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Gymnasek- en Turnvereniging Keizer Oo
De vereniging Keizer Otto is ontstaan uit de vereniging "Volksweerbaarheid", waarvan zij eerst een onderafdeling
was. Toen luidde de naam "Gymnastiek en Schermvereniging KeizerOtto". De vereniging is opgericht op 25
september 1900, er waren toen 17 heren lid.
In het jaar 2000 bestond de vereniging 100 jaar en is ter ere daarvan een jubileumboek uitgegeven. Voor het
boek moest er gespit moeten worden in het ‘archief' van de vereniging en in de vele stukken, die bij verschillende
mensen, die bij Keizer Otto actief waren, nog aanwezig waren. Van de familie v.d. Born ontvingen we een heleboel
dozen met krantenknipsels, soms heel oude papieren en een gigantisch plakboek met een groot deel van de
geschiedenis van Keizer Otto erin.
Ik ben begonnen met het oud archief van de vereniging, dat al in het Stadsarchief aanwezig was en de nieuwere
en oude spullen, die van allerlei kanten waren aangedragen, uit te zoeken. Eerst is alles geschoond van nietjes,
paperclips, plastic mapjes en andere zaken, die de papieren en foto's nadelig kunnen beïnvloeden en zijn
dossiermappen vervangen doorzuurvrije omslagen.
Daarna is alles stuk voor stuk uitgezocht en beschreven aan de hand van een plaatsingslijst. Ook het plakboek is
wat beter toegankelijk gemaakt door de inhoud per pagina te beschrijven.
Nu, in 2014, bestaat de vereniging nog steeds.
Josephine Moonen

Jubileumboek: Het eeuwige keizerrijk tussen de wallen… : 100 jaar Keizer Otto 1900-2000, Naarden 2000

Pagina 3

1 Vergaderingen
195

Schrije met notulen van bestuursvergaderingen

158

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, o.a. de herziening van het huishoudelijk
reglement ,

155

Agenda voor een ledenvergadering van Keizer Oo

197

Schrije met presenelijsten van een bijzondere Ledenvergadering in 1942;
ledenvergaderingen : jaarverslagen 19351936 en notulen van bestuursvergaderingen in
1936. Er is ook een lijst met de namen van de bestuursleden uit 1937

188

Notulen van de bestuursvergadering, waarin o.a. gesproken wordt over een vacane-oord
voor de vereniging en het areden van de voorzier de hr. Groenhart ,

224

Notulen van de jaarvergadering

196

Schrije met notulen van bestuursvergaderingen en de Propaganda Commissie, met o.a.
de namen van mensen in het bestuur

224

Stukken betreﬀende ledenwerving, de jaarvergadering en uitslagen van diverse
wedstrijden

178

Doorslagen van uitgegane post, o.a. een verslag van de Algemene Ledenvergadering voor
de pers (persbericht)

194

Stukken betreﬀende Jaarvergaderingen ,

224

Stukken betreﬀende de jaarvergadering

175

Stukken betreﬀende de Algemene Ledenvergadering ,

224

Betre jaarvergadering van het bestuur

224

Stukken betreﬀende bestuurs- en jaarvergaderingen

168

Enkele stukken betreﬀende diverse onderwerpen, o.a. een uitnodiging en een agenda
voor een algemene ledenvergadering

166

UItnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering ,

134

Notulen van een bestuursvergadering van de afd. gymnasek- en turnen ,

209

Enige clubbladen van Keizer Oo, met daarin de notulen van de Alg. Ledenvergadering
van 26-maa-1980 en een jaarverslag over 1979

112

Notulen van Hoofdbestuursvergaderingen van de Sportvereniging Keizer Oto

85

Notulen van TC-vergaderingen

77

Verslagen van de bestuursvergaderingen van de afd. gymnasek en turnen, het gaat o.a.
over de valkuil

238

Stukken betreﬀende de TC en verslagen van de TC-vergaderingen

86

Notulen van TC-vergaderingen

78

Verslagen van de bestuursvergaderingen van de afd. gymnasek en turnen, o.a. een
Paaskamp voor de ouderen; een donateursace en sponsoring
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230

Stukken betreﬀende de TC waaronder verslagen van TC-vergaderingen, alsmede enige
notulen van bestuursvergaderingen; 1 verslag van een TC-vergadering in 1987

113

Notulen van de Algemene Ledenvergadering met de bijbehorende ﬁnanciële stukken ,

73

Stukken betreﬀende de Algemene Ledenvergadering van de Omnisportvereniging en
de notulen van de jaarvergaderingen van 1986 en 1987. Daarbij een brief over het
exploitaetekort over 1987, in verband daarmee een voorstel tot diﬀerenae van de
contribue voor de verschillende sporten en een brief van de pasbenoemde voorzier
van de afdeling gymnasek- en turnen Wim Duyvis aan de leden

79

Verslagen van de bestuursvergaderingen van de afd. gymnasek en turnen,waarin o.a.
ideeën voor de viering van het 90-jarig bestaan en nieuws over de omnisportvereniging

87

Notulen van TC-vergaderingen

88

Notulen van TC-vergaderingen

110

Verslagen van bestuursvergaderingen van de Sportvereniging Keizer Oo

80

Verslagen van de bestuursvergaderingen van de afd. gymnasek en turnen, in dit jaar
1989 speelt de verzelfstandiging van de afdelingen (31 mei 1989)

