
200 A 03

Acs 1096
dat m 2701U972 d~
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Distr. :

	

_ Bijlage(n) : A en B .

Afschr.

Betreft : ASVA-Beleidsraad .

Aangeboden de notulen van de ASVA-beleidsraadsvergadering,
gehouden op 5 juni j .l . (A) en de agenda voor de beleids-
raadsvergadering te houden op 16 juni a .s . (B) .



Notulen ASVA beleidsraad juni 1972, Sociologies Instituut
voorzitter :
Notulanten : Pedagogen
------------------------------------------------------------
Agenda :
1 .notulen
2 ;evaluatie aksies 24 tot 30 mei
3 .landelijk studenten kongres
4 .AS1JA-sèm7_n%ïr

- 5 .pennin :ieester

	

_
6 .Posthumus,-hearing
7 . Zwartboek-bezuinigingen
8 . eerste jaarsopvang,
9 .mededelingcn van het bestuur
10 .rondvraag

1 .notulen
-overleg studenten geschiedenis p.-a: .3 notulen '16-5 is niet . . do.orgegaan .
-n .a,v . het punt ASVJ,-kafee wordt besloten dat het bestuur met een de-
finitief voorstel koet .

2 .Aksies 24-30 mei .
Het stuk van het bestuur is een voorlopige evaluatie .Er komt een :dit-
gebreid stuk in de "Rode Draad" .
Bespreking- pag 1-3(algemeen gedeelte)
'dises-en Natuurkunde : verwijt het bo stuur dat dit een onjuiste opvatting,
heeft van massa-aksie .In de Poort is door het kader hard gewerkt e moei •
velen die kwammen kijken, werden niet opgevangen .Tevens werd door de da-
gelijkse leiding het belang van de Plenaire Vergadering niet onderkend .
Hiervan werd een lachertje gernaakt .iiet Bestuur heeft hierover gespro-
ken :de dagelijkse leiding heeft teveel orgarisatories gedachte
De Politikologen hadden kritiek op de plenaire vergadering van maandag
de 29' . Op deze vergadering werd geen goede politieke inleiding; gehou-
den .Ze hadden bovendien het vermoeden dat er te stringente afspraken
met het Kollege van Bestuur gemaakt waren .
Het Bestuur ontkent dit .

Lom' De Beleidsraad van 19 mei heeft de bindende afspraken gemaakt .Met het
K .v .B . was alleen overlegd dat tentamens en examens door zouden gaan .
De Politikolorten blijven v ,--, n mening dat het K .v .B . het te- gemakkelijk
heeft gehad .
De PsychcloRcn oefenen kritiek uit op de leiding van de vergadering
in de aula,

_ign~leert het slechte funksioneren ven de fouragcrin ;;sgr.oer .
De Sociolo ~ •_ n vinden iet bestuursstuk onvoldoende . Ze adviseren dd.a t d
degel ji: ..rc lei leng nogmaals bijeen moet kor.^mn orn de aksics te, ev.:" u .n .
De Politikolo cn'willen niet teveel de nadruk leggen op de fouten dio
in de Poort gemaakt zijn .Het zv;aar.tcpunt van de aksi.c- lag naar
ning bij de staking' op de instituten .

konstatoert dat de kclportagc v-in Poorter fouten bij dei opvang
var : mensen heeft ondervznr,•en .i'ij vijst op zeer goede verkoopt fe_•~ .
De Historie---ie willen in het definitieva ,besttursst •. tcr' aandn,•i : 1 ; voor c.-'
demonstratie van het •":, :0 en de demonstratie in Den Hay ag .
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D'e ïti~td nten mEt -de I°ES__k.rijgen ru . .o aandacht . De D .L . had- als
beleidslijn dat alles wat de eenheid v~tn de ~ksie in,:etiaar bracht . i n de
Poort verboden zou worden .
Wis-en Natuurkunde wijst op heet effekt van de inc 4, -nten(narir-heid in de

Wat betreft de spandoeken van de MLS — ivërcl"gesteld dat het niet . Mogelijk
was deze uit de demonstratie to verwijderen zonder een vechtpartij .

gaf als mening dat niet alleen algemene leuzen gebruikt
moeten v;orden .De naam HSV •, mag .best eens op de spandoeken .

gaf als oplossing met eigen spandirken vooraan in de stoet te lo-
pen .
De Historisi konkludleren dat al dit soort zaken in het definitieve be-
stuursstuk uitge'•a erkt moeten worden .

Financiën

gaf aan dat de aksie financieel niet sleet is
geweest . De direkte kosten zijn eruit, maar er zijn fouten gemaakt .
1 . De fouragekommissie funktioneerde slecht . . .
2 . Steunlijsten en kollektes brachten ƒ1100,- op, maar er zijn•

te weinig steunlijsten rondgegaan .
3 . De schade met de treinkaartjes valt mee . Op 1150 kaartjes moest

f100,- worden toegelegd . Omdat een aantal verkochte papieren
kaartjes niet zijn afgehaald, is de schade beperkt gebleven .
Er zijn cirkuleert nog geld van verkochte kaartjes dat niet terug

	 t e vinden is . De organisatie van de verkoop was dus onvoldoende,
reet name op het punt - van de administratie vab verkopers (namen,
adressen, aantal, handtekening) .

Volgens . de Historisi zijn er minder kaartjes verkocht door het
sluiten van de._ instituten .
De Socioloon vinden dat de piketten meer kaartjes hadden moeten
verkopen .

