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Inleiding
Het archief van de federatie Zuid-West-Vlaanderen en de afdeling Kortrijk werd begin 2018
geschonken aan Dacob vzw. De stukken bevonden zich in het oude partijlokaal 'Café 1917' te
Kortrijk.
Het archief geeft een mooi overzicht van de werking van een kleine federatie waarin de afdeling
Kortrijk een centrale rol speelde. De lokale werking en de voorbereidingen voor acties en
verkiezingen komen mooi aan bod. Daarnaast geven diverse stukken en dossiers een inzicht in de
financiële werking van de federatie en de lokale afdeling.
Het archief bevat ook stukken van de v.z.w. Socio-Cultureel Centrum 'Club Werner Vandenborre'.
Deze vereniging werd opgericht door de KPB afdeling te Kortrijk met als doel socio-culturele en
ontspanningsactiviteiten (tombola's, wedstrijden, feesten) te organiseren. Het richtte overigens ook
een winkel in met producten uit het Oostblok. Hoewel ze in zekere mate autonoom werkte, was er
een indirecte band met de partij. De v.z.w. had lokaal een enorme impact, was een bron van
inkomsten (evenals het café) en was in zekere mate een stem voor de KPB. Hiermee verbonden zijn
de stukken betreffende de N.V.'s Stimosoc en Stimobel. Beide vennootschappen werden opgericht,
respectievelijk in 1974 en 1975, voor het beheren van de immobiliën van de KPB. Door de jaren
heen, streefde de Kortrijkse tak ook hier naar meer onafhankelijkheid en nam de touwtjes in eigen
handen.
Tenslotte bevat de collectie nog enkele mooie objecten, Sovjet sculpturen en unieke partijvlaggen.
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Stimosoc en Stimobel
Vlaggen, ingelijste afbeeldingen en objecten

Federatie Zuid-West-Vlaanderen
Secretariaat Federatie Zuid-West-Vlaanderen
1. Briefwisseling Federatie Zuid-West-Vlaanderen over te betalen schulden n.a.v. de federale
tombola en schulden aan de N.V. Volksuitgaven; briefwisseling over de prestatiegelden van
raadsleden van het OCMW, 1972 – 1987. 1 omslag
2. Briefwisseling van KPB nationaal aan de federatie betreffende vergaderingen, de Rode Vaan en
Rode Vaan Feest en standpunten, 1988 – 1989. 1 omslag
3. Briefwisseling van de Federatie Zuid-West-Vlaanderen met andere afdelingen en derden, 1981 –
1989. 1 pak
4. Dossier over de samenwerking tussen de KPB en de PVDA en het vormen van een links
alternatief en de gemeenschappelijke verkiezingslijsten, 1988. 1 omslag.
5. Statuten en teksten ter voorbereiding van het Nationaal Congres op 11 juni 1988 en bijhorende
briefwisseling, 1988. 1 omslag
6. Dossier over de themagroep “Vrede” opgericht door de Vlaamse Raad van de KPB over het
plaatsen van raketten en de rol ervan tijdens de wetgevende verkiezingen van oktober 1985, 1985 –
1987. 1 omslag
7. Dossier over de werkgroep 'Gemeentebeleid'. Bevat ook vlugschriften en periodieke uitgaves van
diverse federaties en afdelingen met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen en bijhorende
affiches, 1975 – 1977. 1 omslag
8. Adressen van correspondenten van de Kortrijkse perskring. Bijgevoegd een te verspreiden brief
opgemaakt door de KPB Federatie Zuid-West-Vlaanderen over persvrijheid en het verdelen van
vlugschriften, 13 juni 1977. 1 omslag
9. Briefwisseling tussen het Federaal Comité en E. Vermeulen over diens afwezigheid en later
ontslag uit de partij, maart 1970 – juni 1972. 1 omslag.
10. Briefwisseling en documenten over de uitsluiting van Y. Vermeulen, maart 1971 – maart 1972. 1
omslag
11. Briefwisseling tussen G. Calseyn (hoofdredacteur RV) en Georges De Clerck (fed Z-WVlaanderen) over het niet verschijnen van artikels in de RV, juni 1972. 3 stukken
12. Briefwisseling, verslagen en persknipsels over de uitsluiting van A. De Kimpe, 1973 – 1974. 1
omslag
13. Briefwisseling over ontslagen en uitsluitingen van leden van de KPB Federatie Zuid-WestVlaanderen, 1973 – 1988. 3 stukken
14. Verslagen van het Federaal Secretariaat met bijhorende briefwisseling en documentatie van te
voeren akties en campagnes, 1974. 1 omslag (N.B. bevat ook financiële informatie over drukwerk,
colportage RV, de redactie van 'De Toekomst' en lidgelden)
15. Verslagen van het Federaal Secretariaat met bijhorende briefwisseling en documentatie van te
voeren acties en campagnes, 1975. 1 omslag (N.B. bevat ook financiële informatie over drukwerk,
colportatie RV, de redactie van 'De Toekomst' en lidgelden)
16. Verslagen van het Federaal Secretariaat met bijhorende briefwisseling en documentatie van te
voeren acties en campagnes, 1976. 1 omslag (N.B. bevat ook financiële informatie over drukwerk,
colportatie RV, de redactie van 'De Toekomst' en lidgelden)
17. Verslagen van het Federaal Secretariaat ter voorbereiding van het Federaal Comité, 1980. 1
omslag (N.B. bevat ook financiële informatie over het strijdfonds en colportatie)
18. Verslagen van het Federaal Secretariaat over de werking van de federatie en de te ondernemen
acties, verslagen van het Federaal Comité en voorbereidingen voor het Federale Congres van 1982 ,
1977 – 1982. 1 pak (N.B. Bevat ook een verslag 'van de delegatie van de KPB over het onderhoud
met de PCF van donderdag 23 juni 1977)
19. Verslagen opgemaakt door het Federaal Secretariaat van het jaar 1982; bijhorende
briefwisseling en publicaties van de Federatie Zuid-West-Vlaanderen, 1982. 1 pak
20. Verslagen opgemaakt door het Federaal Secretariaat van het jaar 1983, bijhorende