237

Stukken betreﬀende de TC en verslagen van de TC-vergaderingen

71

Stukken betreﬀende de Algemene Ledenvergadering van de Omnisportvereniging en een
van de afdeling gymnasek en turnen i.v.m. de verzelfstandiging van de afdelingen ,

70

Stukken betreﬀende de Algemene Ledenvergadering

81

Verslagen van bestuursvergaderingen van de gymnasek- en turnvereniging Keizer Oo

89

Notulen van TC-vergaderingen

68

Stukken betreﬀende de Algemene Ledenvergadering

82

Verslagen van de bestuursvergaderingen van de vereniging, het betre o.a. de opening
van het clubhuis

90

Notulen van TC-vergaderingen

229

Stukken van het bestuur van de vereniging, o.a. enkele verslagen van
bestuursvergaderingen

129

Stukken betreﬀende de algemene ledenvergadering van de Keizer Oo-ﬂyers, dit betre
badminton ,

67

Notulen van TC-vergaderingen

83

Verslagen van de bestuursvergaderingen

69

Stukken betreﬀende de Algemene Ledenvergadering, bevat o.a. een concept-beleidsplan
voor de periode 1992 - 1997 en de ﬁnanciele stukken

228

Stukken betreﬀende de TC en verslagen van de TC-vergaderingen ,

205

Stukken betreﬀende de Algemene Ledenvergadering inclusief de ﬁnanciële stukken ,

84

Verslagen van de bestuursvergaderingen, o.a. wordt in 1993 de jeugdraad opgericht

108

Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen met ﬁnanciële stukken en een bijlage met
de urenverdeling van de trainers ,
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246

Notulen van bestuursvergaderingen; Algemene Ledenvergadering; salarisgegevens ,

96

Notulen van een jeugdraadsvergadering ,

106

Verslagen van bestuursvergaderingen, betre o.a. turntoernooi van de kwarinale van het
Nederlands Kampioenschap

131

Verslag of notulen van een vergadering van de TC ,

2 Correspondene
156

Correspondene, waarin o.a. vermeld wordt de ITOSA-wedstrijden, internaonale
turnwedstrijden in het Olympisch Stadion van Amsterdam

153

Correspondene

152

Correspondene

149

Correspondene betre diverse uitvoeringen en wedstrijden van Keizer Oo

148

Correspondene van de vereniging o.a. over de gala-avond bij het regiment Jagers m.m.v.
Keizer Oo

146

Correspondene over het conﬂict tussen de heren Aartzen en Groenhart en een gedicht
over dat conﬂict

140

Correspondene van de gymnasek- en turnvereniging Keizer Oo, betreﬀende: het
conﬂict tussen de groepen van de trainers Aartzen en Groenhart. Ingesloten een
huishoudelijk reglement en de statuten ; de problemen met defensie over de zaalhuur en
het gebruik van de toestellen

181

Diverse stukken en correspondene ,

177

Ontvangen correspondene

174

Correspondene en andere stukken betreﬀende o.a. een uitslagenlijst van het Nederlands
Kampioenschap Damesturnen op 24 april

171

Correspondene

133

Brieven aan het bestuur van Keizer Oo (correspondene, betre zowel de jd van de
omnisportvereniging als van de gymnasek- en turnvereniging)

59

Brieven betreﬀende het afdelingsbestuur en het hoofdbestuur van de Sportvereniging
Keizer Oo

60

Brieven van het bestuur en de TC aan leden en de ouders van leden

62

Correspondene met de gemeente Naarden over de verhuur van gymnaseklokalen

118

Brieven aan de ouders over de volgende onderwerpen o.a.: trouwen Mieke en Jeroen;
zeilkamp Giethoorn; jazz-ballet; veranderingen in de lessen van Eric Herber

130

Correspondene gericht aan Keizer Oo: o.a van BUMA-STEMRA; KNGV; over
Koninginnedag; HGV ,

105

Stukken en correspondene betreﬀende de sponsoring van het turntoernooi van StuwegKO in maart 1994. Bijgesloten een krantenknipsel over deze wedstrijd

116

Brieven van de Regio-ZNH aan Keizer Oo, betreﬀende de slechte verstandhouding van
Keizer Oo en HGV ,
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227

Enige correspondene betreﬀende het jubileum ,

232

Correspondene etc. betreﬀende de advertenes in het Jubileumboek van Keizer Oo ,

3 Organisae
201

Fotokopie van een advertene in de Naarder Courant t.g.v. de oprichng van de
damesafdeling en een ledenwerfake daarvoor ,

162

Brief aan schoolbesturen i.v.m. demonstraes van gymnasek op de lagere scholen voor
ledenwerving

198

Ledenlijst

206

Stukken betreﬀende de Schtse Turnkring

159

Huishoudelijk reglement van de Schtse Turnkring ,

203

Statuten en huishoudelijk reglement, ze zijn goedgekeurd bij KB in 1935. Een
bondsverordeningen van de KNGV ,

143

Polis van de brandverzekering

139

Overeenkomst tussen de groepen van de trainers Aartzen en Groenhart. Er was een
ledensplitsing geweest na een conﬂict tussen de beide trainers ,