Het funktioneren van dL, groepen

stelt voor dat alle groepen een evaluatie op papier
zetten van het funktioneren van de groep tijdens de aksie .,
De Politikolo~F•n willen het punt samenwerking met de staf' opgenomen zin
zien . Er is wrijving ontstaan mot de staf, ook met het progressieve
deel ervan . De aksie is veel feller verlopen dan was verwacht .

is van rienin-; dat de piketten het hoe en waarom van-de aksie
beter hadden moeten uitleggen .
De Politikoloaer• stellen de vraat; waarom alleen P .v .d .A en C .P .N .
g esproken hebber. i n Den Haag . Volgens hen kan de indruk ontstaan
dat de ; van ASVA niet moer staat voor " :.lgemeen" . Dit kan een breed
front iJ gevaar brengen .
De Historisi badden graag eer. figuur uit de linkervleugel van - de
K .V .P . of ; .R . gehoord . (stemming in de Tweede Kamer) .
:rolra . ns

	

wordt deze ste erving meer beïnvloed door de f100O,-
_eari nr .n

blz . 4 van het verslar:

Vol_- ens ?iett bestuur is de U .R . niet meer een vast gegeven .
De

	

kan

	

i.r:noud v ,-in dc U .R . b~irvl boden .
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Volgens de Neer.landisi is punt 6 erg idealistios .
stelt hier tegenover dat er erg, veel solidariteit is geweest

van alle- kanton . Het bestuur is zelfs uitgenodigd voor een volgende
vergadering van de :>BV :`L . De historisi waarschuwen het bestuur dat
Prolet :iries Links de ABVA heeft overgenomen .

is van maning dat we meer nadruk op het sukses van de
aksie moeten leggen en het perspektief . ( :oe kunnen niet alleen de
,1000,- tegenhouden, .maar ook de herstruturering en de stoppen)

recent dat de Posthumus-hearing moet worden aeng,egrepen
om duidelijk te maken dat de herstrukturering net zo'n chaos op zal
leveren als de 11000,- . 1!oenodagavond 7 .30 uur kont de D .L .
bijeen om de aksies te evalueren en te praten over het perspektiof .
Het bestuur 'Levert een stuk voor de v.olgende Beleeidsraad waarin
ze eenvoorstel doet voor het funktioneron van B .R . tijdens
de vakantie en de opzet van de ledenwerving .

studentenkcngres

geeft een korte samenvatting van het stuk uit Groningen .
Het LOG funktioneert niet goed (vetorecht voor alle groepen)
Alleen de besturen zien elkaar, niet de kaders . De aksies
hebben aangetoond dat dit noodzakelijk was .
f,msterdarn heeft tijdens de aksies goed gefunktioneerd .
Dit moet worden overgebracht naar de andere'sted'en .

vindt het niet juist om het kongres toe te spitsen or het
kador .`riet kongres moet gericjlt zijn op het duidelijk maken van de
massalijn,zoals deze in de praktijk konkreet gemaakt ise
De psychologen vragen zich af of een "volkskongres" viel zo zinnig is .
~Dépedagogenwillen tijdens het kongres de fakulteitsgroepen per
studierichting, bijeen later, komen orn de strategié tegen Mc?'insey c .s .
uit te stippelen .

meent dat een landelijk kongres geen politieke lijn kan uitstip-
pelen .De B .L .moet dit doen .Hij is tegen het voorstel zoalang cr niet
meer duidelijkheid is over .de doelstelling .

	

. .
Volgens moeten de volgende punten aan de orde komen :
1 et konsept politieke vakbond
2 Evaluatie van de aksies . .
3 Strategie tegen de herstrikturering .
-+ ijeorrlkomsten per studi(trichting .

vindt dat er over tegenstellingen gepraat wordt,die
niet lr.:oeton) bestaan .

wijst op het risiko van het kongres i .v .m . de schrijvende pers .
De zaak moet zeer goed worden voorbereid .

dist op h t belang dat landelijk kor_klusies !~ order Getru zenuit de gevoerde ak,ies .De landelijke beweging moet organ.isatori •_
1gestalte krijgen,Tijlens het ,',SVa-seminar kan het kongres worden .

voorbereid .
De medicijnen zijn van mening dat, onzinnige diskussies over achtar .-h^nle- teorieen voorkomen kunnen worden door alleen te :rijzen.-op de
praktijk .
Er blijft onzokerheid bestaan over het kongres,crmdat er te veel doe-
len zijn .
Het bestuur_ zal probo, rcn duidelijkheid te kreiren door een :tuk in
te bren;~ca op de volgende B .R .
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4 !LSV.1-seminar
geeft aan dat de volgende punten op het seminar besproken

moeten worden :

	

.
1 evaluatie van de kampanjes van het afgelopen jaar (stuk D .L .)
2 de herstrukturer.irr

a de bezuinigingen (zwartboek))
b algemene strategie
c strategie voor de demokratiserinc

3 organisatie
a
b

Alle

relatie
het LOG
groepen

tussen
kongres
moeten

de ASVA en de fak .groepen

zelf een evaluatie maken .Hiermee moet onmiddellijk
worden begonnen .Het seminar wordt gehouden in het weekend van 24 en 25
juni .'

5 Pennineester
is uit het zfckenhuis,maar moet van het bestuur op

vakantie .-r is 1 persoon nodig voor administratieve zaken .
De ekonomen beloven een kommissie van bijstand .

(~) De groepen kunnen staande de vergadering niet één persoon voor deze -
taak leveren . Verscrillende personen wijzen op het grote belang . .van deze
zaak .

vertelt dat er reeds een tweede bestuurslid is met hartklachten .
De suggestie van

	

om bettuursleden een mediese keuring te laten
ondergaan, wordt door deskundige medicijnmannen onder de tafel gewerkt
door te wijzen op de psychiese achtergrond van mediese klachten .

beeft toe dat je knettergek wordt op de ~leesperstraat en
wijst op het belang van . een nieuw paiid .

it van honing dat een betere bemanning .vag de kommissies een
mediece k- eu'rin overbodig maakt .
Het bestuur Zal verder zoeken naar steun voor . ;

6 Posthumus-`hhearinrr
. Op de Posthumus-hearing zal de eis gesteld worden dat er een nieuwe
hoorzitting komt,omdat de fakulteiten en het H .B .O .hun •g edachten nog
moeten forrmulerr_en .

Lrr rtboel.-hen :ini~inE;gin
`~ De grondraden hebben de + Trweede Kamer-kommissie een onderzoek naar de

bezuinigingen beloofd .Dit onderzoek is van groot belang voor de kam-
pznjes van het n oja.ar .
In Groningen is al een haartroel : geproduceerd .De beleidsraad heeft al
een principiele beslissing genomen . Je groepen moeten snel aan het werk .

