-
verlening.

1298 1977 Dossier inzake een geschil met nv Bekaert 
Building Co betreffende bouwwerken en leve-
ringen.

1299 1994-2006 Dossier inzake een geschil met aannemer nv 
Besix en onderaannemer Willy Rage betref-
fende nalatige werkzaamheden aan de ruw-
bouw van het bejaardentehuis Centrum voor 
Senioren De Vijvers.
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1300 1960-1965 Dossier inzake een geschil met het bedrijf 
Putman Gebroeders betreffende de levering 
van radio- en omroepinstallatie.

1301 1958-1994 Dossier inzake geschil met Société d'Etudes 
et de Travaux (Setra) en Entreprises G De 
Gezelle, arch. Georges Bontinck en ing. Albert 
Mallebranck over de bouw van tehuis Prins 
Filip op gronden van de Gemeentelijke Schiet-
baan of Neermeersen deel 1

1302 1958-1994 Dossier inzake geschil met Société d'Etudes 
et de Travaux (Setra) en Entreprises G De 
Gezelle, arch. Georges Bontinck en ing. Albert 
Mallebranck over de bouw van tehuis Prins 
Filip op gronden van de Gemeentelijke Schiet-
baan of Neermeersen deel 2

1303 1958-1994 Dossier inzake geschil met Société d'Etudes 
et de Travaux (Setra) en Entreprises G De 
Gezelle, arch. Georges Bontinck en ing. Albert 
Mallebranck over de bouw van tehuis Prins 
Filip op gronden van de Gemeentelijke Schiet-
baan of Neermeersen deel 3

1304 1958-1994 Dossier inzake geschil met Société d'Etudes 
et de Travaux (Setra) en Entreprises G De 
Gezelle, arch. Georges Bontinck en ing. Albert 
Mallebranck over de bouw van tehuis Prins 
Filip op gronden van de Gemeentelijke Schiet-
baan of Neermeersen deel 4.

1305 1970-1981 Dossier inzake een geschil met het bedrijf R. 
Verbrugghen, bedrijf J. Criel en de pvba Soli-
flex betreffende het plaatsen van vast meubi-
liair en de schorsing van de uitvoeringstermijn 
van deze werken in het tehuis Prins Filip.

1306 1959-1977 Geschil met eigenaar Louis Windey en zijn 
nabestaanden, landmeter H. De Schrijver en 
notaris Jean Heyse betreffende gronden gele-
gen in Sint Amandsberg.

1307 1971-1973 Geschil met de stad Dendermonde betref-
fende gronden gelegen in Dendermonde.
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1308-
1311

Dossiers inzake geschillen met derden betref-
fende opgelopen schade aan voertuigen en 
gebouwen
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.

1312 1964-1968 Geschil tussen de COO, pachter en eigenaar 
enerzijds en eigenaar anderzijds betreffende 
betwisting van uitweg over gronden in Ever-
gem toebehorende aan de COO 

1313 1964 Geschil tussen de COO en pachter enerzijds 
en eigenaars anderzijds betreffende betwis-
ting van uitweg over gronden in Evergem 
toebehorende aan de COO  

1314 1314-1322 Dossiers inzake geschil betreffende huur- en 
pachtzaken.
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.

1323 1974-1977 Dossier inzake een geschil met de gemeente 
Sint-Lievens-Houtem betreffende het weder-
rechtelijk inrichten van een vuilnisbelt op gron-
den toebehorende aan de COO Gent.

1324 1991-1992 Dossier inzake het aanstellen van een raads-
man, Meester W. De Brock, voor de dossiers 
ontruimingen van noodwoningen na de huur-
periode.

1325 1962-1967 Dossier inzake de juridische procedure tot 
naamswijziging van de kinderen onder voog-
dij.

1326 1978 Dossier inzake de juridische bijstand ten laste 
van het OCMW wegens de nalatige uitkering 
van zijn werkloosheidsvergoedingen.

1327-
1349

Dossiers inzake geschil betreffende verkeers-
ongevallen van personeelsleden en opgeno-
men personen in de instellingen met derden.
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.
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1350 1972-1982 Dossier inzake een geschil wegens de val van 
een kind uit het venster van zaal 41 van het 
ziekenhuis De Bijloke.

1351 1975-1976 Dossier inzake een geschil met de nabestaan-
den van de overleden bejaarde van het te-
huis Lousbergs wegens moeilijkheden bij zijn 
begrafenis. 

1352 1978 Dossier inzake een geschil met architect 
betreffende het uitdelen van religieuze voor-
werpen aan bejaarden van het tehuis Sint-
Antonius.

1353 1979-1987 Dossier inzake een geschil met voormalige 
schoonmaakster van het ziekenhuis Sint-
Amandus wegens een ongeval tijdens haar 
verblijf als patiënte.

1354 1932-1970 Dossier inzake de beëindiging van het man-
daat van geneesheren van het ziekenhuis 
De Bijloke waaruit een geschil voortvloeide 
ingevolge het nieuw statuut van het medisch 
corps.

1355-
1357

Dossiers inzake tuchtmaatregelen en geschil-
len met personeelsleden betreffende financi-
eel geknoei.
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.

1358 1969-1972 Dossier inzake geschil met geneesheren van 
ziekenhuis De Bijloke betreffende overname 
van bediendencontract door medische raad 
ingevolge nieuw statuut van het medisch 
corps

1359 1969-2000 Dossier inzake een geschil met huismeeste-
res van het tehuis Sint-Amandus betreffende 
het examen voor de graad van bureauchef. 

1360 1972-1973 Dossier inzake een geschil met geneesheer 
wegens zijn prestaties in het laboratorium van 
het ziekenhuis De Bijloke.

1361 1981 Dossier inzake een geschil met geneesheren 
van het ziekenhuis De Bijloke wegens hun 
aanwerving en erelonen.

1362 1970 Dossier inzake de zaak Thienpont-Stacegem.
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1363 1901-1964 Dossier inzake het sluiten en hernieuwen van 
overeenkomsten met de Rijksuniversiteit Gent 
in verband met het beheer van het ziekenhuis 
De Bijloke en het Academisch Ziekenhuis.

1364 1926-1936 Dossier inzake de oprichting van het kleintjes-
oord Madeleine Callier.

1365 1932 Het Academisch Ziekenhuis te Gent: Pre-
mier rapport de la Commission universitaire 
d'études du mois d'août 1932 - Eerste alge-
meen verslag van de Studiekommissie van de 
Faculteit van de geneeskunde augustus 1932

1366  1935-1941 Stukken over ter beschikking stellen met 
Rode-Kruis van Militair Hulphospitaal in ge-
sticht Van Caeneghem, zalen in De Bijloke, 
Hulphospitaal tehuis Lousbergs en Militair 
Hospitaal in Akkergemstraat voor verpleging 
militairen en burgers tijdens WOII

1367 1941-1942 Dossier inzake de overname van de klinische 
en poliklinische diensten van de COO in het 
ziekenhuis De Bijloke door de Rijksuniversiteit 
Gent bevolen door den "Militärbefehlshaber 
in Belgiën und Nord Frankreich" tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.

1368 1941-1977 Stukken betreffende het beheer van de mater-
niteit De Bijloke en de vroedvrouwenschool.

1369 1942-1945 Stukken betreffende de betaling en de be-
stemming van het Hulphospitaal nr. 30 in het 
ziekenhuis Sint-Amandus ingevolge de over-
eenkomst tussen de voormalige COO Sint-
Amandsberg en het Rode-Kruis. 