briefwisseling en publicaties van de Federatie Zuid-West-Vlaanderen, 1983. 1 pak
21. Verslagen opgemaakt door het Secretariaat van het jaar 1984, bijhorende briefwisseling en
publicaties van de Federatie Zuid-West-Vlaanderen, 1984. 1 pak
22. Briefwisseling van de Federatie Zuid-West-Vlaanderen aan de leden met oproepen tot acties,
uitnodigingen voor de ledenvergaderingen, deelname aan lezingen en marxistische scholing
georganiseerd door IMAVO. Bevat ook vlugschriften en affiches van de activiteiten georganiseerd
door de Federatie en partij, 1982 – 1988. 1 pak
23. Verslagen van het secretariaat Federatie Zuid-West-Vlaanderen en enkele handgeschreven
verslagen van ledenvergaderingen, 1985 – 1988. 1 pak
24a en 24b. Lidkaarten en steunkaarten, 1974 – 1994. 2 dozen (N.B. Bevat ook briefwisseling over
aangekochte of nog te betalen steunkaarten en zegels en aanvragen lidmaatschap)
Secretariaat Afdeling Kortrijk1
Verslagen
25. Verslagen van de algemene leden- en militantenvergaderingen van de afdeling Kortrijk. Bevat
ook persknipsels met verkiezingsuitslagen en werkplannen, 1969 – 1976. 1 omslag
26. Verslagen van de bestuursvergaderingen van de afdeling Kortrijk, september – december 1970.
1 omslag
27. Verslagen van de bestuursvergaderingen van de afdeling Kortrijk, januari – december 1971. 1
omslag
28. Verslagen van de bestuursvergaderingen van de afdeling Kortrijk, januari – september 1972. 1
omslag
29. Verslagen van de bestuursvergadering van de afdeling Kortrijk, januari 1973 – mei 1976. 1
omslag
30. Verslagen van de bestuursvergadering van de afdeling Kortrijk, mei 1977 – november 1978. 1
omslag (N.B. Bevat ook verslagen van de afdelingen Harelbeke en Wevelgem)
Acties
31. Nota's, briefwisseling en documenten betreffende acties georganiseerd door de afdeling
Kortrijk: deelname van de afdeling aan de 'Kortrijkse Kulturele Raad'; stukken over goedkope
huisvestiging; algemene nota's over het Kortrijkse stadsbeleid; acties tegen het Kortrijkse
politiereglement; stukken m.b.t. afdeling A.C.O.D. Kortijk en de vakbond in het algemeen; stukken
en handgeschreven nota's i.v.m. solidariteitsacties voor de Britse mijnwerkers; actie rond het
plaatsen van verkeerslichten en behouden van overwegen, 1977 – 1984. 1 pak
32. 'Wijkakties'2: dossier over de Olmenlaan en Hofsteden ; dossier over het Buurtcomité Lange
Munte; dossier over de Steyts koer en het plaatsen van telefooncellen en de situatie in de St.
Denijsestraat, Kanonstraat, Zwevegemsestraat, St. Antoniusstraat, Klakkaardsreke, Steyts koer en
Vannestes'reke; dossier over het plaatsen van telefooncellen op het Volksplein en op het kruispunt
van de Zwevegemsestraat en de St. Denijsestraat; dossier over de vervuiling in de buurt van de St.
Antoniusververij; dossier over de hinder door een stelwerkplaats in auto-onderdelen van de
P.V.B.A. Autox; dossier over het St. Janshof; dossier rond infrastructurele aanpassingen in de
Klakkaardsreke; dossier over de (milieu)overlast en veiligheid van het bedrijf Vanneste-Wyseur in
de wijk Kanonstraat, St. Denijsestraat en aanpalende straten; dossier met een overzicht van diverse
wijkacties in het Kortrijkse, 1970 – 1976. 1 pak
33. 'Mededeling aan de bevolking' van het CAP (Comité Andere Politiek) over de Post en het
sluiten van postkantoren in het Kortrijkse, z.d. (ca. 2000). 2 stukken
1 De verslagen handelen vaak over de hele Federatie Zuid-West-Vlaanderen
2 In verschillende dossiers vindt men ook de periodieke uitgave 'In de wijk!' Uitgave van de
Kommunistische Partij van België – Afdeling Kortrijk. Omdat deze verwijzen naar specifieke acties
per dossier werd er geen reeks gevormd zodat de context niet verloren gaat.