138

Ledenwerﬀolder, voor de afdelingen heilgymnasek; heren senioren; kleuters en lagere
schoolkinderen

30

Document van de benoeming van de heer v.d. Born tot lid van verdienste van Keizer Oo ,

12

Verslagen op rijm geschreven door de heer v.d. Born

189

Diverse stukken met verhalen over de vroegste geschiedenis van de vereniging Keizer
Oo; de namen van het eerste bestuur en een verhaal van de eerste voorzier de hr.
Lefering, geschreven in 1946 met zijn herinneringen aan die eerste jd ,

29

Document van de benoeming van mevr. E. v.d. Born, tot lid van verdienste van Keizer
Oo ,

176

Lijst van bestuursleden en leden

224

Diverse stukken en o.a. contactafdrukken van foto's betreﬀende het jubileum

165

Stukken over diverse onderwerpen

224

Diverse stukken

224

Een lesrooster van Keizer Oo en een foto van de dames jdens de kringwedstrijden

224

Rie Prins is weer gekozen in de Keurploeg van de KNGV, er is een brief met felicitaes van
de voorzier en een foto

224

Foto's van een turnwedstrijd, stukken betreﬀende vandalisme in de Vesngschool, waar
Keizer Oo op dat moment een zaal huurde en er is een krantenknipsel waarin sprake is
van een muziekcorps, alsof dat vast bij Keizer Oo hoorde

169

Stukken over diverse onderwerpen

224

Foto's e.d. van een uitstapje, met wedstrijden, van Keizer Oo naar Ieper in België

224

Gedicht van de fam. Janneman over de wedstrijden in Bussum in de Julianaschool
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224

Gedicht van de heer v.d. Born, geteld: "Ons Ideaal"

224

Diversen

167

Diploma's voor trouw lidmaatschap

215

Stukken betreﬀfende 1960, o.a. over het 60-jarig bestaan

207

Jaarverslag en een technisch verslag en enige wedstrijdverslagen, waarin o.a. het
overlijdensbericht van de heer G.A. Eype op 2-jun-1969 met een kort IM door de
voorzier de heer Streeerk

18

Diploma voor het 30-jarig lidmaatschap van mevr. E. v.d. Born-Overman

213

Stukken betreﬀende het jaar 1962

94

Reglement van orde voor de afd. Gymnasek en Turnen uit 1949 en voor de afd. Volleybal
uit 1963

26

Ingelijst document van de benoeming van mevr. E. v.d. Born-Overman tot erelid ,

27

Ingelijst document van de benoeming van de heer v.d. Born tot erelid ,

226

Geschiedenis van de vereniging geschreven bij het 70- jarig bestaan van de vereniging

25

Gedicht geschreven bij het afscheid van de heer v.d. Born, in de vorm van een oorkonde

210

Brief van de voorzier van de vereniging aan de gemeenteraad over het susidiebeleid

61

Ledenlijsten met adressen

107

In dichtvorm geschreven verslag over het jaar 1980? door de heer v.d. Born ,

65

Voorstel tot statutenwijziging met ingesloten een exemplaar van de statuten, het
huishoudelijk reglement en het reglement van orde ,

63

Begrong over 1981 van de afdeling gymnasek van de Sportvereniging Keizer Oo

91

Stukken betreﬀende de exploitae van de Sportvereniging Keizer Oo, i.v.m. de begrong

119

Kopie van de polis van de weelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) bij de Naonale
Nederlanden

74

Voorstel tot verbetering van de organisaestructuur van de Omnisportvereniging Keizer
Oo ,

72

Draaiboek voor de verzelfstandiging van de afdeling gymnasek en turnen van Keizer Oo
en de oprichng daarvan

132

Graﬁeken over de ledenaantallen in de jaren 1989; 1990; 1991

115

Lijsten met volmachten, handtekeningen en namen van de sportvereniging Keizer Oo,
i.v.m. de verzelfstandiging van de diverse afdelingen

127

Stukken van het SCON, het sportcontactorgaan van de gemeente Naarden ,

120

Brieven betreﬀende de lesschema's o.a. een reorganisae van de selecelessen en
ledenwerving ,

247

Namenlijsten en ledenlijsten met adressen van het begin van de 90-er jaren ,

64

Ledenwerﬀolder, met daarbij uitgewerkt de respons
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123

Brieven, stukken en krantenknipsels over de nieuwe subsidieregelingen ,

245

Stukken betreﬀende de bouw van het clubhuis

103

Ledenwerfolder

221

Handgeschreven beschrijvingen van de plaatsingslijst van Keizer Oo ,

128

Stukken betreﬀende de afwikkeling van de betalingsachterstand van de turn- en
gymnasekvereniging na opheﬃng van de omnisportvereniging Keizer Oo

193

Jaarverslagen. De heer M.B. Hoyer een van de oprichters van de vereniging is overleden

223

Fotokopieën enz. van namenlijsten en dubbele stukken met gegevens over de historie van
de vereniging en andere leuke verhalen

225

Statuten en Huishoudelijk Reglement

75

Huishoudelijk Reglement van Keizer Oo en de Statuten (1949?), zowel van de
omnisportvereniging als van de afd. gymnasek en turnen

76

Statuten van de Keizer Oo Sportvereniging

187

Schrije en een boekje met daarin een concept en het origineel van het huishoudelijk
reglement en de statuten van de vereniging,. Achterin het boekje staat het gymnastenlied.
Op dat moment was het de gymnasek- en boksvereniging Keizer Oo.