1370 1945-1947 Dossier inzake de ontruiming van het vrou-
wenlazaret in zaal 40 in het Oudheidsmuseum 
van de Bijloke en overbrenging van dit vrou-
wenlazaret naar het ziekenhuis De Bijloke.

1371 1953-1954 Briefwisseling met de luitenant-kolonel ge-
neesheer van het Militair Hospitaal te Gent 
betreffende opeisingsmaatregelen van dien-
sten van het ziekenhuis De Bijloke in geval 
van mobilisatie van het leger. Bevat een plan.

1372 1959-1980 Dossier inzake de aankoop van benodigdhe-
den, toezicht door en inentingen tegen griep 
van personeel en bejaarden door de genees-
kundige dienst van het tehuis Sint-Antonius. 
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1373 1962-1975 Dossier inzake de werking en sluiting van de 
kleintjesoorden Madeleine Callier en Marte-
laarslaan.

1374 1962-1978 Dossier inzake de sluiting van het gesticht 
Van Caeneghem, overbrenging van de patiën-
ten naar het ziekenhuis De Bijloke en herbe-
stemming van het gebouw.

1375 1966-1978 Dossier inzake de oprichting en werking van 
een "home voor grote jongens" voor de jon-
gensafdeling van het tehuis Prins Filip.

1376 1970-1976 Dossier over afleggen van studiebezoeken 
aan bejaardentehuizen en dienstencentra 
voor bejaarden in Nederland en België en uit-
voeren studies over bejaardenzorg- en beleid 
als voorbereiding voor oprichten van bejaar-
deninstellingen door COO Gent

1377 1974-1979 Stukken betreffende de oprichting en opening 
van het dienstencentrum De Boei

1378 1980 Stukken betreffende de oprichting en opening 
van het dienstencentrum De Muide.

1379 1974-1976 Stukken betreffende de oprichting en opening 
van het dienstencentrum De Regenboog.

1380 1971-1973 Stukken betreffende de oprichting en opening 
van het dienstencentrum Ten Hove.

1381 1972-1976 Dossier inzake de werking van het tehuis 
Prins Filip en het kleintjesoord Madeleine 
Callier, sluiting van het kleintjesoord Made-
leine Callier en de plaatsing van kinderen.

1382 1975-1984 Dossier inzake de afbouw en sluiting van het 
tehuis Prins Filip.

1383 1976 Dossier inzake de vaststelling van de jaarver-
slagen en inventarissen van de sociale dien-
sten en van de instellingen.

1384 1978-1979 Stukken betreffende vergaderingen en studie-
bezoeken rond de werking en doelstellingen 
van de dienstencentra van OCMW Gent en 
OCMW Brugge.

1385 1978-1988 Dossier inzake de fusie van de ziekenhuizen 
De Bijloke en Sint-Amandus op 1 mei 1988.

1386 1979 Jaarverslag van het dienstencentrum Ten 
Hove voor het dienstjaar 1979.
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1387 1986 Jaarverslag van het dienstencentrum Ten 
Hove voor het dienstjaar 1986.

1388 1987 Jaarverslag van het dienstencentrum Ten 
Hove voor het dienstjaar 1987.

1389 1981-1985 Dossier inzake de sluiting van het tehuis Ter 
Schelde.

1390 1982 Verslag betreffende de verandering van de 
benaming van het tehuis Ledeberg in tehuis 
Ter Schelde.

1391  1984-1985 Jaarverslagen van het tehuis Lousbergs voor 
de dienstjaren 1984 en 1985.

1392 1988-1991 Dossier inzake de afbouw en sluiting van het 
tehuis Leieland en verhuis van de bejaarden 
van het tehuis Leieland naar andere instellin-
gen van het OCMW.

1393 1989-1990 Dossier inzake de vaststelling van het jaarver-
slag van het ziekenhuis De Bijloke voor het 
dienstjaar 1989.

1394 1990-1991 Dossier inzake de vaststelling van het jaarver-
slag van het ziekenhuis De Bijloke voor het 
dienstjaar 1990.

1395 1993-1994 Dossier inzake de vaststelling van het jaarver-
slag van het ziekenhuis De Bijloke voor het 
dienstjaar 1993.

1396 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Avelgem over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent

1397 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Berlare over het invullen van vra-
genlijst, reglement van orde en overeenkomst 
met bejaarden om zich te informeren voor de 
ingebruikneming van serviceflats door OCMW 
Gent

1398 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW De Haan over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent
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1399 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW De Panne over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent

1400 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Duffel over het invullen van vra-
genlijst, reglement van orde en overeenkomst 
met bejaarden om zich te informeren voor de 
ingebruikneming van serviceflats door OCMW 
Gent

1401 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Gistel over het invullen van vra-
genlijst, reglement van orde en overeenkomst 
met bejaarden om zich te informeren voor de 
ingebruikneming van serviceflats door OCMW 
Gent

1402 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Grimbergen over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent

1403 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Izegem over het invullen van vra-
genlijst, reglement van orde en overeenkomst 
met bejaarden om zich te informeren voor de 
ingebruikneming van serviceflats door OCMW 
Gent

1404 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Leopoldsburg over het invullen 
van vragenlijst, reglement van orde en over-
eenkomst met bejaarden om zich te informe-
ren voor de ingebruikneming van serviceflats 
door OCMW Gent

1405 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Lille over het invullen van vra-
genlijst, reglement van orde en overeenkomst 
met bejaarden om zich te informeren voor de 
ingebruikneming van serviceflats door OCMW 
Gent
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1406 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Kortrijk over het invullen van vra-
genlijst, reglement van orde en overeenkomst 
met bejaarden om zich te informeren voor de 
ingebruikneming van serviceflats door OCMW 
Gent

1407 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Maldegem over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent

1408 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Mechelen over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent

1409 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Moorslede over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent

1410 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Mortsel over het invullen van vra-
genlijst, reglement van orde en overeenkomst 
met bejaarden om zich te informeren voor de 
ingebruikneming van serviceflats door OCMW 
Gent

1411 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Nieuwpoort over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent

1412 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Ranst over het invullen van vra-
genlijst, reglement van orde en overeenkomst 
met bejaarden om zich te informeren voor de 
ingebruikneming van serviceflats door OCMW 
Gent
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1413 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Sint-Genesius-Rode over het 
invullen van vragenlijst, reglement van orde 
en overeenkomst met bejaarden om zich te 
informeren voor de ingebruikneming van ser-
viceflats door OCMW Gent

1414 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Turnhout over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent

1415 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Vilvoorde over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent

1416 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Waasmunster over het invullen 
van vragenlijst, reglement van orde en over-
eenkomst met bejaarden om zich te informe-
ren voor de ingebruikneming van serviceflats 
door OCMW Gent 

1417 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Waregem over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent

1418 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Wevelgem over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent

1419 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Wingene over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent
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1420 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Zaventem over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent

1421 1995 Dossier inzake de vraag van OCMW Gent 
aan OCMW Zwijndrecht over het invullen van 
vragenlijst, reglement van orde en overeen-
komst met bejaarden om zich te informeren 
voor de ingebruikneming van serviceflats door 
OCMW Gent 

1422 1978-1984 Stukken betreffende het beheer van het ge-
bouw, de bar, de ontspanningskas en beno-
digdheden van het dienstencentrum De Boei.

1423 1878-1984 Stukken betreffende het beheer van het 
gebouw, de bar, de ontspanningskas en 
benodigdheden van het dienstencentrum De 
Muide. 