Federale Congressen
34. Stukken betreffende het 'Federaal Kongres van West-Vlaanderen van 1968 – 1969'. Bevat een
activiteitenverslag; dagorde van het congres; stand van de ledenwerving; de financiële toestand van
de Federatie; handgeschreven notities en verslagen over de Federatie. 1 omslag
35. Stukken betreffende het Federaal Congres van 1972. Bevat dagorde van het congres;
voorbereidingen van het congres; handgeschreven notities en resoluties. 1 omslag
36. Stukken betreffende het Federaal Congres van 1973. Bevat notities over de 'innerlijke' resolutie;
samenstelling van het Federaal Comité; de financiële oriëntatie van de Federatie; het
activiteitenverslag; programma van het Congres; handgeschreven notities over het aantal leden;
handgeschreven standpunten van de federatie; ingevulde inlichtingsdocumenten voor de mandaten;
'De Toekomst: periodiek propagandablad van de Kommunistische Partij van België – Zuid-WestVlaanderen maart 1973'. 1 omslag
37. Stukken betreffende het Federaal Congres van 1974.Verslagen en werkplannen voor de
Federatie Zuid-West-Vlaanderen en handgeschreven notities over te ondernemen acties en
hervormingen binnen de Federaties en afdelingen 1 omslag
38. Stukken betreffende het Federaal Congres van maart 1975. Bevat documenten ter
voorbereiding van het Congres; beknopt activiteitenverslag; dagorde en organisatie van het
Congres; kandidatenlijsten van het Federaal Comité en de Vlaamse Gewestraad; ingevulde
inlichtingsdocumenten voor de mandaten. 1 omslag
39. Stukken betreffende het Federaal Congres van maart 1976. Bevat een beknopt
activiteitenverslag; ontwerp tot resolutie; mandaten en bijhorende stemmen voor het Nationale
Congres en de Gewestraad; briefwisseling tussen de afdeling Kortrijk en de Federatie Zuid-WestVlaanderen over het Federaal Congres, bijlage van de Rode Vaan over het XXIe Kongres (februari
1976). 1 omslag
40. Stukken betreffende het Federaal Congres van juni 1977. Bevat het programma van het
Congres; ingevulde inlichtingsdocumenten voor de mandaten; stembulletins oor het Federaal
Comité, Congres en de Gewestraad; ontwerp van innerlijke resolutie en resolutie; activiteitenverslag
van het Congres; Uitnodigingen tot deelname aan het Congres en verontschuldigingen. 1 omslag
41. Stukken betreffende 'Het Eerste Vlaamse Kongres van de KPB'. Federatie Midden- en Zuid
-West-Vlaanderen, januari 1984. 1 omslag
Verkiezingen
Parlements- en Provincieraadsverkiezingen Federatie Zuid-West-Vlaanderen
42. Dossier van de parlements en provincieraadsverkiezingen van 17 april 1977. Bevat metalen
clichés met foto's voor verkiezingsdrukwerk; uitslagen van de verkiezingen voor het arrondissement
Kortrijk en de verdeling van zetels in de Kamer en Senaat; verkiezingsdrukwerk en affiches van de
KPB; richtlijnen voor te voeren campagnes; wettelijke formulieren om te kunnen deelnemen aan de
verkiezingen; verkiezingsdrukwerk van andere politieke partijen (RAL, AMADA, PVV, BSP, VU,
CVP), april 1977. 1 pak
43a en 43b. Dossier van de parlements- en provincieraadsverkiezingen van 17 december 1978.
Bevat lijsten met de kandidaten van de KPB; verkiezingsuitslagen en nota's voor het te voeren
beleid; verkiezingspropaganda en bijhorende persknipsels; verkiezingsdrukwerk en persknipsels
over en van andere deelnemende politieke partijen (PVV, BSP, CVP, AMADA/PVDA, VU, RAL). 2
pakken
44. Documentatie verzameld door de Federatie Zuid-West-Vlaanderen betreffende de
parlementsverkiezingen van december 1978. Bevat voornamelijk persknipsels en
verkiezingsprogramma's. 1 pak
45. Dossier van de parlements en provincieraadsverkiezingen verkiezingen van 8 november 1981.
Bevat persknipsels, vlugschriften, verkiezingsdrukwerk van de KPB voor de Federatie Zuid-WestVlaanderen; briefwisseling en nota's met richtlijnen voor de te voeren campagne; uitslagen van de