4 Sportzaken
151

Verslag van wedstrijden in Roerdam t.g.v. het 25e bondsfeest van de KNGV

142

Enige diploma's van wedstrijden ,

224

Wedstrijdverslagen , foto's en een lesurentabel

224

Een krantenverslag over het Sinterklaasfeest bij de vereniging, verder betre het een
jeugd feest en diverse wedstrijden

224

Betre gewonnen Driestedenwedstrijd

224

Uitslagen van de onderlinge wedstrijden

224

Wedstrijdverslagen, ook krantenknipsels van november en december van dat jaar

224

Oefenstof en uitslagen van diverse wedstrijden

180

Diverse stukken, o.a. een diploma 3e prijs in een wedstrijd voor Keizer Oo en een bewijs
van lidmaatschap van de KNGV

204

Enige stukken betreﬀende andere verenigingen en een wedstrijdreglement van de KNGV

224

Verslagen enz. van wedstrijden

9

Handleiding voor de techniek van het keurturnen

224

Diverse stukken over Rietje Prins, jeugdkampioene van Nederland, en een gedicht van de
heer v.d. Born

224

Uitslagen van diverse wedstrijden

224

Uitslagen etc. van de onderlinge wedstrijden

224

Rietje Prins is opgenomen in het Keurkorps van de KNGV
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224

Verslagen van wedstrijden ,

224

Verslagen en krantenknipsels betreﬀende diverse wedstrijden

224

Diverse programma's , uitslagen en verslagen van wedstrijden

224

Uitslagen van diverse wedstrijden

22452-22452 Verslagen van diverse wedstrijden
224

Divere stukken betreﬀende de Rayondag te Hilversum

224

Diverse stukken en een aﬃche

224

Uitslagen van diverse wedstrijden

224

UItslagen van de onderlinge wedstrijden

224

Brief van de Schtse Turnkring en diverse verslagen van wedstrijden en uitslagen

224

Betre Rayondag Muiderberg

224

Diverse stukken o.a. een aﬃche en een programma van een zaaluitvoering ,

224

Diverse uitslagen van wedstrijden ,

224

Uitslagen en foto's van de Steenwedstrijden

224

Uitslagen van de onderlinge wedstrijden

224

Uitslagen van de Steenwedstrijden

224

Stukken betreﬀende een grote turndemonstrae in Weesp

224

Verslagen van de wedstrijden in Scherpenzeel

224

Stukken onder meer betreﬀende de Gondelvaart en verslagen van diverse wedstrijden

224

UItslagen

224

Verslagen van Bondswedstrijden in Amsterdam met bijbehorende foto's

224

Foto's en uitslagen van een wedstrijd

224

Verslagen van de Rayondag en van diverse wedstrijden

224

Verslagen van de naonale kampioenschappen en een brief over het Sinterklaasbal

186

Enige stukken betreﬀende 1956, met o.a. een ledenlijst en de uitslagen van de onderlinge
wedstrijden

224

Gooise tels voor Keizer Oo

224

Foto's, verslagen en uitslagen van een wedstrijd in de Julianaschool in Bussum

224

Uitslagen van districtswedstrijden

224

Verslagen van wedstrijden in Amsterdam

224

Verslag van wedstrijden van Rayon het Gooi

224

Wedstrijdverslagen en een verslag van een turndemonstrae in Heemstede

224

Uitslagen van de onderlinge wedstrijden
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224

De selece voor de Steenwedstrijden

224

Onderlinge wedstrijden

224

Gooise tels behaald bij de Clubkampioenschappen

224

Onderlinge wedstrijden

224

Onderlinge wedstrijden

222

Enige stukken met betrekking tot wedstrijden en onderlinge wedstrijden ,

224

Gooise kampioenschappen

224113-224113Foto's en verslagen van wedstrijden van Rayon het Gooi
214

Stukken betreﬀende het jaar 1961, vooral veel volleybal

224

Uitslagen en foto's van de Steenwedstrijden

224

Uitslagen van wedstrijden van de Schtse Turnkring en een foto van de kampioenen van
Keizer Oo

224

Uitslagen van de halve ﬁnales van kampioenschappen van de KNGV

224

Verslagen van Jeugdkampioenschappen

224

Foto's van de gooise kampioenschappen en uitslagen en verslagen van de gooise
kampioenschappen

224

Foto's en verslagen van Rayonwedstrijden van Keizer Oo in Muiderberg

224

Krantenknipsels en uitslagen van wedstrijden voor de toestelﬁnales

224

Onderlinge Wedstrijden

224

Onderlinge wedstrijden

47

Uitslagenlijsten 1962 - 1968 en een technisch verslag over de wedstrijden in 1970

224

Uitslagen van de Onderlinge wedstrijden

224

Uitslagen van districtswedstrijden

224

Diverse uitslagen en een boekje over het jubileum van WIK

224

Finale van het Nederlands Kampioenschap voor de Jeugd

224

Finale van het Nederlands Kampioenschap en een brief over het Sinterklaasfeest en de
optocht