1424 1977-1981 Stukken betreffende het beheer van het 
gebouw, de bar, de ontspanningskas en 
benodigdheden van het dienstencentrum De 
Regenboog.

1425 1978-1981 Stukken betreffende het beheer van het ge-
bouw, de bar, de ontspanningskas en beno-
digdheden van het dienstencentrum Speltincx.

1426  1974-1984 Stukken betreffende het beheer van het 
gebouw, de bar, de ontspanningskas en 
benodigdheden van het dienstencentrum Ten 
Hove.

1427 1947-1951 Dossier inzake brand in het kleintjesoord in 
de Martelaarslaan en ingebruikname van het 
Krijgsgasthuis als tijdelijke huisvesting voor de 
jongens.

1428 1963-1985 Stukken betreffende onderhoud en gebruik 
van roerende goederen en gebouwen van het 
tehuis Prins Filip.

1429 1964-1974 Dossier inzake de regeling van de huishuur 
en de onderhoudskosten van de ambtswoning 
van de directeurs J. Vandenbogaerde en W. 
Peelman van het tehuis Sint-Antonius.

Overzicht



OCMW 4: Archief secretaris (1860 - 2008)

1430  1964-1978 Dossier inzake de regeling van depots voor 
en levering van geneesmiddelen aan de be-
jaardentehuizen en het ziekenhuis De Bijloke.

1431 1967-1976 Dossier inzake de veiligheidsnormen opge-
legd door het ministerie van volksgezondheid 
en leefmilieu waaraan de tehuizen Lousbergs 
en Sint-Antonius moeten voldoen.

1432 1970-1971 Dossier inzake de plaatsbezetting in het te-
huis Sint-Antonius.

1433 1973 Dossier inzake het inrichten van voorzieningen 
voor de veiligheid van bejaarden op de open-
bare weg rond het tehuis Sint-Antonius.

1434 1979 Briefwisseling met de Koninklijke Dekenij 
Heirnis betreffende hun ingebruikname van 
een zaal van het tehuis Lousbergs voor de 
jaarlijkse dekenijfeesten op 18 en 21 augustus 
1979.

1435 1979-1985 Briefwisseling met Dekenij Hospice betref-
fende hun ingebruikname van de grasperk en 
feestzaal van het tehuis Sint-Amandus voor 
de organisatie van ontspanningsactiviteiten 
voor hun kinderen en bejaarden.

1436 1980 Statistieken van de ligdagen en de patiënten 
per verpleegeenheid van het ziekenhuis Sint-
Amandus voor het tweede kwartaal 1980.

1437 1981-1986 Stukken betreffende inbraak en diefstal in de 
tehuizen Leieland en Sint-Antonius.

1438 1982-1988 Verslagen betreffende het gebruik van lokalen 
van het ziekenhuis De Bijloke door de tijde-
lijke vereniging Utibel-De Maerteleire.

1439 1984 Verslag betreffende de telling van de af-
standsbedieningsapparaten in het ziekenhuis 
De Bijloke.

1440 1985 Dossier inzake de vaststelling van de zuster-
gemeenschap van de H. Jozef als eigenaar 
van de inboedel van de aalmoezenierswoning 
van het tehuis Sint-Antonius.

1441 1986 Verslag betreffende het onderhoud van de 
lokalen van het bureau sociale zaken vreem-
delingendienst in het tehuis Sint-Antonius.

1442 1987 Statistieken van het aantal patiënten en lig-
dagen van het ziekenhuis Sint-Amandus voor 
het dienstjaar 1987.
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1443 1988 Dossier inzake de verhuis van aalmoezenier 
in het tehuis Leieland.

1444 1990 Brief aan de brandweercommandant betref-
fende het verkrijgen van een tijdelijk brand-
weerattest voor het tehuis Leieland.

1445 1990-1993 Maandelijkse staat van bezetting van de be-
jaardentehuizen.

1446 2004 Offerte van Medirest als antwoord op bestek 
van OCMW Gent betreffende algemene of-
ferteaanvraag voor levering voedingsmiddelen 
en beheer keukens met voedingsbereiding 
voor centrum voor senioren De Vijvers en 
R.V.T. Het Heiveld

1447 2004 "Een voorstel op maat" offerte van Sodexho 
antwoord bestek van OCMW Gent betref-
fende algemene offerteaanvraag voor levering 
van voedingsmiddelen en beheer van keu-
kens met voedingsbereiding voor centrum De 
Vijvers en R.V.T. Het Heiveld

1448 1910-1978 Dossier inzake uitreiking stichtingsprijzen en 
prijzen geschonken door COO aan kinderen 
van tehuis Prins Filip en meisjesweeshuis, 
huldiging aan Victor Maenhout, aftredend 
voorzitter van de Koninklijke Bond van de 
Gentse Oud-Weesjongens

1449-
1452

Burgerlijk Gasthuis van Gent. Getuigschrift 
van identiteit en behoeftigheid. Kosteloze 
raadplegingen, getuigschriften van kosteloze 
hulpverlening uitgereikt door het ziekenhuis 
De Bijloke aan cliënten.
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.

1453 1926-1948 Briefwisseling met het ministerie van lands-
verdediging betreffende de hospitalisatie van 
militairen in het ziekenhuis De Bijloke.

1454 1960-1990 Dossier inzake klachten neergelegd door per-
soneelsleden en familieleden van de bejaar-
den betreffende de verzorging van bejaarden 
in de tehuizen Leieland en Sint-Antonius.
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1455 1962-1988 Dossier inzake de uitreiking van de "prijzen 
van verkleefdheid" van het legaat Chomette 
en de studiebeurzen van het legaat Van Bran-
thegem aan de kinderen van het tehuis Prins 
Filip.

1456 1962-1964 Dossier inzake de opvoering van concerten 
en afschaffing van het fanfarekorps "het mu-
ziek der Kulders" van de jongensafdeling van 
het tehuis Prins Filip.

1457-
1458

Dossiers inzake problemen betreffende de 
opname in het gesticht Van Caeneghem.
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.

1458 1967 Verslag betreffende de opname en verwijde-
ring van tuberculosepatiënten uit het zieken-
huis De Bijloke.

1459 1967-1968 Dossier inzake maatregelen om de conti-
nuïteit van de eredienst in de kapel van het 
tehuis Ter Schelde te verzekeren.

1460 1976-1984 Stukken betreffende de inrichting van ont-
spanningsactiviteiten, sociale dienstverle-
ning, regeling van bezoeken en sociale en 
juridische bijstand voor de bejaarden van het 
dienstencentrum De Boei. Deel 1. 

1461 1976-1984 Stukken betreffende de inrichting van ont-
spanningsactiviteiten, sociale dienstverle-
ning, regeling van bezoeken en sociale en 
juridische bijstand voor de bejaarden van het 
dienstencentrum De Boei. Deel 2. 

1462 1976-1984 Stukken betreffende de inrichting van ont-
spanningsactiviteiten, sociale dienstverle-
ning, regeling van bezoeken en sociale en 
juridische bijstand voor de bejaarden van het 
dienstencentrum De Muide.

1463 1976-1984 Stukken betreffende de inrichting van ont-
spanningsactiviteiten, sociale dienstverle-
ning, regeling van bezoeken en sociale en 
juridische bijstand voor de bejaarden van het 
dienstencentrum De Regenboog.
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1464 1973-1984 Stukken betreffende de inrichting van ont-
spanningsactiviteiten, sociale dienstverle-
ning, regeling van bezoeken en sociale en 
juridische bijstand voor de bejaarden van het 
dienstencentrum Ten Hove.