verkiezingen; persknipsels en verkiezingsdrukwerk van andere politieke partijen (SP, PVV, CVP,
VU), november 1981. 1 pak
46. Dossier van de parlementsverkiezingen van 13 december 1987. Bevat financieel overzicht van
de campagne, het drukwerk en de publiciteit; lijsten met de kandidaten van de KPB en uitslagen;
verkiezingsdrukwerk van de KPB; administratie en wettelijke formulieren om de kunnen
deelnemen; persknipsels m.b.t. de verkiezingen; verkiezingsdrukwerk van andere politieke partijen
( SP, PVV, CVP, VU, PVDA), december 1987. 1 pak.
Gemeenteraadsverkiezingen Kortrijk
47. Dossier met de uitslagen van de Kortrijkse gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976.
Bevat briefwisseling met KPB nationaal over de te voeren campagnes en de kieswetgeving;
briefwisseling van de KPB federatie Zuid-West-Vlaanderen met diverse gemeentebesturen over de
plaats waar men affiches kan plakken en campagne voeren; lijsten met kandidaten voor Kortrijk;
handgeschreven notitities over te voeren campagnes en standpunten van de KPB afdeling Kortrijk
met bijhorende persknipsels; dossier over het vormen van een 'kulturele raad' te Kortrijk;
vlugschriften van de KPB Gent; algemene persknipsels over de verkiezingen. 1 pak
48a en 48b. Dossier van de Kortrijkse gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1982. Bevat de
uitslagen van de verkiezingen te Kortrijk; verkiezingsdrukwerk, standpunten en vlugschriften van
de KPB afdeling Kortrijk; onkostenverslag voor het verspreiden van drukwerk; drukwerk van
andere KPB afdelingen o.a. Menen, Gent, Sint-Niklaas, Ieper, Eeklo en een algemeen artikel uit
Feiten&Argumenten 'KP-kandidaten over de gemeenteraadsverkiezingen'; richtlijnen en
documenten voorzien door KPB nationaal om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen en een
'handleiding gemeentekieswet' opgemaakt door de KPB; financiële documenten van het kiesfonds
van de KPB voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1982; verkiezingsdrukwerk van andere
politieke partrijen (SP, CDV, PVV, VU). 2 pakken
49. Dossier van de Kortrijkse gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1988. Bevat briefwisseling
tussen de afdeling Kortrijk en de Vlaamse Raad van de KPB over strategieën en te voeren
campagne; lijsten met de kandidaten; verkiezingsdrukwerk en vlugschriften van de
gemeenschappelijke lijst van de KPB/PVDA te Kortrijk; adressen van de stemlokalen; uitslagen van
de verkiezingen; verkiezingsdrukwerk van de KPB afdeling Gent en Harelbeke;
verkiezingsdrukwerk van andere politieke partijen (PVDA, D88). 1 pak
Europese verkiezingen Kortrijk
50. Vlugschrift/affiche met de kandidaten voor de Europese verkiezingen van 10 juni 1979. 1
omslag (N.B. bevat foto's en de kandidaatsstelling van Georges Declerck)
Vorming
51. Dossier rond de kaderscholing 1986 – 1987 georganiseerd door IMAVO. Bevat notitities en
artikels over het boek van Paul de Grauwe 'De Onzichtbare hand' en opmerkingen over het
neoliberalisme,1986 – 1987. 1 omslag
Propaganda
Affiches
52.'Daar vliegt je geld Inleveren', V.U. Jaak Withages 1983, 61 x 41cm. 1 stuk
53. 'De KP in de gemeenteraad', V.U. Filip Delmotte, Stalingradlaan 18, 1000 Brussel, 1988, 44 x
63 cm. 1 stuk
54. 'Stop de plannen van De Croo, V.U. Jaak Withages, z.d., 60 x 41 cm. 1 stuk
55. 'In Tegenstroom, kies Kommunist', affiche voor de wetgevende verkiezingen 1987 voor het
arrondissement Kortrijk – Ieper, V.U. Miel Dullaert, 13 december 1987, 29,7 x 21 cm. 1 stuk