8 Eerstc,iaars-oov^n~
doet ver.l,g van het kontakt met 1188 .Er wordt een gidsje

geproducc r'.i en op 25 ,au ;ustus i©, er . .een sentrale manifestatie op het
Roeter. seiiand .Er zijn mensen nodigg voor voorlichtings-bijeenkomsten en
stallatjcs .De ASV .I eist één dagdeel op en w eigert met de OL ..S in één
forum te gaan zitter~ .!'~ js deze eis niet wordt ingewilligd moeten rie
studieveroni ;ingen zich terup*trekken .
í)e richt_ i,jr_ . n z:oor d.e fakult'.ts, roe_n voer de opvang zijn :
-, de kcotun

	

voer de universiteit
~• d- z : al r ic .aten op de stoppen_, de herstrukiurerint
-• ,1S 1 .,bestuur ers moeten komen rraten
De en_er • . ;jskoC.mi ssie werkt .dit verder uit .

en de bezu nigi :gen
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9 Modedeling-en
Do piano op de Poort staat verkeerd .Sterke sociologen zullen' hem
verplaatsen .Dit kostte een kwartier diskussie .

'

afspraken
wis .+nat .
ped .

van het bestuur met grc'apen :
:na 20 juni
:15 juni,14 .oo uur .

chemici
biologen

:15 juni,'s avonds' .
:doen tentamens/zijn op vakantie .

10 hondvraac
a De enque't : over de 1000,- is nog niet klaar en komt waarschijnlijk
niet klaar voor de
ligt achter op het

kamerbel.andeling .Delft is bijna klanr,de VU
schema .

b De aksiegroep Soc .Fak.komt woensdag om 10 uur bijeen op het P .D .I .
het ASV:~bestuur aanDe politikologen dringen aan op deelname van

dit overleg i .v .m . het onderzoek Hoffman dat
wijzen is ingevuld door de subfakulteiter_ .

op verschillende

c De historisi signaleren dat iemand bijna een visum is geweigerd
voor Amerika door zijn ASVA-lidmaatschap .-Er bestaat een lek in de
ASV.,-administratie .(kaartjes van de Nieuwe Linie alleen aan
A3:'.t-1 e d en )

d De sociologen vinden de opmaak van het ASVA-Stencil dat rond is
gestuurd bij inschrijvingsformulieren erg slecht .

e De techniese mogelijkheden van de boycot komen in Poorter .
(vraag historisi)

f mensa-prijzen Lém ddagprjzen blijven gelijk,maar

	

wil 's avonds
e en kwartje m eer . et wordt erg moeilijk om dit tegen te houden .
e Historisi willen beter eten .

De Politikologen willen een 2e porsie .

Beslui tenli ,j st

1 . Het bestuur komt met een definitief voorstel voor het ASVA-kaf6
2 . Er wordt een uitgebreide evaluatie gemaakt van de f1000 akties .

De D .L . en de groepen zetten hun evaluatie op papier .
3 . Het bestuur komt met een stuk over het studentenkongres .
4 . Het ASVA-seminar vindt plaats op za 24 en zo 25 juni . De groepen

moeten stukken leveren .
ondersteunt .5 . Het bestuur zoekt verder naar iemand die

6 . De groepen moeten snel stukken leveren over de bezuinigingen in
hun (sub)fatl,ulteit . (zwartboek bezuinigingen)

7 . De aktiegroop sociale fakulteit vergadert op 7 juni .



:B E L E I D S R A A D S V E R G A D E R I E' G,

Vrijdagavond 16 juni
20 .00 uur
Sociologisch Instituut .

AGENDA :

1 Notulen .
2 Landelijk Studentenkongres, ( col.ic?Ming) .
3 Stand van zaken m.b_. t . de seminar'voorbereiding (toelichting)
4. Studentenstoppen in Amsterdam (toelichting)
5 Mensaprijsverhoging (toelichting)
6 Ledenwerving (toelichting) .

Poorter : bestuurswisseling van de Stichting Poorter
(toelichting) .

3 ASVA-café (toelichting)
9 n°e de de l ingen van het bestuur.
10 Rondvraag .

Na deze beleidsraad zal er voor de vakantie nog één vergadering
worden gehouden.
Hei; lijkt ons het beste al s deze weer evenals dat in januari is
gedaan op de laatste avond van het seminar, dus op zondagavond
26 juni wordt gehouden .
Over een aantal punten die nu op de agenda staan kan dan op
het seminar worden doorgepraat ; m .n . zal dit nodig zijn .
met het Landelijk Studentenlkongres en de ieden'verfkar panjes .
Een aantal andere punten staan nu nog niet op de agenda, omdat
de voorbereidingen daarvoorr nog niet toereikend zijn, maar
moeten wel nog voor de ~aka?~tie aar. d e orde koir:n .
Bespreking van de verslagen en de plannen van de sekretariaten
buitenland en sociaal kan ook op hot seminar geschieden .noodzakelijke bestuurswisselingen (voorzitter, sekr . buitenland,

'-zcss . penningmeester, sekr, studiefinanciering), een beslissing
t .a .v, het blad 'Student' cellen dan op de beleidsraid v,n 26 mei
worden opgevoerd, terwijl het de vraag is of er t .a .v . het
ASVA-eafe nog voor de vakantie verdergaande beslissingen moeten
vallan dan we op 16 juni kunnen nemen .

c'•.cc oerstojaaarsopvang zullen ook voor de. vallam ie nog recr
kon:LLrote afspraken roeten worden gemaakt .
Ad 7 :

' Voorgesteld wordt het bestuur van do stichting Poorter aan
te vullen rot de volgende personen :

Zij neten alledrie reeds enige tijd (or"_z

	

.-moe redaktionelc
aktiviteiten deel,

	

is rod.akteur van TDiscorsi T .
Het bestuur v= de stichting Poorter besta ;.t, zoals bekend
reeds uit de volgende personen :

(voorzitter),
en

	

(vertegenwoordiger van hot
.ASV.L-bestuur in do
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De diskussie over dit ondcrwor,, oo de ver].1go vergadering hoeft
aangetoond hoe triest hot is dat stuken die deer hot bestuur
oorden uitgezet, inclusief de bel.cidsraadss tu?;K.on, volstrekt zict

' worden gelezen .