1465 1976 Dossier inzake de omgang van het personeel 
met de bejaarden van het tehuis Sint-Antonius.

1466 1979-1991 Stukken betreffende de inrichting en goed-
keuring van ontspanningsactiviteiten voor de 
bejaarden van het Tehuis Leieland.

1467 1979-1986 Stukken betreffende de inrichting en goed-
keuring van ontspanningsactiviteiten voor de 
bejaarden van het Tehuis Lousbergs.

1468 1977-1987 Stukken betreffende de inrichting en goed-
keuring van ontspanningsactiviteiten voor de 
bejaarden van het Ons Tehuis.

1469 1977-1987 Stukken betreffende de inrichting en goed-
keuring van ontspanningsactiviteiten voor de 
bejaarden van het Tehuis Sint-Amandus.

1470 1976-1981 Stukken betreffende de inrichting en goed-
keuring van ontspanningsactiviteiten voor de 
bejaarden van het Tehuis Sint-Antonius.

1471 1977-1984 Stukken betreffende de inrichting en goed-
keuring van ontspanningsactiviteiten voor de 
bejaarden van het Tehuis Ter Schelde.

1472 1977-1987 Stukken betreffende de inrichting en goed-
keuring van ontspanningsactiviteiten voor de 
bejaarden van het Tehuis Zonnebloem.

1473 1977 Verslagen betreffende het bezoek van een 
CVP-fractie aan het tehuis Schelde.

1474 1977-1978 Dossier inzake de plaatsing van bejaarden in 
het tehuis Ter Schelde.

1475 1977-1986 Dossier inzake de opname van patiënten in 
het ziekenhuis Sint-Amandus.

1476 1978 Verslag betreffende de organisatie van een 
"zieken-zegening" in het tehuis Ter Schelde.

1477 1978-1979 Dossier inzake de verhoging van zakgeld voor 
de kinderen van het tehuis Prins Filip.

1478 1978-1979 Dossier inzake de leeftijdsgrens waarop de 
kinderen het tehuis Prins Filip dienen te verlaten.
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1479 1978-1983 Stukken betreffende de planning en regelin-
gen voor de vakanties voor de kinderen van 
het tehuis Prins Filip.

1480 1978-1985 Dossier inzake de organisatie van een tijde-
lijk verblijf voor de bejaarden van het tehuis 
Leieland.

1482-
1484

Stukken betreffende problemen met jongens 
van het tehuis Prins Filip.
De individuele beschrijvingen van deze 
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt 
worden.

1485 1979 Briefwisseling met het Socialistisch Vrouwen-
comité betreffende hun bezoek aan de bejaar-
den van het tehuis Sint-Antonius.

1486 1979-1983 Dossier inzake de voorbereiding en evaluatie 
van het zomerkamp van de kinderen van het 
tehuis Prins Filip in het vakantieverblijf Jong 
en Blij te De Haan.

1487 1980-1981 Dossier inzake de begeleiding van bejaarden 
door verpleegsters van het ziekenhuis De 
Bijloke tijdens reizen georganiseerd door de 
vzw Sodiganda.

1488 1980-1981 Dossier inzake het ongeval van baby in de 
materniteit van het ziekenhuis Sint-Amandus.

1489 1983 Verslag betreffende de aangifte van een ver-
keersongeval tussen bejaarde Gustaaf Van 
Parijs van het tehuis Ter Schelde en Willem 
De Moor.

1490 1984 Persartikel betreffende positieve commentaar 
over de opname van een patiënt in het zie-
kenhuis Sint-Amandus.

1491 1987 Verslagen betreffende de vastlegging van 
bezoekuren in de bejaardentehuizen.

1492 1984-1990 Dossier inzake het bepalen van de zorgafhan-
kelijkheid aan de hand van de toepassing van 
de Kuntzmannschaal op de bejaarden van de 
bejaardentehuizen.

1493 1987 Verslagen betreffende patiënten in het zieken-
huis Sint-Amandus wiens acute behandeling 
beëindigd wordt en geplaatst worden in een 
aangepaste instelling.
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1494 1985 Notulen van de vergaderingen van de bewo-
nersraden van het R.V.T. Het Heiveld.

1495 1984-1989 Notulen van de vergaderingen van de bewo-
nersraden van het Tehuis Leieland.

1496 1985 Notulen van de vergaderingen van de bewo-
nersraden van het Tehuis Sint-Jozef.

1497 1987 Notulen van de vergaderingen van de bewo-
nersraden van het Tehuis Zonnebloem.

1498 1985-1986 Dossier inzake de oprichting en werking van 
de bewonersraden in de bejaardentehuizen 
ingevolge de toepassing van het decreet 
Steyaert van 5 maart 1985.

1499 1971-1978 Dossier inzake aanvragen en medewerking 
aan opnamen voor tv en radio, interviews en 
reportages in kranten en tijdschriften, foto's 
voor een tentoonstelling, debatten, toneelop-
voeringen en onderzoek in de instellingen.

1500 1978-1979 Briefwisseling met studenten pedagogische 
wetenschappen betreffende hun aanvraag om 
een enquête uit te voeren in het tehuis Prins 
Filip.

1501 1981 Briefwisseling met studenten van het Sint-
Lucasinstituut betreffende hun aanvraag 
om bejaarden van het Tehuis ter Schelde te 
tekenen.

1502 1987-1988 Dossier inzake aanvragen van studenten eco-
nomie om inlichtingen in te winnen omtrent 
het financieel beheer van het OCMW in het 
kader van hun eindverhandeling.

1503 1989 Dossier inzake de aanvraag van een studente 
orthopedagogiek om in het tehuis Leieland 
bejaarden te interviewen.

1504 1860-1962 Dossier inzake de vaststelling en wijzigingen 
aan de statuten en sluiten van overeenkom-
sten met de Communauteit van de Zusters 
Cistercienserinnen van De Bijloke in rechte 
afhangende van de vzw Toevlucht van Maria.

1505 1946-1971 Dossier inzake wijzigingen aan de statuten 
van de Communauteit van de Zusters van het 
tehuis Sint-Antonius.
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1506 1956-1978 Dossier inzake het sluiten van overeenkom-
sten tussen COO Gent, COO Wondelgem, 
COO Sint-Amandsberg enerzijds en diverse 
kloosterzustergemeenschappen anderzijds.

1507 1970-1980 Brochures en kaartjes van het dienstencen-
trum De Regenboog.

1508 1974 Verslag betreffende de mededeling van het 
verschijnen van een artikel over het tehuis 
Sint-Antonius "Twee eeuwen in de bres staan 
voor de derde leeftijd" in Groot Gent op 9 
februari 1974.

1509 1979-1988 Infobladen van het dienstencentrum De Boei.
1510 1985-1988 Infobladen van het dienstencentrum De Hori-

zon.
1511 1980-1989 Infobladen van het dienstencentrum De Mui-

de, "Muidekrant".
1512 1977-1989 Infobladen van het dienstencentrum De Re-

genboog.
1513 1977-1989 Infobladen van het dienstencentrum De Re-

genboog.
1514 1985-1989 Infobladen van het dienstencentrum De Thuis-

haven.
1515 1986-1988 Infobladen van het dienstencentrum De Vla-

schaard.
1516 1986-1989 Infobladen van het dienstencentrum Speltincx.

