
., j, 'c",,',,-

I.~

HER ZIE N. .~ ~

-' .
"" !

,~~.. .î

~;;{~!~\
II r""",~,I'
:'., Sectie: ~migrati_~!

..TAAKOMSCHRIJVING VOOR DE PROVINCIALE LEIDSTERS EN ADVISEUSES.~--- ~-- 1. Provinciale laidsters.

De provinciale leidsters zoeken naast zich een geschikte verv~lg~;
zodat het werk bij afwezigheid, ziekte of anderszins steeds door
gaan.

2. De provinciale leidsters zijn in iedere provincie van let Aartsb=-
de provinciale steunpunten voor de Katholieke vrouwenorganisatieE".
Zij stellen uit de gegevens, die haar verstrelct worden een docum'::;.
s~nen, aangepast aan eigen behoefte en omstandigheid.

3. Zij zoeken nieuwe adviseWLes in haar provincies in overleg met p:
lijke afdelingen van de Katholieke Vrouwenorg~lisaties.

-""'4. Zij zijn de vraag-baalc vóór en geven leiding áá1'l alle adviseuses:".
provincie.

5. Zij zi jn bereid haar medewerking te verlenen aan de Katholieke ei:.
cursussen in hááfr.! V'/erkgebied. Waar nodig verzorgen zij enige les.:'"
de emigrerende vrouw. .i

j In plaats~~ waar slechts neutrale cursussen gegeven \vorden, kunrJ.'o-
f vrouwen wJ.Jzen op deze cursussen en vullen deze zelf aan door en~
i uren of desnoods door persoonlijke gesprelcken.
I

I 6. Zij houden regelmatig contact met de contactpersonen der AartsdicI 
Emigratie Stichting in haar provincie.

7. Zij malcen aantekeningen van de werlczaamlleden in haar provincie, -
bi j hèt einde van het j aar een Jaarverslag kunnen samenstellen.

8. Alle correspondentie -de emigratie betreffende -voeren zij met
Hoofd Sectie Emigratie van de Katholieke vrouwenbeweging, Mevr. :'
Visser, Herenstraat 28, Utrecflt. Telefoon No 17226.
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P!~atselijke~vis~~s~.
1. De plaatselijke adviseuses zoeken naast zich een geschikte vervang-

ster. Indien dit plaatselijk wenselijk is, vormen zij een klein-
comi t~ van 3 to.t 4 ,personen.

2. De plaatselijke adviseuses ontv1?l.rlgen via haar pl'ovinciale leidsters
een pasklaar voorlichtingsschema, bevattende al{;emene richtlijnen
en voor ieder emigratieland afzonderlijk een map met gegevens.
De gegevens worden aangevuld naar eigen behoefte en omstandigheid.
(krantenknipsels, aantekeningen van gesprekken ffiat emigranten.
verslagen van emigratiebijeenl{omsten, correspondantie enz.)
Vanuit het Secretariaat der Landelijke Emigratie commissie, Badhuis-
weg 91, D<?n Haag worderJ." regëlmatig nieu\ve aanvullende gegevens, ,
van belang voor de emigrerende vrouV'1 toegezonden aan de provinci~e .
leidsters ter verwerking in de documentatie.

3. De plaatselijke adviseuses wijzen de aspirant-emigranten op de Katho-
liel{e aanmeldingskantoren en emigratie-cursussen in haar omgeving.

4. Zij houden/in de plaatselijke afdelingen van de Katholielce Vrouwe~
organisaties 1) nu èn daJl een kort praatje over haar werkzaamheden,
teneinde het emigratiewerk voor de Katholieke vrouw meer bekendheid
-te geven. ---

5. Zij houden aantekening van haar werkzaamheden en stellen deze notities
ter inzage voor haar Provinciale leidster.

6. Alle correspo-ndentie betreffende de emigra"tie voeren zij met haar
Provinciale leidster.

N.B. 'ABSOLUTE GEHEIMHOUDING. '

1) (K.V.G., Boerinnenbond en K.A.V.)
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1. Men kan deze adressen vragen aan:
I) Katholieke aanmeldingskantoren. In enige ple.atsen aan de Ge\veste.-

lijke Arbeidsbureaux of aan de Provinciale Advies-cow~issie.
2) Afdelingsbesturen van de Katholieke vrou\venorganisaties en de

eventuele wijkleidsters van deze orgwusaties.
3) WijkverpleegstersT
4) Maatscbappelijke werk$ters en gezinsverzorgsters.

Bekendmaldng op de emigratie-affiches of in de plaatselijke pers
zal de aspirant-emigranten opmerkzaam maken op de voorlichting
voor de Katholielce vrouw.

Wat te doen met de adressen.
De adviseuses sturen de vrouwelijke aspirant-emigranten een schrifte-
lijke uitnodiging voor een gesprek.
Deze gestencilde uitnodigil~en zijn verkrijgbaar bij het secreta-
riaat van de Katholieke Vrouwengemeenschap, ~Tassaulaan 25, Hilversum.,

2. Zi j m~ten verder een afspra~{ voor een onderhoud op een speci aal
spreekuur (b.v. Ix per week of per veertien dagel~) of zij nodigen
de aspirant-emigranten uit aan huis te l{omen.

Voordelen van het spreekuur.
a) Spreekuur houdt men b.v. in een lokaal van een verenigings-

gebouw'ter plaatse, hetgeen meestal centraal gelegen is.
b) De' bezoel{sters voelen zich op vri j terrein.
c) Men l(an zich houden aan vaste uren.

Voordelen van een gesprel{ aan huis.
a) het gespJ."ek heeft plaats in een intiemere sfeer.
b) het gesprek ltan plaats vinden op uren, è1.ie ~n de adviseuses ,én de aspirant-emigranten het best schikken. .

Vaste spreelruren behoeft het ontvangen van aspirant-emigranten aan
huis niet uit te sluiten.
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