	

-
In het 'Verslag van hot LOG •- sar.:inar in Drienerlo' (ó en 7 Apr',.) .
wordt viecrgegoven ;rat er op dit seminar over hot: La-d^.1„x ke
StudontonkonGres is gezegd en afgesproken . Iedere

	

'•
destijds eeg. aa:_ta1 van dez . verslagen on tvant, ;ii ;

	

-
Ten overvloede stuurden w =~ . voor US vorige bclr;ldsraa nog een
door de GSB vervaard.igde inventar .saaie van de "edachten die o7-er
dit onderwerp inmiddels waren gevormd, M 1V de .M.4le id sraad ss tuk.-
ken- mee .
\Toch was hot voor_-iaammste bez -k •ra,-~r tegel UesI?~ ging v^, dit Landelijk
Kongres op de beleidsraad van 5 juni, dat %r ,fiiet genoeg informa-
!tio over zou zijn .

	

K '
'olnu • in ?zot begin v4n 1912 b .gomden er z cjl bi j het overlog in
!het LOG toenemende togenstoll ingen te minifes { eren . Globaal kun
.je stollen dat er zich een blok van hot politieke vekbondsconce i-
aanhargende cr anisatie s begon af te tekenen, net de USP ter
;linker en do VSSD ter rechter zijde . V•in de kant von de ASVA« zijn!

	

^

	

t

	

,

	

,~ t t

	

o r

	

~

	

,~

	

*'

	

s

	

J„toen in eerste i .iat,.,n~ .~e vc • ._ste11c~1 god„„, non 'e or~znisa~l e
r het LOG te versterker_ d :rv het instellen van een sekretariaa;t,

rb.arvoor wij vrijblijvend onze

	

diensten hebben aan-~e'c'enen .
In tweede instantie is van do kant van de ?SV,1 het voorstel gedaan
om een seminar voor grondraadsbesturen te houden om te spreken
over de uitgangspunten di-:„, men bij zijn politiek hanteert .
Het was namelijk zo dat do tegons tellingen-, zich ongeveer bij elk
punt dat in het LOG ter sprake l~ •,vara weer opnieuw manifesteerden,
:zonder dat duidelijk word ~ ..at de achtergrond vormde voor de
standpunten die door de êi.vorso gron •i.r :oaen worden irlgeno! :n- .
Ook was het zo dat enkel g, : ende^.dcr~. het LOG teveel als een
overleg ter coordinatio visn i ral :_ti sche aktivit riten in tijden
ban land,-li jkc ka::: ,aasjes beschouwden, `Tij hebben op liet seminar
in Drienerlo gesteld, dat het LOG con permanent sa •e nwerkings-
verband van op zi.chhzeï.f o,utenc.-:e or,;^nisaties hoort te zijn .
Daarvoor is overcoaster, : ::inLg zedig op :.::==er punten dan_ alleen hot
feit d t er zo af en toe on erwor~ en zijn waa rop ir, alle univer-
sitoitsstoden aktic wordt ge-,Tc.erc; o,, i golfde mor .:ent . Vind r
dat een politiek^ ?is :cus : io !d_e tot op dat ro ; ::ont niet aof

. w clijks i .' .act LOG won i g .,rcer (? ) over de uitgangspunten van
óndrac.d sholit ic = tut do-,

	

ke

	

' -1 or

	

~-r •^.n l.c`c LOG oe_ o t ; c'.a,~rb i~ moet
getracht worden. tot c„2 .-L grot o r ; ' 1 o ` J t ie'lc eonvcr'ighe i, te kor.: en
In het vorige ~:leel_ rondr,•estuurde Gronings, stuk wordt het als
volgt geze d : or -_- ;;t ŵ -on hechtera b ,rc. iict ;-,-n
de s t r i i d o r g nisa Lies v^,1 do stus

	

cnten in do diverse s ;•e den_ ' ennict
een

	

•- .dr, t het grondr ., r, er_ zïjn . Dit
zou in de toekorst r.:oet ;:n re sul teron in de vorming va:. een lande-
lijke studentenbond . De gronirgers tekenen daarbij nc, -~

	

'Hot
m,ag niet zo zijn datoon aan

	

jr~_odre cn ltio~_~cent~.e

	

o. ,t^l

	

•__ z. .•n :or ,_.aer
overnemen van gro nc:raRtcri' i~" 7icl_. reeds verder hei~b~n c=_t~.~ikkold .
PI.UiJ, , we r.: eten r :,k,nir,~; h udei t..ot pl .-.i,'• . tselijke verschillen, . ..aar
We zullen_ ook m:-otor_ o tdeP,'•_en in hoeverre het terecht is dat be-

ati

	

,

	

- i_. C_I •.~ st ;;• e•;; rl, .s

	

bc.r._.ozp

	

.cll_ ir. h~~~

	

c,-
pen op hun plc:_,tso_i ;ko situatie om b .v . aktioloosne

	

"V» ;

dedigen •
D ., ervati :.,; ::n van _.ot s :,

	

_~mi r :

	

:: :.cel h.

	

l e

	

r ;'e•c r i n

	

'
enige lei,, :;cl c_: . co

	

1ergeli jr ;,..uzi c'_t in ::e pla .asdij :e situatios
dus do enige '.'. Xnlij :h i o e n C~.ioLzuSSie ''•v er C, Uit . anr.- s'_unton.
van do Bron 1raadspoui ti o_r ï,-in d : li jic to kunnen r n is, . . ._ behalve
:'e g:rcnc'r .,^c sbestur: n oor: in

	

;v^1

	

beleid?srac'e~~ .en liefst
ook dc fal:ult :it og

	

non bij eika ~r t,- - l ron*. ;̀~:n .