1517 1973-1989 Infobladen van het dienstencentrum Ten 
Hove.

1518 1973-1990 Infobladen van het dienstencentrum Ten 
Hove.

1519 1979-1991 Infobladen van het dienstencentrum Ten 
Hove.

1520 1984-1987 Infobladen van het Tehuis Leieland.
1521 1983-1985 Infobladen van het Ons Tehuis, "De Savooi-

stekker".
1522 1977-1987 Infobladen van het Tehuis Sint-Amandus.
1523 1979-1984 Infobladen van het Tehuis Ter Schelde, "Het 

Beukenhoekje".
1524 1984-1987 Infobladen van het Tehuis Zonnebloem, "De 

Zonnebloem".
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1525 1978-1988 Brochures van het dienstencentrum De Mui-
de.

1526 1978-1980 Brochures van het dienstencentrum Ten Hove.
1527 1981 De Bijloke. Organisatiestudie Nieuw Zieken-

huis, studie over het algemeen beheer van 
het ziekenhuis De Bijloke. 

1528 1981 De Bijloke. Organisatiestudie Nieuw Zieken-
huis. Administratieve informatie, studie over 
de organisatie van de administratie van het 
ziekenhuis De Bijloke.

1529 1981 De Bijloke. Organisatiestudie Nieuw Zieken-
huis. Apotheek, studie over de organisatie van 
de apotheek van het ziekenhuis De Bijloke. 

1530 1981 De Bijloke. Organisatiestudie Nieuw Zieken-
huis. Centrale Sterilisatie, studie over de 
organisatie van de dienst centrale sterilisatie 
van het ziekenhuis De Bijloke. 

1531 1981 De Bijloke. Organisatiestudie Nieuw Zieken-
huis. Dienst Medisch Dossier, studie over de 
organisatie van de dienst medisch dossier van 
het ziekenhuis De Bijloke. 

1532 1981 De Bijloke. Organisatiestudie Nieuw Zieken-
huis. Dienst Opname - Administratie, studie 
over de organisatie van de dienst opname-
administratie van het ziekenhuis De Bijloke. 

1533 1981 De Bijloke. Organisatiestudie Nieuw Zieken-
huis. Keuken, studie over de organisatie van 
de keuken van het ziekenhuis De Bijloke.

1534 1981 De Bijloke. Organisatiestudie Nieuw Zieken-
huis. Magazijn, studie over de organisatie van 
het magazijn van het ziekenhuis De Bijloke

1535 1981 De Bijloke. Organisatiestudie Nieuw Zieken-
huis. Schoonmaak, studie over de organisatie 
van de poetsdienst van het ziekenhuis De 
Bijloke.

1536 1981 De Bijloke. Organisatiestudie Nieuw Zie-
kenhuis. Technische Dienst, studie over de 
organisatie van de technische dienst van het 
ziekenhuis De Bijloke.  

1537 1981 De Bijloke. Organisatiestudie Nieuw Zieken-
huis. Transport, studie over de organisatie van 
het transport in het ziekenhuis De Bijloke. 
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1538 1981 De Bijloke. Organisatiestudie Nieuw Zie-
kenhuis. Verpleegeenheden, studie over de 
organisatie van de verpleegeenheden van het 
ziekenhuis De Bijloke. 

1539 1981 Nieuw ziekenhuis De Bijloke Algemeen Over-
zicht, studie en overzicht van de verschillende 
diensten van het ziekenhuis De Bijloke.

1540 1982 Brochures van het ziekenhuis Sint-Amandus.
1541 1985-1986 Infobladen van de pleeggezinnencentrale 

Madeleine Callier.
1542 1985-1987 Krantjes van het R.V.T. Het Heiveld.
1543 1987 Stageverslag van Albert Vandaele, student 

geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brus-
sel, over het tehuis Leieland.

1544 1990 Brochure betreffende de opening van het 
nieuwe pension De Baai.

1545 1958-1976 Dossier inzake de plechtige eerstesteenleg-
ging van het tehuis Prins Filip op 20 septem-
ber 1958.

1546 1962 Stukken betreffende de uitnodiging van de 
secretaris en de voorzitter betreffende een 
middagmaal op 1 december 1962 voor de 
officiële openingsplechtigheid van het nieuwe 
tehuis Prins Filip.

1547  1962-1983 Dossier inzake bezoeken van het college van 
burgemeester en schepenen, de gemeente-
raad, de Commissie van Openbare Liefdadig-
heid en de leden van de commissie - raad aan 
de instellingen.

1548 1972 Dossier inzake de openingsplechtigheid van 
een nieuwe refter in het tehuis Sint-Antonius.

1549 1974-1976 Dossier inzake de deelname aan de nationale 
plechtigheid op 10 maart 1975 ter gelegen-
heid van de 50ste verjaardag van de wet op 
de COO van 10 maart 1925 georganiseerd 
door de vzw Vereniging van Belgische Steden 
en Gemeenten.

1550 1975-1979 Dossier inzake de plechtige eerstesteenleg-
ging van het nieuwe ziekenhuis De Bijloke op 
16 september 1976.
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1551 1977-1979 Dossier inzake feestelijkheden ingericht door 
de tehuizen Lousbergs, Prins Filip, Ons Te-
huis, Sint-Amandus, Sint-Antonius, Sint-Jozef, 
Ter Schelde en Zonnebloem.

1552 1978-1987 Dossier inzake de organisatie en viering van 
de huwelijksverjaardagen van de bejaarden 
van de tehuizen Leieland, Sint-Antonius en 
Ter Schelde. 

1553 1979 Dossier inzake de organisatie van de receptie 
en maaltijd van de plechtige communie van 
Walter Haegeman en Tony Van Malderen van 
het tehuis Prins Filip.

1554 1979-1980 Stukken betreffende het jaarlijks samenzijn 
en afscheidsfeest in het tehuis Prins Filip van 
aftredend voorzitter Maurice D'Hont van de 
Koninklijke Bond van de Gentse Oud-Wees-
jongens.

1555 1982 Dossier inzake de organisatie van de ope-
ningsplechtigheid van het nieuw ziekenhuis 
De Bijloke op 29 september 1982.

1556 1982 Dossier inzake de organisatie van het lentebal 
in het tehuis Prins Filip.

1557 1984 Fotoalbum "Inmetseling Oorkonde Nieuw Zie-
kenhuis De Bijloke op 25 oktober 1984".

1558 1987-1988 Dossier inzake de deelname aan de cam-
pagne "10 jaar OCMW" voor de OCMW's in 
Oost-Vlaanderen naar aanleiding van tien jaar 
OCMW-werking.

1559 1994 Dossier inzake de plechtige eerstesteenleg-
ging van het nieuw wijkcentrum in de Ferrer-
laan en 88 serviceflats in de Sint-Antoniuskaai 
op 29 september 1994.

1560 2002 Persmap Open dag OCMW, ons welzijn in 
goede handen, 25 jaar OCMW binnen hand-
bereik, OCMW Gent, persmap van de open-
deurdag naar aanleiding van het 25-jarig 
bestaan van OCMW Gent.