Vlugschriften
56. Vlugschriften en brochures uitgaande van de KPB nationaal en lokale propaganda. 1977 – 1987.
1 pak (N.B. bevat ook enkele stickers en affiches)
57. Verkiezingsdrukwerk voor de wetgevende verkiezingen van 13 oktober 1985 met kandidaten
voor de Federatie Zuid-West-Vlaanderen. 1 stuk
58. Brochure 'Plan 2000: arbeid in ons gewest. Akties van de Kommunistische Partij', circa 1977. 1
stuk
59. Vlugschrift van de KPB (uit de Rode Vaan?) over een betoging tegen het beleid van Vanden
Boeynants te Brussel, z.d. 1 stuk
60. Vlugschrift van de KPB tegen de 'rechtse B.S.P.-leiders', circa 1965. 1 stuk
Varia
61. Dossier over de de Veteranen KPB Federatie Zuid-West-Vlaanderen:
Bevat briefwisseling tussen de Federale voorzitter Omer Vandemeulebroucke, de voorzitter van de
Veteranen vereniging, René Vercamp en J. Leemans, nationaal voorzitter KPB over het gebruik en
(terug)betalingen van het centrum Odile Berghmans te Westende, 1975 – 1976; statuten van het
onafhankelijke confederatie van gepensioneerden van België, z.d.; periodieke uitgave 'De
Opgeëiste. Z.A.B. Orgaan der Vlaamse Federatie' met een in memoriam van Arthur Brion. 50ste
jaar nr 6, juni 1974. 1 omslag
62. Partituur van een strijdlied met een afbeelding van Marx (?), z.d. 1 stuk
63. Losse verzamelde periodieken: Internationaal Marxistisch Tijdschrift: problemen van vrede en
socialisme, maandblad, 2de jaargan,g, n° 12, december 2 1978; Belgique Vietnam, Bulletin
d'information periodique de l'association Belgique-Vietnam, périodique trimestriel, n° 38, novembre
82; De Bazuin: opinieweekblad voor kerk en samenleving, jaargang 65, nummer 48, 10 december
1982; Action pour la Paix et l'indépendance des peuples, mensuel, 1ère année, n° 1, mars 1965;
Front van de weerstand en de democratie, weekblad gesticht onder de bezetting, extra-nummer bij
het O.F. – congres, 6de jaargang nr 19, zondag 8 mei 1949.
64. 'Prentenboek van Oud-Antwerpen' geschonken 'als aandenken aan de prachtige middag die wij
hebben mogen bijwonen met de kameraden van Kortrijk. Voor vrede en vriendschap en
internationale solidariteit met de socialistische landen, z.d. 1 stuk
65. Blanco diploma's 'Kommunistische Partij van België: hulde voor meer dan 30 jaar trouw lid',
z.d. 1 omslag

V.Z.W. Socio-Cultureel Centrum 'Club Werner Vandenborre'
Dagelijkse werking
66. (Jaar)verslagen van de beheerraad en de algemene ledenvergadering, augustus 1971 – maart
1987. 1 omslag
67. Exploitatierekeningen van het Socio-Cultureel Centrum, 1979 – 1989. 1 omslag
68. Notities over de statuten van het Socio-Cultureel Centrum en statuten verschenen in het
Belgisch Staatsblad, januari 1972 – juni 1979. Bijgevoegd: enkele visitekaartjes van het SocioCultureel Centrum. 1 omslag
69. Lijsten met werkende leden, vrijwilligers en steunende leden, z.d. 1 omslag
70. Het huishoudelijk reglement van de V.Z.W Socio-Cultureel Centrum 'Club Werner
Vandenborre', z.d. 1 omslag
71. Diverse briefwisseling van het Socio-Cultureel Centrum met o.a. het stadsbestuur van Kortrijk
over subsidies voor het Centrum, 1971 – 1984. 1 pak
72. Briefwisseling van Walter Sarre, voorzitter van het Socio-Cultureel Centrum met de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening Kortrijk i.v.m. vrijwilligers die werken voor het Cultureel Centrum, 1984
– 1988. 1 omslag (N.B. Bevat veel namen van personen en leden van de partij).