Juist do c. roiidrn ddcn die voorn".nulai jk case:orwcrp vc.n disleus : ie hadden
roetera. zijn in Drionorlo, boycottor: nmoli jl_ lict seminar . De USr - door
eenvoudig af~rezig to zijn, ~~r_der 0,e ~~ornol ::ing dat do daar te be-
spreken_- ondorvrcrlpen geen z,a^lc voor dc L,r n . L^asbesturen all_eon zijn
De VSSD door alle iSlr::en in van buitenaf jan hun 7..^keil af to 4j.jzell
en te stellen dat bij hen do beslis ;:ingen ':remolm genomen door de
be1eidsrzad (of hoe dat eiaar ook rc; hcton4>, en dat zij slechts in
het LO L- deze bolai sraac.' zaten

	

tolton ocrdig:n .

	

ontkende
zelf enigë rol to spelen in do politieke baslui tvorr .--ing in Delft .
Zo op ;;evat • zou hot LOG geen enkele zin hebben : het enige dut je d= kunt
doen is, elke veertien c, :^_-gen kijker o de bclcidsra`.ca in do diverse
steden risscl-lier_ toevalli 6.- tegelijkertijd het zelf e besluit hebben
genomen, omdat de enige v^ r"ra^z, .e i s ,f •aronc'cr er iets te cc•erdi-
noren of to cr-rerle gen v_-lt.
De moeilijkheid is ook tiet do gron .c'ra^ sbesturcn - do enige die
we uit de andere stedo_i dus spreken •- plZatselij_. vaal: een heol
verschillende positie in de stud_ontenbov .erging innemen .
In die situatie i s door ons samen mo~.~ Groningen het idee vaar het
landelijk student .enkengres naar voren geschoven. Iets dergelijks
zou mode dienstig, kunnen zijn in verband met ?„c vanuit het LOG-
ser.rinar gestarte pogingen op landelijk overleg per studierichting
op basis van het politieke v^kb-ondskonsept en tor aanvulling van
~de or; _;nisatie van de landelijke studentenzje ;rcgirt;, tot stans; te
'brengen .
Het blijkt inderdaad dat dit laatste tot nu tc e erg .moeilijk
loopt, mede armst nog to weinig is gedaan han een taakstelling
voor dit landelijk overleg. per studierichting .
Oi:: de beoogde politieke dishussie over do gro •ndreadspolitiek op
gang te bren en werd a fgesproken. om in cie ve : rberoidin-sfase van
het kongros een :~ astal belangrijke cktuelo onderwerpen, taken
van de ,,r-nc,raden a ^„n

	

-li sl:ussie te onderworpen . Deze
onder:-werpen sta-.n in hot stuk van Groningen mot name genoemd :
Herstr ukturering/r: c,Kinsey . c,em,okraatisoring en lc^aliticaolitielc ;
wetensch^,r_-skriti ok in een vees hot h •.:li tioke vakbcndsvzork nuttige
vorm, studentenvcc •r zionin~;en, stuc.isfi*_r^niciering, eerstcja^.rsopvanv .
Uit hot feit dat er gepromoot ls ;.: dc po^•l i tie_c disktssie op een
aantal ko_-derete punten v~
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afgeleid ( zoals o ., de beleidsraad- v n 5 juni gebeurde) dat ige af-
gestapt zijn van he -c idee dat :.'.s alge_::ene ui ; v .ngspunton voor het
v :,kb

	

hot: 'r_
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re en :' .t dit ubern^up' ~ .
roge lijk t.ordt .
De stur'entenbC+;egi :rg hoeft 4_n he t ^f g doper: stu' ie j ^. r grote successen

b kt, .'s z_.jr in s~~.c.t c C, 5 :, .: : zoo _C-te Las M-2ssale I ...papjes
te voeren, nieu . :

	

c n~ r;cn. '~cn to rml_en e .. ni coke ^kticriddelcr_ to
entrrikkolon .e lrebben an7 c basis

	

-c_cli ic Vcrbroo'
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dat nu store' - bevestig dat dit t_t stand is ge-
bracht do :;r het consequent in praktijk brengen van_ de politieke
vakhor:'slijm en ..at c1acxuit k cnklusi.e s voor c'c t-_ekomst worden ge-
t r,-kk_- i_ .
Het in 'o 1000 gulden: r .r_•o geboren Jalan om in do politieke vakb~onds-
brochure een . erslaV v= do 'i000 gulden akties cp to nemen, garandeert
dat bi

	

tic; ; pst_ ;en -r: n Cc; pel it iul.e . v^lcbcn~,~li jas, _nie deoiiijk
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PROCEDURE I.iBT IMT L2NDELIJK K_ONNNGRES .

Eerst werd Genikt cp juni, r. _aar a ..̂ .n . ..̂zien do tijd tussen- 'cte
1000 r :ulden ka _pc.njc en .,o zorervakantio -;;at kort is om zc.'n
toestand vc ,r te bereiden zijn rro van dat iocloe af`,esta ~t, .
Op 5 juni hebben we z-,esteld dat hot k nvres ze vree- m:,_;;,-lijk
in hot voli:,ende s tu',ie jaar 1eheucicn zou -poet n worden .
Bij do diskussie in do beleidsraad zijn verval-ens toch „el con
ar,nt ;al punten na .= voren

	

croon : voor het kengres zouden in
ieder Boval alle 1c .'en van do bij het LOG a^n^osl . ten : , r,amLisat i os
moeten wor en op"oroopcr_ ; het kengres z-u behalve een 'intern I
funktie vc':ral ook con 'externe' moeten hebben ('us niet alleen
versterking van do cr` :az~is .^ tie en grootere politieke eonv_or: ::i~;hoi':
als d,el, raar ook zou het het karakter van con manifesi ;atio van
de in kracht t :.•e nomende landel_ijko studenten