1561 2007 Ontwerpen van wenskaarten van secretaris 
Eric Wauters en voorzitter Rita Uyttendaele 
en van het personeel en de directie van het 
departement sociale zaken voor 2007.
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1562 1980 "Afbouw van onze OCMW's", artikel over de 
informatiedag van de vzw Vereniging van 
Belgische Steden en Gemeenten die handelt 
over de registratie, informatieverwerking, ver-
bruikskrediet overeenkomsten en maatschap-
pelijke dienstverlening

1563 1983-1993 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van het nationaal en het Vlaams directiecomi-
té en de werkgroepen van de vzw Vereniging 
van Belgische Steden en Gemeenten. Deel 1

1564 1983-1994 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van het nationaal en het Vlaams directiecomi-
té en de werkgroepen van de vzw Vereniging 
van Belgische Steden en Gemeenten. Deel 2

1565 1983-1995 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van het nationaal en het Vlaams directiecomi-
té en de werkgroepen van de vzw Vereniging 
van Belgische Steden en Gemeenten. Deel 3

1566 1983-1996 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van het nationaal en het Vlaams directiecomi-
té en de werkgroepen van de vzw Vereniging 
van Belgische Steden en Gemeenten. Deel 4

1567 1983-1997 Notulen met bijlagen van de vergaderingen 
van het nationaal en het Vlaams directiecomi-
té en de werkgroepen van de vzw Vereniging 
van Belgische Steden en Gemeenten. Deel 5

1568 1984 Dossier inzake het vaststellen van een nieuw 
huishoudelijk reglement van de afdeling Maat-
schappelijk Welzijn van de vzw Vereniging 
van Belgische Steden en Gemeenten.

1569 1988 Brief aan de leden van het Vlaams directieco-
mité afdeling Maatschappelijk Welzijn betref-
fende de viering van 75 jaar vzw Vereniging 
van Belgische Steden en Gemeenten.

1570 1988 Agenda en bijlagen van de algemene verga-
dering op 16 december 1988 van de vzw Ver-
eniging van Belgische Steden en Gemeenten 
afdeling Maatschappelijk Welzijn.

1571 1991 Brief van de algemeen voorzitter van de 
Vlaamse Vrije Demokraten betreffende het 
ontslag van Eric Wauters als lid van de alge-
mene vergadering en de raad van bestuur en 
als secretaris van de vzw Armoedebestrijding.
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1572 1951 "Voorontwerp van wet houdende rechtstoe-
standsregeling van het Personeel der Provin-
ciën, Gemeenten, Commissies van Openbare 
Onderstand en Openbare Kassen van Lim-
burg", brochure van het ministerie van binnen-
landse zaken

1573 1977-1991 Dossier inzake de wijzigingen aan de statuten 
van het Nationaal Verbond van Secretarissen 
van de Openbare Centra voor Maatschappe-
lijk Welzijn.

1574 1985 Lijsten betreffende de samenstelling van 
de Vlaamse Gewestelijke Sectie en van het 
Nationaal Verbond van Secretarissen van de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Wel-
zijn.

1575 1980 Lijsten betreffende de samenstelling van de 
permanente contactgroep van OCMW-secre-
tarissen (G.K.B.).

1576 1983-1985 Ledenlijsten van de Provinciale Federatie Ant-
werpen van de Vlaamse Gewestelijke Sectie 
van Secretarissen van de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn.

1577 1984-1986 Dossier inzake de vaststelling van de statu-
ten van de Vlaamse Gewestelijke Sectie van 
Secretarissen van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn. 

1578 1984-1985 Stukken betreffende de bespreking van het 
administratief en geldelijk statuut van de se-
cretarissen en ontvangers van de OCMW's.

1579 1985 Jaarverslagen van het jaar 1985 van de 
Provinciale Federaties Antwerpen en West-
Vlaanderen van het Nationaal Verbond van 
Secretarissen van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn. 

1580 1985 Notulen van de vergaderingen van het vast 
bureau in oktober - december 1985 van de 
Vlaamse Gewestelijke Sectie van Secreta-
rissen van de Openbare Centra voor Maat-
schappelijk Welzijn. 
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1581 1985-1986 Dossier inzake de samenstelling en de wer-
king van de Provinciale Federatie Oost-Vlaan-
deren van de Vlaamse Gewestelijke Sectie 
van Secretarissen van de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn.

1582 1985-1986 Stukken betreffende de bespreking van het 
ontwerp van K.B. in verband met het afzon-
derlijk beheer en de boekhouding van de 
ziekenhuizen die afhangen van een OCMW.

1583 1985-1988 Uitnodiging, agenda en notulen van de ver-
gaderingen van de raad van beheer van het 
Nationaal Verbond van Secretarissen van de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Wel-
zijn.

1584 1985-1988 Uitnodigingen, agenda's en notulen van de 
vergaderingen van de Provinciale Federatie 
Oost-Vlaanderen van het Nationaal Verbond 
van Secretarissen van de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn.

1585 1985-1988 Ingekomen en uitgegane briefwisseling van 
secretaris Eric Wauters betreffende de Pro-
vinciale Federaties, de Vlaamse Gewestelijke 
Sectie en het Nationaal Verbond van Secre-
tarissen van de Openbare Centra voor Maat-
schappelijk Welzijn.

1586 1985-1992 Stukken betreffende de werking van OCMW-
Visies, driemaandelijks tijdschrift van de 
Vlaamse Gewestelijke Sectie van Secreta-
rissen van de Openbare Centra voor Maat-
schappelijk Welzijn.

1587 1986 Agenda met bijlage van het Congres van de 
Vlaamse Gewestelijke Sectie van Secreta-
rissen van de Openbare Centra voor Maat-
schappelijk Welzijn op 22 februari 1986 in 
Gent.

1588 1986 Ontwerp-uitnodiging van secretaris Eric Wau-
ters voor de eerste algemene vergadering van 
de Vlaamse Gewestelijke Sectie van Secre-
tarissen van de Openbare Centra voor Maat-
schappelijk Welzijn.
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1589  1986-1987 Ontwerp-brieven van secretaris Eric Wau-
ters betreffende het Nationaal Verbond en de 
Vlaamse Gewestelijke Sectie van Secreta-
rissen van de Openbare Centra voor Maat-
schappelijk Welzijn.

1590 1986-1988 Besluiten van de nationale congressen van 
het Nationaal Verbond van Secretarissen van 
de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn.

1591 1987 Notulen met bijlagen van de algemene verga-
dering van de Vlaamse Gewestelijke Sectie 
van Secretarissen van de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn op 20 november 
1987 betreffende het administratief en gelde-
lijk statuut van de OCMW-secretaris.

1592 1987-1992 Wetsvoorstellen van werkgroep Wetteksten 
van het Nationaal Verbond van Secretarissen 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Wel-
zijn tot wijziging van artikelen organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn

1593 1987 Stukken betreffende het opstellen en wijzi-
gen van artikelen voor Jubileum-Visies naar 
aanleiding van 10 jaar OCMW en het 35ste 
Nationaal Congres van het Nationaal Verbond 
van Secretarissen van OCMW's op 7 en 8 mei 
1987 in Gent

1594 1988 Oost-Vlaamse OCMWeetjes, tijdschrift van de 
Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen van 
de Vlaamse Gewestelijke Sectie van Secre-
tarissen van de Openbare Centra voor Maat-
schappelijk Welzijn

1595 1988 Enquête uitgevoerd door Eric Wauters bij 
de Vlaamse OCMW's over de verhoudingen 
tussen de gemeentebesturen en de OCMW's 
in opdracht van de raad van beheer van de 
Vlaamse Gewestelijke Sectie van Secretaris-
sen van de OCMW's

1596 1988 Persmededeling betreffende het aanduiden 
van Eric Wauters als nieuwe voorzitter van 
de Vlaamse Gewestelijke Sectie van Secre-
tarissen van de Openbare Centra voor Maat-
schappelijk Welzijn.
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1597 1989 Kaartje van de voormalige voorzitter Frits Her-
reman aan secretaris Eric Wauters die hem 
gelukwenst met zijn nieuwe functie als voorzit-
ter van de Vlaamse Gewestelijke Sectie van 
Secretarissen van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn. 

