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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland

Archiefbloknummer:
I28520

Omvang:
40 inventarisnummer(s); 1,80 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland (VSDB,
1925-1992) bestaat uit stukken van algemene- en huishoudelijke aard, zoals correspondentie, 
notulen, ingekomen stukken, financiële verslagen en dergelijke. Verder zijn er - over een lange 
reeks van jaren - stukken betreffende de Elektriciteitswet, het concessiestelsel (1941-1942), de 
rantsoenering van materialen, elektriciteit en brandstoffen (1939-1942), documenten met 
betrekking tot NSB-contacten van het Bestuur in oorlogstijd, stukken over het lidmaatschap van 
VEEN, de instelling van de Elektriciteitsraad (1932-1934) en circulaires voor de werving van leden en
fondsen. Daarnaast bevat dit archief diverse rapporten uitgebracht door de VSDB onder andere 
over warmtekracht. Ook het jubileumboek van H. van der Sloot, De Stroombrengers (Schiedam 
1990), bevindt zich in dit archief.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels niet openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in 
Nederland, nummer toegang 2.19.129, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Vereniging Directeuren Stroomdistributiebedrijven, 2.19.129, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Inleiding

INLEIDING
De Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland (VSDB), gevestigd te 
Rijswijk, werd op 26 november 1925 opgericht.

De vereniging had tot doel de behartiging van "alle belangen welke betrekking hebben op de 
exploitatie van de openbare elektriciteitsbedrijven der aangesloten leden en op de openbare 
elektriciteitsvoorziening en van de belangen der aangesloten leden met uitsluiting van specifieke 
persoonlijke belangen.

De vereniging trachtte haar doel te bereiken door:
1. het organiseren en houden van bijeenkomsten teneinde voordrachten, excursies en 

dergelijke te doen plaatsvinden;
2. het onderhouden van contacten met organisaties en instellingen in binnen- en buitenland 

die een aanverwant doel nastreven;
3. het instellen van werkgroepen en commissies;
4. het deelnemen in commissies, werkgroepen en raden waarvan de werkzaamheden in 

overeenstemming zijn met het doel van de vereniging;
5. het verstrekken van adviezen aan de leden over zaken, de algemene 

elektriciteitsvoorziening betreffende;
6. het bevorderen van de veiligheid, resp. het optimaal functioneren van de openbare 

elektriciteitsvoorziening, ondermeer door het opstellen van eisen, resp. het geven van 
richtlijnen dienaangaande door het bestuur;

7. het zodanig instellen, instandhouden en beheren van één of meer fondsen van de 
vereniging;

8. alle andere activiteiten die aan het doel van de vereniging dienstig kunnen zijn.

De vereniging werd in 1996 geliquideerd.

Voor meer informatie over de vereniging wordt verwezen naar het jubileumboek van de VSBD "De 
stroombrengers", Schiedam 1990 van de hand van H. van der Sloot (zie inv.nr. 40).

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Schenking (van een niet overheidsarchief)
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1 Ontwerp van elektriciteitswet

2 Stukken betreffende de Elektriciteitswet,
1926-1987

3 Instelling van de Elektriciteitsraad,
1932 - 1934

4 Stukken betreffende het concessiestelsel,
1941 - 1942

5 Stukken betreffende de oprichting van de landelijke VSDB,
1925 - 1926

6 Stukken betreffende de afdelingen Limburg en Drenthe van de VSDB,
1933 - 1946

7 Liquidatie door het Bureau Organisatiecommissie voor het Bedrijfsleven,
1942 - 1944

8 Jubilea van landelijk VSDB,
1936 - 1965

9 Rantsoenering van materialen, elektriciteit en brandstoffen,
1939 - 1942

10 Circulaires t.b.v. de werving leden,
1928 - 1961

11 Circulaires t.b.v. de werving van fondsen,
1927 - 1940

12 Ledenlijsten,
1928 - 1977

13 Stukken betreffende NSB. contacten van het Bestuur in oorlogstijd,
1942 - 1946
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2025

14 Stukken betreffende het lidmaatschap van VEEN.,
1925 - 1953

15 Statuten en huishoudelijk reglement,
1926 - 1989

16 Notulen van algemene ledenvergaderingen,
1926 - 1971

17 Notulen van algemene ledenvergaderingen,
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1985 - 1989

18 Notulen van bestuursvergaderingen,
1927 - 1953

19 Notulen van bestuursvergaderingen.
1976 - 1987

20 Stukken betreffende vergaderingen, bijeenkomsten bestuur VSDB, sectiebesturen 
VEEN en bestuur UDEN,
1983 -1988

21 Bestuursvergaderingen, 1988 - 1992. Met als bijlagen besluitenlijsten 
Bestuursvergaderingen, 1975 - 1986
1988 - 1992, 1975 - 1986 

22 Gecombineerde VSDB - UDEN bestuursvergaderingen,
1926 -1939

23 Verzonden circulaires aan de leden,
1975 - 1990

24 Ingekomen correspondentie met diverse elektriciteitsbedrijven en personen,
1985 - 1990

25 Correspondentie met bestuursleden en adviseurs,
1982 - 1990

26 VSDB rapporten betreffende toepassing elektriciteit w.o. warmtekracht,
1983 -1986

27 VSDB rapporten inzake reorganisatie van de Gas en Elektriciteitsvoorziening,
1981 - 1988

28 Stukken betreffende de VSDB stuurgroep maatschappelijke discussie Energiebeleid,
1981 - 1983

29 Diversen rapporten uitgebracht door of vervaardigd in opdracht van de VSDB, met 
bijlagen,
1951 - 1985

30 Ingekomen stukken bij de VSDB,
1975 - 1978

31 Ingekomen stukken bij de VSDB,
1979 - 1984

32 Rapport samengesteld in opdracht van de VSDB. "De reorganisatie van de 
elektriciteits- en gasvoorziening. De gewenste grootte van 
energiedistributiebedrijven", met bijlagen,
1985

33 Rapport van de Inventarisatiecommissie Reorganisatie, met bijlagen,
1985
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34 Decentrale opwekking bij distributiebedrijven. Beleidsnota warmtekracht,
1986

35 Decentrale opwekking bij distributiebedrijven. Draaiboek technische aspecten 
warmtekracht,
1986

36 Notulen van de algemene ledenvergadering,
1946, 1953 - 1975, 1977 - 1984

37 Financiële verslagen en correspondentie van de penningmeester,
1987-1995 1 omslag

38 Financieel verslag 1996 en correspondentie 1995-1997.
1995-1997 1 omslag
Betreft ondermeer de liquidatie van de VSDB

39 Uitgaande correspondentie van de VSDB,
1976-1983 1 pak

40 H. van der Sloot, De Stroombrengers (Schiedam 1990). Jubileumboek t.g.v. het 65-
jarig bestaan van de VSDB

1 deel
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