224

Uitslagen van diverse wedstrijden

224

Uitslagen van de onderlinge wedstrijden en een verslag van een voorwedstrijd voor het
NK

224

Uitslagen van de onderlinge wedstrijden

224

Uitslagen van selecewedstrijden

224

Krantenknipsels, uitslagen en foto's van wedstrijden voor de halve ﬁnales voor de jeugd
voor het NK

224

Foto's en uitslagen van de Steenwedstrijden
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224

Uitslagen van herenwedstrijden te Utrecht

224

Uitslagen enz. van de onderlinge wedstrijden

224

Oefenstof voor keurturnwedstrijden

224

Uitslagen van de kampioenschappen voor clubteams

224

Uitslagen van de onderlinge wedstrijden

224

Uitslagen van de onderlinge wedstrijden

224

Uitslagen van wedstrijden op de Kringdag

224

Uitslagen en een foto van toestelwedstrijden

224

Uitslagen van diverse wedstrijden en de verplichte oefenstof

224

Uitslagen van diverse wedstrijden

92

Brief aan raadsleden van de gemeente Naarden over het belang van een goede Sporthal
in de gemeente Naarden

46

Uitslagenlijsten

45

Uitslagenlijsten

43

Uitslagenlijsten van wedstrijden van jongens en meisjes

42

Uitslagenlijsten van jongens- en meisjes wedstrijden

104

Stukken betreﬀende de beschikbaarheid en de huurprijzen van sportaccomodaes en
zalen in de gemeeente Naarden

41

Uitslagenlijsten van diverse wedstrijden, inclusief onderlinge wedstrijden

37

Uitslagenlijsten van diverse wedstrijden van jongens en meisjes ,

39

Diploma's zoals uitgereikt als aandenken bij diverse wedstrijden ,

93

Enige oefenstof voor het damesturnen ,

40

Enige oefenstof voor de diverse toestellen ,

56

Uitslagenlijsten van wedstrijden uit het seizoen '87 - '88

121

Stukken betreﬀende de nieuwe indeling in kringen en districten van de KNGV

114

Stukken betreﬀfende sponsoring en publiciteit, o.a. door KGU, Stuweg en RABO

117

Informae en stukken betreﬀende de volgende door Keizer Oo georganiseerde
wedstrijden: onderlinge wedstrijden; turngala Keizer Oo 90-jaar; KGU Benjamintoernooi; Rayon-kampioenschappen; springwedstrijden

126

Sporten voor ouderen en gehandicapten, m.m.v. SWON; astmafonds; sportraad NH ,

124

Stukken betreﬀende het uitkomen op wedstrijden van een turnster van HGV voor Keizer
Oo ,

240

Inventaris van de toestellen van de Vesngzaal, vanwege de sluing van die zaal

5 Evenementen, fesviteiten, jubilea
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17

Programmaboekjes van uitvoeringen van Keizer Oo. Het betre o.a. een uitvoering op
27 januari 1917 in het "Hof van Holland"; de jubileumuitvoering op 12 februari 1936 in
Concordia; een openluchtvoorstelling op 7 juni 1952 op het terrein achter de Utrechtse
Poort,

163

Donateursace i.v.m. het 25-jarig bestaan, met inschrijﬂijsten

224

Krantenknipsel over de sportmanifestae in Naarden t.g.v. het 30-jarig bestaan van de
vereniging

161

Correspondene o.a. over het 30-jarig bestaan van de vereniging

154

Wedstrijdverslagen van o.a. onderlinge wedstrijden en internaonale wedstrijden t.g.v.
het 30-jarig bestaan

243

Foto's van heel veel van de leden ten jde van het jubileum 2000; ﬁlm Keizer Oo
2000, video; Alladin en de wonderlamp, ﬁlm; ﬁlmmateriaal van de recepe en reunie
en de jubileumshow; ﬁlm 60-jarig bestaan; foto's hele vereniging op Nieuw - Molen;
beeldmateriaal

164

Programmaboekje voor een uitvoering

147

Programmaboekje van de jubileumuitvoering van Keizer Oo

135

Programma voor de jaarlijkse uitvoering van de vereniging in theater Concordia ,

224

Allerhande betreﬀende het Vredesfeest in Arnhem

224

Verslag in de krant van een Sinterklaasfeest, een Sinterklaasfeest bij militairen in de
Weeshuiskazerne en informae betreﬀende de jaarvergadering

224

Aﬃche van een jubileumfeest ,

224

Aﬃche van een groot gymnasekfeest en een uitvoering in Naarden ,

192

Stukken betreﬀende: een Sinterklaasfeest; een progranmma van een uitvoering en een
gedicht van de hand van de heer v.d. Born over de naonale jeugdkampioene Rietje Prinz

180

Diverse stukken betreﬀende de volgende onderwerpen: jubileum koningin;
correspondene van de Vereniging Vaderland en Oranje; Bondsfeesten ( Jubelfeesten ) in
Arnhem

224

Programma van een feest te Laren

173

Stukken betreﬀfende Keizer Oo 50-jaar en Naarden 600-jaar

190

Stukken betreﬀende de viering van het 600-jarig bestaan van Naarden, waar Keizer
Oo zeker in verband met het eigen 50-jarig bestaan ook bij betrokken was. De stukken
betreﬀen hoofdzakelijk de sportevenementen. Het Comite "Naarden 600 jaar " was de
organisator ,

224

Foto's, programma's en een aﬃche van een openluchtuitvoering ,

224

Diverse stukken, uitvoering in Barneveld o.a.