73. Personeelsregister en stukken betreffende de sociale zekerheid, kinderbijslag en ziekte- en
invaliditeitsverzekering van werknemers van het Socio-Cultureel Centrum, 1970 – 1993. 1 pak
74. Dossier over de aankoop en verkoop van het café 'De nachtegaal' te Kortrijk en bijhorende
afbetaling aan derden en de brouwerij, 1974 – 1994. 1 omslag.
75. Nota's over onderhoudskosten van het lokaal en handgeschreven inkomsten en uitgaven van het
Socio-Cultureel Centrum (voornamelijk uit het Café en 'de winkel'), z.d. 1 omslag
76. Briefwisseling met het Masereelfonds en de boekhandel Marnix over politieke boeken voor het
Socio-Cultureel Centrum en de winkel. Bevat ook inventarissen en prijslijst van de aanwezige en de
verkochte boeken, circa 1974. 1 omslag
77. Dossier met een overzicht van socio-culturele activiteiten die kunnen georganiseerd worden
i.s.m. het Masereelfonds, de Belgo-Sovjetse vereniging en Belgo-Bulgaarse vereniging. Bevat ook
een petitielijst voor Willy Peers; drukwerk en briefwisseling over activiteiten georganiseerd door
het Socio-Cultureel Centrum, 1971 – 1973. 1 omslag (N.B. bijgevoegd de statuten van het
Masereelfonds uit het Belgische Staatsblad van 25 februari 1971)
78. Documentatie voor het organiseren van activiteiten en lezingen, z.d. 1 omslag
79. Steunlijsten ouderlingenbond: lijsten met bijdragen voor de bond, z.d. 1 omslag
80. Stukken betreffende financiële steun aan het Socio-Cultureel Centrum en nota's van financiële
bijdragen van het Socio-Cultureel Centrum aan de KPB en de KJB, 1972 – 1984. 1 omslag
81. Brief van Bernard Claeys (KPB Federatie Z-W-Vlaanderen) aan de leden van de beheerraad van
het 'Socio-Kultureel centrum' over de te betalen bijdrage aan de partij en de functie van het Centrum
binnen de KPB, februari – maart 1980. 2 stukken
Feestcommissie Kortrijk
82. Dossier van de 'feestkomissie' van 1973/1974. Bevat handgeschreven verslagen; briefwisseling,
notities over de organisatie; kaartinglotjes; deelnemerfiches en affiches. 1 omslag
83. Dossier van de 'feestkomissie' van 1975. Bevat briefwisseling; verslagen; handgemaakte
affiches met namen van deelnemers. 1 omslag
84. Dossier van de 'feestkommissie' van 1976. Bevat lotjes, briefwisseling en verslagen van de
commissie. 1 omslag.
85. Dossier van de 'feestkommissie' van 1977 over het 1 mei feest, kerstmis en eindejaarsfeest van
1977. Bevat verslagen, lotjes en affiches. 1 omslag
86. Verslagen en nota's van de 'feestkommissie' voor het 1 mei feest van 1978. Bevat ook
handgeschreven verslagen over het Rode Vaan feest van 1978. 1 omslag
87. Dossier i.v.m. het kerstfeest, de kaarting en het feest van de Rode Vaan van 1979. Bevat
uitnodigingen, briefwisseling handegeschreven verslagen, financiële documenten en lotjes. 1
omslag
88. Dossier i.v.m. het kerstfeest en kaarting van 1980. Bevat briefwisseling, affiches en
handgeschreven notities over de financiën. 1 omsl ag
89. Dossier i.v.m. het kerstfeest en 1 mei viering van 1981. Bevat briefwisseling, affiches en
handgeschreven notities over de financiën. 1 omslag
90. Dossier m.b.t. de 1 mei viering van 1982. Bevat drukwerk en vlugschriften voor het 1 mei feest;
financiële notities en uitgaven; lotjes en briefwisseling. 1 omslag
91. Stukken i.v.m. de 'Jaarlijkse Kaarting', 1982. Bevat handgeschreven notities; een lijst met
deelnemers en uitslagen. 1 omslag.
92. Stukken i.v.m. het kerstfeest van 1982. Bevat een handgemaakte affiche met inschrijvingen; een
uitnodiging; handgeschreven lijsten met deelnemers en prijzen. 1 omslag
93. Stukken i.v.m. het eindejaarsfeest van 1982. Bevat handgeschreven nota's over de organisatie
van het feest; affiches en uitnodigingen. 1 omslag
94. Dossier m.b.t. het 1 mei feest van 1983. Bevat handgeschreven nota's over de organisatie van
het feest en de opbrengsten en uitgaven ervan; uitslagen van de tombola en tombolalotjes; de 1 mei
oproep en briefwisseling, maart – mei 1983. 1 omslag