	

boweSinS
moeten hebben), bo.-vendi,en zcu het kon ;.ros een funktie in oen
aktie r.~eten hebben .
Bij de op deze beleidsrace; vc1~endo diskussies in het LOG (cp
9jnni) bleek dat non in het LOG toch wol r.-,oer in ele richtin van
een LOG-sei.inar dacht .
De redenen om inderdr c' een LOG-seminar te houden zijn hiortroven
al wol aan--ereven ; hot zou ook moeten vallen voor er in het
volgende studiejaar enige -iktiviteit op Wn komt .
afgesproken is nu dat er op of c.nstreoks 10 augustus een LOG-
semin..̂r zou riooton komen met de volgende taken :
- besprekinrr eerstejaarsopvan;.; .
- plannen vin cl,e kar:~anjos die al direkt bij ',e inschrijving

r. ; eten starten, zoals de 1000 ~ulclon lc^r.ll:anjes (eventueel) en
akties op punten waar ds bozuini :-ing-::n tot err_sti ;;eheden

aanloidinj geven, wac_ïtlijstoi en dergelijke .
- bespreking van ede vn rt ;~zn_: van er_ instelling van landelijk

ovorle ~r, per studiorichtinC, .
- vcrrberoidinv van het landelijk studcntenkondros, te h,-;u-lu_ in

de tvreo,dc helft v :n september ,f d.e eerste helft vm
in hot lc_:~'er van -f 1000 guldon alztios, -~f herstrukturcri __s-

akties .
Di., . :I-",as kan : _, het .'.SV_.'-seminar op 24 en 25 juni rr_ r-' er_ v ^ r-
borci i c; en uit,;evrerkt .

3 :
Bij dit punt zullen a 1ï de

	

moeten 1cc~.::en :
- de evaluatie van de 1000 gul '.on cl-,'V- ies
- horstrukturerin ,*-/bo .uini :in •- -en ( v :'rbe rei .'i~i- Z . -- rtbco c)

y- que o. rL*ani s .̂t : rischo versterking
- versla : ; en plannen van hot sokretariaat sociaal
- id v :o rr he t sckr t :~ria, at buitenland .

acl 8
De stnnd van, zaken r_,bt 'e on ,.!er~andclin -on . : ,Ter hot .1S W.- ca fC
roet warorden besproken . Daartoe zal tor ver~_ .wari :.ti, een sta': aa :T-
wezi` zijn . :rc r :-_.e ton ernaar streven )r.: in de belc

	

v --,n
e ï_C

	

y _ , r :o fi25 juni tot vcr.~'er~;a .,_.~'•Deer~;a .,_.~'•. e boslissiT_~,en ;:nor ,'e~~~..

	

1,rocti„,, to .__ ._~ .



1, `end~.punt 5 . d e rnc.nsc'prijs .

In de UR-vergadering vin c,ins . ag 20 juni komt v~odcro ;.i d ::
ricns :- a do orde . Tc.r t,- cl ligt ceri stuk. ~. cm het Col] . e ;c: .
vo;h Bestuur, 55~ .^~ rin h--.t vocr.r; ...nori n bel:--ic? vin het Co11cCo
n .b .t . d~. ucns^ worst uitc.,.nvczet . Het stuk bcholst ecr_ „anaal
goe de z,--.ken; met nam is r,:cn v,-,n plan het ingreci intcnbucgct
te vcr?ïc; ~r van i"1,18 n . . .^r ,'1 ,38 por

	

altijd . Verder denkt
men acn cen ruincr •a ssorti_a: nt en con verbetering van cee
presentatie van cle r ~

	

Tco_lcruto aan het z .g .
sï.opping-ccr_trc systeem . L-:cn ~il ook dc koffieruimte in de

~, mensa D a:~str^at openstellc;n vr.n 12 t -,- t 22 uur, cn nog zo w t
gunstige: plannen.
Het slechte van heat stuk iu hct voorstel t .a .v . do prijs :'
's middags handheven op ƒ2,10, 's . cvonds vcrhogen tot .f2,50 ;
de on_gesubsidie':,rdc .-.altijd moot rcop . 72,60 en 13,-- worden .
De bedoeling is, zo het tekort over 1972 van ongeveer eon ton
tiprag te tror?~en .
Het bestuur is uit,raard tegen de laatste voorstellen_ . We
zullen in de belcidsr. aad moeten spreken over de nog :lijkheic,
onze mening op demonstratieve wijze in do .b-P, to brengen, evt .
in kombir_ .atie met onze mening oor de studentenstops . '.7e
roeipen do groepen op, zich daarop voor tc bercidon .

,1 d 6
Wat betreft o la donwervir ; kuh.en de vcl~-cncie punten worden
Lcnc.emd
- err k_-t een inschri3vi_crspo - rtor wczarvan we echt iets moois

zullen pr:beren te naken . Daarmee k"---i behalve bij do inschrijving
k in de fakulteiten en rp hot HBO weer .'.engeworkt .

- er kont con ledony—rorfaffiche .
- er k;- :•.t een f_t .,tent .onstelli__ ; _ver -! ,a succ,-sso-,1 .vn-,i hot

afgelopen jaar : zc

	

zal deze o de inschrijvi_g zijn,
in i,;- ec,,.r

	

.err:ec:i ::.tro:;'ukticclagen en andere evone_.enton
in e fakulteiton ;r_r .::a .~ ^f :ereisc.l .

- er zal een ka _cr .alct; ie '. ' rden ;ev orc,, wc. .'.rbi-. ook aan ldden-
wervin,J zal ser rcle .z ,edwui .

- er kan ;e:;oorkt worden met elo p ::litieke vakb^ndsbr ::chure .
behalve (la fakult :itc__ zullen D :--,k dle stu:.entenhuizen intensief
raceten w •~irden bewerkt : in CD irsti'llutej -.„. kunnen

	

met
stalletjes etc, in ele hal w .:rden

	

er kunnen (ocok in
de huizon)bijocnk_ . . .st •o n v rdicn ,;ch.,u :lon i . , het lader vaan de
:.c.donworvinJ .

- in do .acties Zie ~?irc t na (lc inschrijvin -. starten zal zeer
-,klief* aan lede nv: erving• . .No te n , . _ rclen od ;,;n .