224

Verschillende stukken betreﬀende o.a. Gondelvaren ofwel de Veneaanse Nacht en
oefenstof met bijbehorende plaatjes

224

Diverse stukken betreﬀende de Gymnastrada in het Feyenoordstadion

224

Stukken betreﬀende een uitvoering in Concordia
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224

Stukken betreﬀende een Gala-avond van de Schtse Turnkring

224

Keizer Oo doet mee aan de Olympische dag

224

Stukken betreﬀende het 25-jarig jubileum van mevr. Langereis bij de vereniging, een
uitvoering enz.

224

Stukken betreﬀende het 40-jarig bestaan van K&K, Culemborg

212

Stukken betreﬀende Keizer Oo's 65-jarig bestaan

185

Programmaboekje van het jubileumfeest ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de
vereniging Keizer Oo, met een voorwoord van de voorzier

48

Allerhande betreﬀende het jubileum van 1970, o.a. informae over de geschiedenis van
Keizer Oo; een aﬃche van het feest; het programma van de jubileumviering; diverse
brieven en het menu van het diner voor de genodigden

66

Plannen en draaiboek voor de jeugdsportdag i.v.m. het 75-jarig bestaan van de vereniging,
de sportdag werd gehouden op 7 juni 1975 bij bason Nieuw Molen

52

Stukken met allerlei ideeën voor de jubileumviering van Keizer Oo in 1975, waarvan de
meeste niet zijn uitgevoerd

208

Uitgebreide documentae over de viering van het 80-jarig bestaan van de vereniging, met
verslagen van de vergaderingen en programmaboekjes

241

Stukken betreﬀende KO 90-jaar, jubileumvierig

231

Stukken betreﬀende het tot stand komen van het jubileumboek van Keizer Oo, ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging ,

236

Jubileumboek van Keizer Oo: "het eeuwige Keizerrijk tussen de wallen...

242

Stukken betreﬀende Kokend 2000 in 't Spant, de optredens, de voorstelling etc. ,

233

Stukken betreﬀende de jubileumshow in het Spant in Bussum, uiteindelijk Kokend 2000
geworden ,

234

Stukken betreﬀende 650-jaar Naarden , de sportdag

184

Brief over een Sinterklaasfeest

224

Programmaboekje enz. van Circus Oranje, met medewerking van de turners en turnsters
van Keizer Oo, t.g.v. het feest ter gelegenheid van het jubileum van de koningin

6 Foto's
199

Foto's uit de periode 1910 -1948. Er is een groepsfoto uit 1905, met de namen erop
geschreven; een groepsfoto van de leden bij een demonstrae; groepsfoto's van diverse
jaren; foto's van de Olympische dag en foto's van diverse demonstraes en wedstrijden ,

216*

Groepsfoto van alle leden van de vereniging in de gymzaal ,

224

Groepsfoto van de hele vereniging en een foto van de prijzenkast

218

Foto's en contactafdrukken, die los in het boek van v.d. Born zaten. Ze betreﬀen een
uitvoering in Concordia; een bondsfeest en het ITOSA. Soms staan er namen achterop.
Gedroogde bloemetjes uit Praag.
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24

Foto's van uitstapjes en uitvoeringen van de vereniging in de jaren '30. Bezoek aan de
wereldtentoonstelling in Brussel, met een optreden in het stadion.; Demonstrae bij
Vereniging kon. Wilhelmina te Huizen; Lies Walther en mevr. v.d. Born ,

31

Foto's van het 10de Sokolfesval in 1938 in Praag.

219

Foto's en krantenknipsels van de Sokol-feesten in Praag. Leden van de delegae in
Volendamse klederdracht

23

Foto's en wel hoofdzakelijk groepsfoto's van uitvoeringen binnen en buiten. Er zijn o.a.
foto's van een uitvoering in 's Graveland. Ook is er een foto van "Ma" v.d. Born met de
vlag

183

Foto's van een oorkonde en van medailles o.a. in een etalage in de Vesng, waarschijnlijk
om reclame te maken voor de vereniging

224

Foto's van een turndemonstrae bij Longa, Utrecht

1

Album met foto's van prijzen behaald op diverse turnwedstrijden

224

Aﬃche van een sportdag in Naarden en foto's van deze sportdag

224

Een foto van het bestuur in turnkleding, gemaakt ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan

224

Groepsfoto van cursisten voor turnleider, met de heer v.d. Born

224

Aﬃche van een sportdag in Naarden en foto's van deze sportdag,

224

Foto's etc. van feestelijkheden

15

Boekje met foto's van het Vredesfeest in Arnhem, Pinksteren 1946

224

Foto's en uitslagen van de onderlinge wedstrijden, en een wervingsfolder voor nieuwe
leden

224

Foto's van het Vredesfeest in Arnhem

10

Foto's van medailles; herinneringslintjes

235

Foto leiding 90-er jaren; krantenknipsels 100-jarig bestaan; foto 1946 van alle leden met
namen; foto reunie ,