95. Stukken i.v.m. de 'Grote Jaarlijkse Kaarting', 1983. Bevat een uitnodiging van de KPB
Federatie Zuid-West-Vlaanderen aan leden; een affiche, een lijst met deelnemers en de uitslagen
van de kaarting. 1 omslag.
96. Stukken i.v.m. het kerstfeest van 1983. Bevat een handgemaakte affiche met inschrijvingen; een
uitnodiging; handgeschreven lijsten met deelnemers en prijzen. 1 omslag
97. Dossier m.b.t. het 1 mei feest van 1984. Bevat handgeschreven nota's over de organisatie van
het feest en de opbrengsten en uitgaven ervan; uitslagen tombola en tombolalotjes; de 1 meiboodschap 1984 en programma; briefwisseling met de stad Kortrijk over het plaatsen van
vlaggenmasten, april – mei 1984. 1 omslag
98. Stukken i.v.m. de 'Grote Jaarlijkse Kaarting', 1984. Bevat een affiche; lijsten met deelnemers;
kaartinglotjes. 1 omslag.
99. Stukken i.v.m. het kerstfeest van 1984. Bevat een handgemaakte affiche met inschrijvingen en
een handgeschreven lijsten met deelnemers en prijzen. 1 omslag
100. Dossier m.b.t. het 1 mei feest van 1985. Bevat handgeschreven nota over de organisatie van
het feest en drukwerk; uitslagen tombola en tombolalotjes; opmaak voor het drukwerk '1 meiboodschap 1985' en programma; verzameld steungeld per lid; briefwisseling met de stad Kortrijk
over het plaatsen van vlaggenmasten, april – mei 1986. 1 omslag
101. Stukken i.v.m. de 'Grote Jaarlijkse Kaarting', 1985. Bevat resultaten van de kaarting; financiele
opbrengsten; een affiche en publiciteit. 1 omslag
102. Stukken i.v.m. het kerstfeest van 1985. Bevat een handgemaakte affiche met inschrijvingen en
een werklijst. 2 stukken
103. Dossier i.v.m. het 1 mei feest van 1986. Bevat stukken betreffende de 1 mei tombola;
financiële notities over te maken drukwerk; het vlugschrift '1 mei – KPB. Wat zoudt gij zonder jobs
en vrede zijn?'; briefwisseling met de stad Kortrijk over het plaatsen van vlaggenmasten, april – mei
1986. 1 omslag
104. Stukken betreffende de 'Jaarlijkse prijskaarting in het lokaal café 1917'. Bevat lotjes; tombola
uitslagen; een uitnodiging van de KPB Federatie Zuid-West-Vlaanderen aan alle leden om deel te
nemen aan de kaarting, november 1986. 1 omslag
105. Uitnodiging van het Cultuur Centrum Werner Vandenborre vzw en Café 1917 en een
inschrijvingsdocument om deel te nemen aan het kerstfeest in Café 1917, 23 oktober 1986. 2
stukken
106. Dossier m.b.t. de 1 mei viering van 1987. Bevat stukken betreffende de 1 mei tombola en een
krantenknipsel uit het 'Kortrijks Handelsblad' met een aankondiging van het 1 mei-avondfeest. 1
omslag
107. Dossier m.b.t. de 1 mei viering van 1988 en 1989. Bevat stukken betreffende de 1 mei tombola
en krantenknipsels uit het 'Kortrijks Handelsblad' met een aankodiging van het 1 mei-avondfeest;
uitslagen van de tombola; tombolalotjes; uitslagen van de jaarlijkse kaarting 1988 en een
uitnodiging tot deelname. 1 omslag
Boekhouding Café 1917
108. Dossiers 'lichting spaarkas' met bedragen uit de kassa, 1990 – 1993. 2 omslagen
Boekhouding van 'de winkel'
109. Inkomende facturen en bestelbonnen voor de producten die verkocht worden in de 'winkel' van
het Socio-Cultureel Centrum, 1975 – 1993. 1 doos.
110. Kasboeken en bijhorende inventarissen van de stock in de winkel, 1971 – 1986; een
factuurboek met onkosten, 1978 – 1983. 6 schriften en 1 omslag
111. Dossier met prijslijsten en bijhorende briefwisseling van leveranciers, 1974 -1986. 1 pak
112. Stukken i.v.m. de aangifte van de verkoop van sterke dranken en vergunning voor de verkoop,
1977. 3 stukken

Varia Socio-Cultureel Centrum
113. Fotoalbum '25 jaar vzw Socio-Cultureel Centrum Werner Vandenborre 1971 – 1996'?. 2005. 1
stuk (N.B. bevat ook de stichtingsakte, persknipsels en doodsprentjes van diverse KPB leden)