1598 1992 Notulen van de vergaderingen van de per-
manente contactgroep OCMW-secretarissen 
(G.K.B.).

1599 1994 Agenda en uitnodiging van de algemene ver-
gadering op 22 februari 1994 van het Natio-
naal Verbond van Secretarissen van de Open-
bare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

1600 1998-1999 Briefwisseling met deelnemers en tekeningen 
betreffende 122 ontwerpen van 83 deelne-
mers aan de wedstrijd ontwerp logo voor de 
Vlaamse OCMW's georganiseerd door de 
Vereniging van Vlaamse OCMW-Secretaris-
sen. Deel 1

1601 1998-1999 Briefwisseling met deelnemers en tekeningen 
betreffende 122 ontwerpen van 83 deelne-
mers aan de wedstrijd ontwerp logo voor de 
Vlaamse OCMW's georganiseerd door de 
Vereniging van Vlaamse OCMW-Secretaris-
sen. Deel 2

1602 1998-1999 Briefwisseling met deelnemers en tekeningen 
betreffende 122 ontwerpen van 83 deelne-
mers aan de wedstrijd ontwerp logo voor de 
Vlaamse OCMW's georganiseerd door de 
Vereniging van Vlaamse OCMW-Secretaris-
sen. Deel 3

1603 1998-1999 Briefwisseling met deelnemers en tekeningen 
betreffende 122 ontwerpen van 83 deelne-
mers aan de wedstrijd ontwerp logo voor de 
Vlaamse OCMW's georganiseerd door de 
Vereniging van Vlaamse OCMW-Secretaris-
sen. Deel 4

1604 1989-1993 Notulen met bijlagen van de plenaire vergade-
ringen van de Hoge Raad voor Maatschappe-
lijk Welzijn. Deel 1

1605 1989-1993 Notulen met bijlagen van de plenaire vergade-
ringen van de Hoge Raad voor Maatschappe-
lijk Welzijn. Deel 2
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1606 1992-1993 Notulen met bijlagen van de algemene ver-
gaderingen van de Vlaamse Hoge Raad voor 
het Algemeen Welzijnswerk.

1607 1927-1972 Dossier inzake het Tehuis voor Moeders
1608 2004 Offerte van Ernst & Young als antwoord op 

bestek van OCMW Gent betreffende offerte-
aanvraag voor levering van voedingsmiddelen 
en het beheer van keukens met voedings-
voorbereiding voor Campus De Vijvers en 
WZC Het Heiveld

1609 2004 Offerte van Aramark als antwoord op bestek 
van OCMW Gent betreffende offerteaanvraag 
voor levering van voedingsmiddelen en voor 
beheer van keukens met voedingsvoorberei-
ding voor Campus De Vijvers en WZC Het 
Heiveld

1610 1985-1986 Maandelijkse standopgaven van de ontvang-
sten en uitgaven van de Gewone Dienst en de 
Buitengewone Dienst van het OCMW (excl. 
Ziekenhuizen) voor het dienstjaar 1985.

1611 1986 Standopgave op 1 maart 1986 van de ont-
vangsten en uitgaven van de Gewone Dienst 
en de Buitengewone Dienst van het OCMW 
(excl. Ziekenhuizen) voor het dienstjaar 1986.

1612 1986-1987 Maandelijkse standopgaven van de ontvang-
sten en uitgaven van de Gewone Dienst en de 
Buitengewone Dienst van het OCMW (excl. 
Ziekenhuizen) voor het dienstjaar 1986.

1613 1986-1987 Maandelijkse standopgaven van de ontvang-
sten en uitgaven van de Gewone Dienst en de 
Buitengewone Dienst van het OCMW (excl. 
Ziekenhuizen) voor het dienstjaar 1986.

1614 1988 Standopgave op datum van 1 maart 1988 van 
de ontvangsten en uitgaven van de Gewone 
Dienst en de Buitengewone Dienst van het 
OCMW (excl. Ziekenhuizen) voor het dienst-
jaar 1987.

1615 2008 Offerte van Medirest voor het beheer van 
beide keukens in WZC De Vijvers en WZC 
Het Heiveld.
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1616 2008 Offerte van Aramark als antwoord op de alge-
mene offerteaanvraag van OCMW Gent voor 
de uitbating van de keuken en het bereiden 
van de maaltijden bij Rust- en Verzorgingste-
huis en Rust- en Verzoringstehuis De Vijvers 
en RVT Heiveld.

1617 1989 Standopgave op 1 mei 1989 van de uitgaven 
en ontvangsten bij de Gewone Dienst en de 
Buitengewone Dienst van het OCMW (excl. 
Ziekenhuizen) voor het dienstjaar 1989.

1618-
1631

Dit was een deel financieel archief, met 
een bewaartermijn van 15 jaar. Dit werd 
vernietigd in 2011.

1632 1928-1974 Dossier inzake de stichting Triest: briefwisse-
ling, historiek, afrekeningen, kas van lening, 
afschaffing Berg van Barmhartigheid

1633 1976-1981 Briefwisseling van het Bureau Sociale Zaken 
betreffende het Dienstencentrum Ten Hove

1634 1959-1970 Briefwisseling van het Secretariaat
1635 1971-1980 Briefwisseling van het Secretariaat
1636 1978 Betekeningen en lijst van aangetekende stuk-

ken van BCSD 5 december en 19 december 
1978

1637 1983 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van het OCMW voor het 
dienstjaar 1983

1638 1983 Dossier inzake de begrotingswijzigingen voor 
het dienstjaar 1983

1639 1984 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van het OCMW voor het 
dienstjaar 1984

1640 1984 Dossier inzake de begrotingswijzigingen voor 
het dienstjaar 1984

1641 1985 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van het OCMW voor het 
dienstjaar 1985

1642 1985 Dossier inzake de begrotingswijzigingen voor 
het dienstjaar 1985

1643 1987 Dossier inzake de vaststelling en goedkeuring 
van de begroting van het OCMW voor het 
dienstjaar 1987
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1644 1987 Dossier inzake de begrotingswijzigingen voor 
het dienstjaar 1987

1645 1986 Begroting van het Ziekenhuis De Bijloke voor 
het dienstjaar 1986

1646 1987 Rekening van het OCMW Gent voor het 
dienstjaar 1987

1647 1988 Tabel van de leningen van het OCMW Gent 
voor het dienstjaar 1988

1648 1988 Bijlage bij de begroting van het OCMW Gent 
voor het dienstjaar 1988: roerend patrimonium

1649 1988 Bijlage bij de begroting van het OCMW Gent 
voor het dienstjaar 1988: patrimonium

1650 1988 Bijlage bij de begroting van het OCMW Gent 
voor het dienstjaar 1988: patrimonium, rol der 
huishuren

1651 1988 Bijlage bij de begroting van het OCMW Gent 
voor het dienstjaar 1988: patrimonium, sociale 
woningen

1652 1988 Bijlage bij de begroting van het OCMW Gent 
voor het dienstjaar 1988: personeel

1653 1995-1999 Financieel meerjarenplan van het OCMW 
Gent voor de jaren 1995-1999