224

Verslagen en foto's van diverse wedstrijden

224

Foto's van een uitvoering in Concordia te Bussum

224

Foto's van een uitvoering in Concordia te Bussum

224

Foto's van een uitvoering in Concordia te Bussum

224

Verslagen en foto's van diverse wedstrijden

224

Foto's en andere zaken betreﬀende de Jubelfeesten ter gelegenheid van het jubileum van
de KNGV

224

Onder andere foto's en een programma van een turnfeest

224

Foto's enz. van de kringparade te Soest

224

Foto's, een aﬃche en verslagen van het jubileum

224

Foto's en verslagen van de Kringparade te Soest
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224

Foto's van een mars door de straten van Naarden t.g.v. het 600-jarig bestaan van Naarden

22449-22449 Foto's van de Rayondag, een groot evenement ,
224

Foto's en verslagen van het bezoek aan Lissabon, voor een turnwedstrijd van de naonale
ploeg i.v.m. het Rampenfonds voor de Watersnoodramp. Rie Prins maakte deel uit van die
ploeg

224

Foto's van een turndemonstrae in Muiden en o.a. een Poortersbrief

22482-22482 Foto's en verslagen en krantenknipsels van een grote openluchtuitvoering van Keizer Oo
224

Foto's van de Rayondag

224

Foto's en stukken betreﬀende het KO 60-jarig jubileum

33

Groepsfoto gemaakt t.g.v. het 60-jarig bestaan van Keizer Oo, met een krantenverslag
over dezelfde gebeurtenis; Op de foto staan de volgende personen: Harm Kleuver, Truus
Langereis, Gerrit Eype, Bram v.d. Born, Bep v.d. Born-Overman, hr. Schaap, Gonneke
Bleek-v.d. Boer, Wim Hartong, Fred Raven, Gon Streeerk, Jacobs, Bep Voorn, Jan van
Vuuren

32

Foto's en enkele contactafdrukken van wedstrijden; Finalewedstrijd in de Vesngschool in
Naarden; Wedstrijd tussen Keizer Oo en HGV in de Violenschool in Hilversum ,

224

Foto's en krantenknipsels van de kwarinales voor jeugdturners te Beekbergen

8

Plakboek met foto's betreﬀende het 65-jarig jubileum van de vereniging

28

Foto's van wedstrijden eind zesger begin zevenger jaren.; Maartensdijk,
districtswedstrijden, 1973 (Silvia Bakker); Wedstrijden van de Schtse Turnkring, 16dec-1972; Loosdrecht, 31-maa-1973; Ede, ﬁnalewedstrijd, 16-apr-1973; Springwedstrijden
bij Keizer Oo, 1973 (beker)

34

Foto's van lessituaes en van wedstrijden , vooral van de meisjes, maar ook van
de jongens; Wedstrijd in Ede, 1973; Rayonkampioenschappen , 24-febr-1973;
Rayonkampioenschappen, Laren (Raymond); Enkele Namen: Karin Pronk, Yneke v.d. Born,
Silvia Bakker, Judy (Vlaanderen), Anja Smallenburg,Claudia

35

Foto's van het 70-jarig jubileum van Keizer Oo, demonstaes buiten

244

Foto's en krantenknipsels van het afscheid van de heer Bram v.d. Born; diverse foto's van
wedstrijden en optredens binnen en buiten, o.a. Promersplein

4

Foto's van de recepe t.g.v. het afscheid van de heer v.d. Born bij Keizer Oo

3

Foto's van verschillende wedstrijden van zowel de jongens als de meisjes van Keizer Oo

6

Album met herinneringen en foto's aan het afscheid van de heer v.d. Born bij Keizer Oo

5

Foto's van een etentje t.g.v. het afscheid van de heer v.d. Born bij Keizer Oo

200

Foto's uit de periode 1973 -1988. Sinterklaasfeest in 1988; de opening van de jachthaven
in het Naarderbos in 1982 en een uitvoering van de afdeling jazzballet in 1984

2

Album met foto's en aandenkens aan de reis , die de hr. en mevr. v.d. Born hebben
gemaakt naar de europese kampioenschappen in Londen

13

Foto's van een KO-kamp in Elsloo

11

Foto's van de kampioenschappen van de Schtse Turnkring in Utrecht ,
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217

Foto van een recepe of een andere feestelijke gelegenheid ,

7 Drukwerk, krantenknipsels
150

Krantenknipsels o.a. over het 30-jarig jubileum en een redevoering van burgemeester

160

Krantenknipsel over een uitvoering in Concordia t.g.v. wellicht het 30-jarig bestaan

224

Krantenlegger "Het Nieuwsblad voor Bussum, Naarden, Weesp en Muiden" uit 1926,
gebruikt als plakboek voor documentae over Keizer Oo in de vorm van foto's,
krantenknipsels, wedstrijdverslagen enz., gemaakt en bijgehouden door de heer v.d.
Born ,

145

Krantenknipsels over het conﬂict tussen de trainers Botesz en Aartzen, er waren veel
opzeggingen en royementen van leden. Ingesloten een gedicht van de heer v.d. Born
over de slechte jden bij Keizer Oo en een uitnodiging voor een buitengewone
ledenvergadering