- ~~_.n^f nu

	

d : : - r cle f;-kult :—its~,gr .oi)en cle togen 1<z . .ït-ante
betalía ; val. f 22 .50 te verstre kaken :-ritte ka^rcn, die in
septo : .:ber re c. -±t geven c_ een

	

aart

	

rden verspreid .



B E L E I D S R A A D S V E R G A D E R I N G .

M2 ANDAGavond 5 juni, 20 .00 uur,
Sociologisch Instituut .

AGENDA :

Notulen .
2 Bespreking vin het verloop va:-Ti de akties van 24 tot 30 mei .

Het; bestuur zal hiervoor met e_-n stuk korren dat echter
niet meer rondgestuurd kan worden . Het stuk zal noodzakelijker-
„,rijs slechts een aanzet tot een analyse kunnen zijn .
Het ligt in de bedoeling die, na de diskussie erover in de
beleidsraad, verder uit te werken en in de Rode Draad te
ublicoren .
e plannen voor een landelijk studentonkongres .

Bijgevoegd is een stuk ven Groningen met een overzicht over
want daar tot nu toe over is besproken in het L .O .G . Daar komt
maandag nog bij : een verslag van de diskussie die er vrijdag,
2 juni in het L .O,G . over is gevoerd .

4 ASVA -semi nar .
Evenals vorig jaar zouden ;rij kunnen besluiten het jaar net
een seminar af te ronden .

5 Penningmeester .
6 Posthumus-he^,ring .
7 Zwartboek bezuinigingen .
8 Eerste jn-rsopvang, .

`' ~`r-dedelingcn van het . bestuur .
10 Rondvr aaag .

,T .B . ?eenaantal kar_leraden h,.;cft~ rog steeds niet het »eld voor de
treinkaartjes af erfra en . Laatste gelegenheid daarvoor vrij-
dag 2 juni a .s . op het .'-- SV.,--kcintoor!



Een kongres in het hiervoor beschreven~erspektief
4iaarbij wel moet worden opgemerkt dat het streven naar een landelijke
organisatie gezien moet worden in het licht van een versterking en een
krachtig optreden van de studentenoppositie .

Wij zijn van mening dat een kongres van de aktieve kaders op de univer-
siteiten en hogescholen e • .-r_ belangrijke funktie hebben kan in de ver-
sterking van de oppositie .
Hiervoor zijn al een aantal voorw ' :rdcn daarvoor gegeven .
Eer_ kongres is ook geen vervanging van ,de aksie, maar een diskussie in
het hoogtepunt van de aksie, die konkrete ervaringen signaleert en op
basis daarvan tot beleidslijnen voor het volgend jaar komt .
Hierbij is van groot belang welke vorm een dergelijk kongres krijgt .
We kunnen daarbij 3 onderdelen onderscheiden
- reeds gevoerde aktiviteiten waarover gemeenschappelijke standpunten

kunnen worden geformuleerd, diskussie op basis van praktiese ervaring-
---en de onderliggende teoretiese opvattingen ; en op basis waarvan ver-
dere aktiviteiten kunnen worden ontwikkeld

- aktiviteiten die gevoerd moeten worden, waarover een diskussie kan
plaatsvinden, en waarbij het kongres 'aanbevelingen' doet aan de di-
verse brondraden -,i het LOG ; wat betekent dat gesignaleerde maat re-
gelen en tendenzen worden doorgetrokken, en op basis van de ervarin-,
5 n van afgelopen jaar een strategie kan worden uitgewerkt

	

J
een vergelijkbare wijze als de twee boven beschreven punten de be-

andeling van de specifieke fakultaire punten ; waarbij in diskussies
van fakulteitsgroepen gemeenschappelijke standpunten kunnen worden
geformuleerd en beleidslijnen voor de toekomst kunnen worden aangegever_,

De grondslag voor een dergelijke opzet wordt in feite al gelegd door de
diskussie in het LOG over eerder genoemde punten, en door het landelijk
overleg van de fakulteitsgroepen dat tot stand moet komen .

Op basis van een dergelijk kongres is het goed mogelijk voor de fakul-
teitsgroepen en voor de verschillende organisaties om aan het begin van
het nieuwe studiejaar de uitkoristen van het kongres tc vertalen, en te
realiseren op plaatselijk en fakultair vivo .

Het is duidelijk dat het kongres in eerste instantie een interne funktie
heeft . Daarnaast moet worden overwogen in hoeverre het kongres extern
een duidelijke uiting kan zijn van een versterkte, krachtige landelijke
studentenoppositie ; en of ten aanzien hiervan mgJr moet worden onderr , -
m

	

dan het voeren van goede publiciteit . (koppeling aan een duideli, .,e
a !viteit, géén "provo'-werk!) .
Besluiten de diverse organisaties en daarmee het LOG tot het houden van
een dergelijk kongres, dan zal op zeer korte termijn het kongres moeten
worden voorbereid, bovengenoemde punten verder worden gekonkretiseerd .
De termijn moet dusdanig zijn dat de organisaties plaatselijk het kon-
gres goed kunnen voorbereiden .

Voorstel : - eerstvolgende LOG-vergadering beslissing over het kongres
- beslissing over de plaats en de datum
- instelling van een voorbereidingskomriissie waaraan iedere

grondraad deelneemt die bezig gaat met een tijdsfasering,
konkretisering van de aan de orde komende onderwerpen en
die zorg draagt voor de voorbereiding van deze onderwerpen .



Het navolgende overzicht van wat er tot'nu toe in het LOG is bespro-
ken over een eventueel te houden Landelijk Studentenkongres is ver-
vaardijd door de G .S .B . :

Stuk van Groningen, 4 jan ., t .b .v . LOG-diskussie : Standpunten en over-
wegingen .
- evenals dat op plaatselijk nivo gebeurd moet ook op landelijk nivo

worden gewerkt aan een versterking en uitbreiding van de studenten-
oppositie .

- dit zal in de toekomst moeten resulteren in een lancelijke studenten
bond, als logiese bekrachtiging van de plaatselijke versterking van
de bonden .