1654 1995 Begroting van het OCMW Gent voor het 
dienstjaar 1995

1655 1995 Rekening van het OCMW Gent voor het 
dienstjaar 1995

1656 1995 Bijlagen bij de begroting van het OCMW Gent 
voor het dienstjaar 1995

1657 1995 Begrotingswijziging en staat van inkomsten en 
uitgaven van het Ziekenhuis De Bijloke voor 
het dienstjaar 1995

1658 1995 Jaarverslag en boekhoudkundig jaarverslag 
van het Ziekenhuis De Bijloke

1659 1996-2000 Financieel meerjarenplan van het OCMW 
Gent voor de jaren 1996-2000

1660 1996 Begroting van het OCMW Gent voor het 
dienstjaar 1996

1661 1996 Bijlagen bij de begroting van het OCMW Gent 
voor het dienstjaar 1996

1662 1996 Rekening van het OCMW Gent en RVT Het 
Heiveld voor het dienstjaar 1996
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1663 1996 Begrotingswijzigingen van het OCMW Gent 
voor het dienstjaar 1996

1664 1997-2001 Financieel meerjarenplan van het OCMW 
Gent voor de jaren 1997-2001

1665 1997 Beleidsnota en begroting van het OCMW 
Gent voor het dienstjaar 1997

1666 1997 Begrotingswijzigingen van het OCMW Gent 
voor het dienstjaar 1997

1667 1997 Bijlagen bij de begroting van het OCMW Gent 
voor het dienstjaar 1997

1668 1997 Rekening van het OCMW Gent voor het 
dienstjaar 1997

1669 1962-1980 Register der aanvaardingen cliënten 1962-
1980

1670 1957-1998 Speciaal Onderstandsfonds 1957-1998
1671 1940-1950 Gestichtenboek Krankzinnigen (behoort toe 

aan een COO van de randgemeenten, maar 
is niet duidelijk welke)

1672 1940-1950 Gestichtenboek abnormalen (behoort toe aan 
een COO van de randgemeenten, maar is niet 
duidelijk welke)

1673 1939-1980 Kasboek van ontleningen Stichting Triest 
1939-1980

1674 1991-1995 Dossier inzake gewetensbezwaarden
1675 1965-1968 Dossier inzake de uitbreiding van Stad Gent: 

samenvoeging en afschaffing van COO's De-
steldonk, Mendonk en Sint-Kruis-Winkel
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Inventarisnummer: 006-01-01 / 1 / 9999 /
Algemeen
1 1961 Dossier inzake het archief van de Commissie 

voor Openbare Onderstand van Gent. 
2 1965-1967 Dossier inzake de wet op de Commissie voor 

Openbare Onderstand. 
3 1976-1977 Dossiers inzake de wet op de Openbare Cen-

tra voor Maatschappelijk Welzijn. 
4 1961-1983 Dossier inzake de leden van het Bijzonder 

Comité en het Directiecomité van het zieken-
huis De Bijloke. 

Personeel
5 1936-1937, 

1954-1959, 
1961-1962

Lijsten van het personeel. 

6 1967-1979 Dienstbrieven voor het personeel van de 
Bijloke. 

7 1970-1974 Dossier inzake het opzetten van een ontspan-
ningszaal-recreatiezaal voor het personeel. 

8 1973-1980 Dossier inzake het statuut van de klooster-
zusters werkzaam als verplegend personeel 
in het ziekenhuis De Bijloke.

Financiën
9 1981-1982 Rekening van het dienstjaar
10 1963 Aanvangsbalans
11 1962-1980. Stukken betreffende de begroting en het ma-

gazijn van de bijloke. 
4 stukken

12 1946-1960 Dossier inzake de manier van boekhouding 
van de Commissie van Openbare Onder-
stand. 

Werking van het ziekenhuis
13 1965-1982 Dossiers inzake klachten ingediend door 

patiënten of hun familieleden betreffende de 
werking van het ziekenhuis. 

14 1964-1976 Dossier inzake de sluiting en de herinrichting 
van de materniteit van het ziekenhuis. 

15 1952-1980 Dossier inzake de werking en de sluiting van 
het “Tehuis voor Moeders”, opvangcentrum 
voor ongehuwde moeders. 
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16 1925, 1950-
1964

Dossier inzake de werking van de Materniteit 
en de Universitaire Verloskundige afdeling 
van het Bijlokeziekenhuis. 
N.B. Bevat een reglement van het Moederhuis 
uit 1925.

17 1959-1982 Briefwisseling inzake de afleveringen van 
attesten aan voormalige leerlingen van Vroed-
vrouwenschool. 

18 1980 Dossier inzake de renovatie van het Oud Be-
gijnhof Sint-Elisabeth. 

19 1969-1980 Dossier inzake de reorganisatie van het Bu-
reau Sociale Zaken van het OCMW van Gent. 

20 1964-1974 Dossier inzake de parkeerproblemen bij het 
Ziekenhuis De Bijloke. 
Bevatte plattegronden van de oude Bijloke. 
Overgebracht naar de kaartencollectie

21 1951-1977 Dossier inzake persartikelen verschenen over 
het Dodenhuis. 

Bouw en ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis
22 1966-1977 Dossier inzake de projectorganisatie en de 

ontwerpen van het nieuw ziekenhuis “De 
Bijloke”. 

23 1982 Draaiboek van de verhuis van het ziekenhuis 
van de oude Bijloke naar het nieuwe zieken-
huis. 

Historische gegevens
24 1963-1980 Dossier inzake de geschiedenis van het Zie-

kenhuis De Bijloke. 
25 S.d. Brochures betreffende de Bijloke en het Oud 

Begijnhof Sint-Elisabeth. 
26 1938-1983 Dossier inzake historische gegevens betref-

fende de Bijloke. 
27 1876 Nota betreffende de geschiedenis van het 

ziekenhuis De Bijloke. 
28 S.d. Drukwerk en blanco formulieren
29 1940-1944 Stukken inzake oorlogsslachtoffers. 
Een aantal losse plannen werden naar de collectie kaarten en plannen overgebracht. 
De plattegronden in het dossier betreffende de parkeerproblemen (nr. 20) werden 
eveneens naar de kaartencollectie overgebracht.

Bij het archief hoorde ook een klapper van het personeel - museumcollectie.
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Inventarisnummer: 008-01-12 / 1 / 9999 /
1 1985-1986 Verslagboek van het Tehuis Leieland
2 1986 Verslagboek van het Tehuis Leieland
3 1986 Werkboek van het Tehuis Leieland
4 1986 Werkboek van het Tehuis Leieland

OCMW 6: Tehuis Leieland



NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Inventarisnummer: 006-06 / 1 / 9999 /
1-634 Persoonlijke dossiers

De individuele beschrijvingen van deze
dossiers bevatten persoonsgevoelige in-
formatie en kunnen niet openbaar gemaakt
worden.

Inventarisnummer: 006-06 / 2 / 9999 / 
1 1926-1944 Briefwisseling van het Tehuis Sint-Antonius 

voor oude vrouwen en gegevens over de 
Zusters
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NR DATUM OMSCHRIJVING STUK
Inventarisnummer: 008-02-02 / 3 / 9999 /
1 1997-2001 Verslagen van bewonersraden 
2 1997-2001 Verslagen van dienstvergaderingen 
3 1993-2007 Dossier inzake het Personen Alarm Systeem 

PAS
4 1994-2003 Dossier inzake de dagelijkse werking 

OCMW 8: Serviceflats Antoniushof
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