141

Krantenknipsels over de ledensplitsing in de vereniging i.v.m. het conﬂict tussen de
trainers Aartzen en Groenhart

144

Maandblad, 1e jaargang no. 8, van de gymnasekvereniging Comenius uit Naarden, die is
opgericht na een conﬂict tussen de trainers van de vereniging Keizer Oo op 2-nov-1936

14

Reisgidsen en kaarten van Praag gebruikt door de mensen die het 10e Sokolcongres
t.g.v. de 20e onaankelijkheidsdag van het land, bezocht hebben. Er waren toen Turn en
Atleekkampioenschappen

136

Krantenknipsels, vooral verslagen betreﬀende de Sokol-feesten in Praag

137

Krantenknipsel over het uitstapje van de vereniging naar de Sokol-feesten in Praag ,

202

Jaarboeken van de KNGV

182

Folders over de lesjden

224

Aﬃche van een sportdemonstrae ,

22

Boek met technische wenken en oefenstof voor het keurturnen, geschreven door J.F.van
der Linden

224

Felicitaekaartjes van Keizer Oo

224

Aﬃche van een feestavond

173

Krantenknipsel, betre districtswedstrijden in Concordia. Keizer Oo doet mee aan het
Nederlands Kampioenschap

224

Aﬃche van een ﬁlmvertoning van een ﬁlm over de Olympische Spelen in Helsinki. En er is
een stuk over de nieuwe beoordelingswijze van het damesturnen

224

Onder meer een aﬃche van een uitvoering in Concordia ,

224

Onder meer een aﬃche van een turndemonstrae ,

224

Krantenknipsels over de Naonale telwedstrijden voor dames

224

Aﬃche en andere stukken betreﬀende een uitvoering

224

Aﬃche van de Gooise kampioenschappen
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98

Clubbladen, Keizer Oo-nieuws

224

Krantenknipsels en een programma van internaonale wedstrijden

21

Krantenknipsels betreﬀende diverse onderwerpen: vertrek van de heer v.d. Born; Judy
Vlaanderen, 25-okt-1973; selece jongens , 1962; Gooise turnkampioenschappen , 1985;
G.A. Eype (ome Gerrit), 1962

19

Krantenknipsels betreﬀende Ans Moen-Heerschop (Ans Heerschop)

7

Krantenknipsels en stukken betrefende het 65-jarig jubileum van de vereniging

51

Keizer Oo-informaebullens met daaarin informae over de lesroosters, contribue
enz.

99

Clubbladen, Keizer Oo-nieuws

100

Clubbladen, Keizer Oo-nieuws

54

Krantenknipsels betreﬀende diverse onderwerpen: o.a. het 70-jarig bestaan van Keizer
Oo; de wens van een eigen sporthal (waarbij een foto van het plakboek van v.d.
Born); de plakace van enige leden van Keizer Oo, die wat problemen met het gezag
veroorzaakte

101

Clubbladen, Keizer Oo-nieuws

239

Emblemen, diploma's en krantenknipsels, gekregen van de fam. Janneman-Rutgers ,

20

Krantenpagina over het 70-jarig bestaan van Keizer Oo

102

Clubbladen Keizer Oo

16

Clubblad van Keizer Oo, de inhoud betre hoofdzakelijk het afscheid van de heer v.d.
Born

220

Enige krantenknipsels, over de behoee aan een eigen sporthal; een open dag en een
ledenwerfake; het 75-jarig bestaan en de uitslagen van onderlinge wedstrijden

211

Krantenknipsel betreﬀende het eigen Clubhuis van de vereniging ,

57

Krantenknipsels

58

Krantenknipsels

44

Krantenknipsels behorende bij wedstrijden van zowel jongens als meisjes ,

53

Clubbladen van de Sportvereniging Keizer Oo

38

Krantenknipsels over wedstrijden en evenementen in de tachger jaren, betre zowel
jongens- als meisjeswedstrijden

97

Clubbladen van de Sportvereniging Keizer Oo

111

Allerlei stukken en krantenknipsels betreﬀende de Valkuil ,

55

Krantenknipsels behorende bij de uitslagenlijsten van wedstrijden uit het seizoen '87 - '88

125

Sportkrant 19881989, een bijlage bij de Gooi- en Eemlander

95

Plan voor de realisae van een clubruimte voor de vereniging; de uitvoering daarvan en
krantenknipsels betreﬀende de opening

109

Informaekrant van de verenigingen, edie Naarden - Bussum ,
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122

KO - Clubbladen

170

Krantenknipsel over een uitvoering in Concordia, waar ook een huldiging was van de heer
v.d. Born i.v.m. zijn 12.5-jarig jubileum

157

Orgaan van de Amsterdamsche Turnbond nummer 23, met melding van een ﬁlm die
gemaakt is voor het Cinema Royal Journaal over turnfeesten in Naarden

49

Aﬃche voor werving van nieuwe leden

50

Mededelingenbladen van de Schtse Turnkring

191

Krantenknipsels

8 Voorwerpen
36

Speldje ter herinnering aan de europese kampioenschappen turnen in Londen, bezocht
door de heer en mevrouw v.d. Born t.g.v. het afscheid van de heer v.d. Born van Keizer
Oo
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