Stimosoc en Stimobel
114. (Gewijzigde) Statuten van N.V. Stimosoc verschenen in het Belgische Staatsblad van 30
november 1974. Bijgevoegd de (gewijzigde) statuten van Stimobel N.V. Verschenen in het
Belgische Staatsblad van 19 juni 1975. 1 omslag
115. Briefwisseling en nota's betreffende de oprichting van N.V. Stimosoc en de rol van het SocioCultureel Centrum. Bevat ook een kopie van de statuten van het Socio-Cultureel Centrum, 1974. 1
omslag
116. Briefwisseling over de overname van N.V. Stimosoc door het Socio-Cultureel Centrum, mei
1994. Bijgevoegd stukken betreffende de uitbating van de gebouwen en stukken en briefwisseling
over de personeelskosten, 1992 – 1994. 1 omslag
117. Jaarverslagen en verslagen van de raad van beheer van N.V. Stimosoc. Bijgevoegd rekeningen
en jaarbalansen, 1975 – 1995. 1 pak
118. Boekhoudkundige stukken van N.V. Stimosoc met een overzicht van uitgaven en kosten en
nota's betreffende de aankoop van het gebouw in de St. Denijsestraat 18 te Kortrijk. 1974 – 1987. 1
omslag en uitgavenboek
119. Briefwisseling betreffende Stimobel over te betalen leningen en huur aan Stimobel N.V., 1984.
Bijgevoegd verkoopsakte van de aandelen van Stimobel N.V. aan het Socio-Cultureel Centrum op
december 1986 en een kopie van het Belgische Staatsblad betreffende de kapitaalsverhoging van
Stimobel N.V., juni 1975. 1 omslag

Vlaggen, ingelijste afbeeldingen en objecten
voorlopige nummering

Vlaggen
1.

Rood vendel met afbeelding van Lenin en Russisch opschrift
opschrift: cyrilisch schrift
op het vendel zijn diverse pins bevestigd
formaat: 57 x 33 cm

2

Rode Vlag met hamer en sikkel, wapenschild Kortrijk, de
Broeltorens van Kortrijk
opschrift: Kortrijk
formaat: 140 x 195 cm

3.

Rode vlag met hamer en sikkel
opschrift: Z.-W.-Vlaanderen
formaat: 140 x 197 cm

4.

Rode Vlag met hamer en sikkel
opschrift: Kortrijk
formaat: 126 x 158 cm

5.

Rode vlag met hamer en sikkel
opschrift: 50e Anniversaire du Parti Communiste de Belgique, 50ste
verjaardag van de Kommunistische Partij van België

formaat: 140 x 125 cm
6.

Rode vlag KPB met hamer en sikkel (2 exemplaren)
opschrift: KPB
formaat: 93 x 140 cm
Vlag Vrouwen Group Wervik met hammer en sikkel
opschrift: Vrouwen Group Wervik
formaat: 88 x 90 cm

7.

8.

Belgische vlag in de vorm van een strik
formaat: 25 x 20 cm

9

Banniertje
opschrift: Wedstrijd R.V. 1971 – 1972, Laureaat
formaat: 32 x 20 cm

10.

Sjaal
opschrift: 1917 – 1939, cyrilisch schrift
formaat: 80 x 80 cm
Objecten

11.

Vlaggenpunt in de vorm van een hamer en een sikkel (2 ex)
formaat: 27,5 x 22 cm

12.

Vlaggenpunt en schroef
15 x 7 cm

13.

Vlaggenstok holster, leer.

14.

Gipsen borstbeeld Lenin
formaat: 48 x 18 x 20 cm

15.

Bas-reliëf met portretten van Engels, Marx en Lenin
(gips en hout, bronskleurig)
formaat: 39 x 73 cm

16.

7 stempels van de KPB Kortrijk

17.

Grote stempel voor de kop van 'De Toekomst', periodieke uitgave van
de KPB Z-W-Vlaanderen.

18.

Pennenhouder met hamer en sikkel

19.

3 collectebussen
Ingelijste afbeeldingen

20.

Kader met afbeelding van Friedrich Engels
formaat: 56 x 46,5 cm

21.

Ingelijste affiche van Allende, druk. Gakko Gent
opschrift: !Compañero Presidente Continuaremos Tu Lucha!

formaat: 67 x 47 cm
22.

Ingelijste affiche van Ernst Thälmann, ondertekend J.F. 1952
formaat: 72 x 56 cm

23.

Ingelijste affiche Ho Chi Minh, druk. Gakko Gent
formaat: 70 x 50 cm

24

Ingelijst, handgeschilderd portret
opschrift: Werner Vandenborre, gestorven in de concentratiekampen.
Voor de oorlog lid en politiek secretaris van de KPB
formaat: 81 x 61 cm.