- waarbij plaatselijke verschillen-, en verschillen in nivo onderkend
moeten worden .

Een studentenkongres zal de funktiemoeten hebben van een verdere dis-
kussie op landelijk nivo ; het formuleren van gemeenschappelijke uit-
gangspunten . Voor een hechtere samenwerking van strijdor ; •-.nis .ti .;s v^n
st~~ ;. . ._ltcn ; -n :ii,~t een samenwerking van grondraden omdat het grondraden .
Z1,jti ..

-or t op`

	

Foor hit 72OG t ., on ._ .,--- . .
voorst~r-ing v : •.r_ '. 1 : .n . : lijkt oppo :iti o ni lci--en tot -.fcplit-
singen e .d . ; omdat de basis van samenwerking de eenheid van aksie is .

van ASVA, 28 jan . : Over de positie van het LOG .
aarin een onverplichtendheid van diskussies en besluiten van het
LOG wordt gekonstateerd, als ook amateurisme van het LOG .

- verschillen en ongelijktijdigheid van de diverse grondraden worden
onderkend .

- en waarin als voorwaarde voor verdere en hechtere samenwerking een
grotere politieke eenvormigheid wordt genoemd .

om een grotere politieke eenvormigheid te bereiken zijn diskussies
noodzakelijk . Deze diskussies kunnen worden gevoerd aan de hand van
LOG-stukken, stukken voor student en ook door een stu' . ::ntenko!,~ . .res
te organiseren .
Verder is voor het beter funktioneren van het LOG een vast sekretariaat
ingesteld .

Verslag LOG-seminar in Drienerlo van 6 en 7 april .
- teneinde tot een meer gemeenschappelijke visie op strategiese en or-
ganisatoriese konsepties te kqiien, zouden diskussies in het LOG een
meer verplichtend karakter moeten hebben.

voorwaarden voor een land-lijke organisatie zijn nog niet aanwezig
d or verschillen in politieke zelfopvatting en daaruit afgeleide
uitgangspunten, en door verschillen in de plaatselijke situatie wat
betreft de massa van de studenten en de relatie met de universiteit
en de hogeschool .

- afgesproken wordt daar waar nodig wederzijdse ondersteuning te bie-
den bij te ontwikkelen aktiviteiten .
en om in de komende tijd belangrijke en gemeenschappelijke punten
door te diskussigren en om daarover een gemeenschappelijk standpunt
te bepalen . Deze diskussies zouden de basis moeten legJen voor een .
eventueel te houden studentenkongres .

n het verlengde van een dergelijk kongres ligt de oprichting van een
andel :ijke studentenbond ( let wel : op langere termijn!), waarvoor poli .- ,
ieke overeenstemming en afstemming van de strategie voorwaarden zijn .'
iderwerpen die in het LOG en in de plaatselijke organisaties c .an de
rde komen :
erstrukturering/ mc .Kinsey, demokratisering, (studieinhoudelijke ak-
_viteiten ; "demokratiese" wetenschap en wetenschapskritiek gerelateerd
.a . aan demokratisering en herstrukturering ; Groningen), koalitiepo-
_tiek„ studentenvoorzieningen, studiefinanciering, eerstejaarsopvang,



imperialisme, landelijk bl :.d, HBO, fa.kulteitswerk,

Gewenste ontwikkeling.„_
Om te komen tot een landelijke studentenbond staan wij een zelfde on -c--
wikkeling voor als die plaats vindt in onze eigen organisatie . Doór
een samenwerking van groepen aan konkrete aktiloiteiten en aksies ont---
staat, aan de hand van deze aktiviteiten en diskussies daarover . enervaringen die ermee worden opge1~ ..;n

	

een politieke éénvormigheid .Afhankelijk van de specifi ::ke situaties in de fakulteiten, zoals posi-
tie t . o .v . de massa van de studenten en positie binnen de fakulteiten
het hoofdaksent 7'an de werkzaa .heden, treden een aantal fakulteits-
groepen op als GSR •-groep .
Er bestaan verschillen tussen de groepen . Zo bestaan er groepen die al
voor de GSB werd opgericht bestonden, en zelfstandig zich hebben ont-
wikkeld en opvattingen over hun positie hebben ontwikkeld .
Hiedoor hebben we ook te maken met histories gegroeide verschillen tus- .
sen groepen die een eventuele heori~_—*ntatie van deze groepen noodzakelijk
maken .. Een heroriëntatie aan de hand van gemeenschappelijke aktivitciten
en de ?rvaringen die daarmee worden opgedaan. Dit is een proces wat
veel tijd nodig heeft , maar wat beslist niet mag worden geforceerd,
Aan de andere kant bestaan er nog pas opgerichte groepen, met weinig
ervaring en met een kortere geschiedenis waarop zij hun ontwikkeling
ba jren . Ook hier moet in konkrete samenwerking worden gediskussi .e ;rd"
e ~rrorden toegewerkt i,aar een p-1i lieke éénvormigheid .

Op een vergelijkbare wijze zal een landelijke studentenbond zich moe -ca_
ontwikkelen .
Landelijk bestaan er verschillen, die o .,m, histories zij ngegroc._d<,
De basis voor één organisatie moet ook hier worden gelegd in de dis" .ca- .
sies en ervaringen die worden opgedaan bij gemeenschappelijk ontwiklcei ;:~
aktiv:iteiten-
En al:Le gemeenschappelijke uitgangspunten die kunnen worden bereikt
moeten dan ook behoren tot do uitgangspunten var de verschillende
strijdorganisaties- niet alleen in theorie, maar okk in praktijk .
Dit betekent dat relatie' een stuk autonomiteit wordt opgegeven,
Niet omdat er u~tgangspurte~ worden opgelegd van uit het LCG, maar omdat
vanaf de basis overeen tere: ing '-oidt ber-;ikt over een aantal uitgangs-
punten. Het verlies van ~~e- .

	

C.L_touonmiteit is trouwens onvermijdel - ~ .jk
in een proces waarbij gestro .-, fd wordt ne.a.r -één organisatie .

Wat betreft verschi .l_len in de pl< a, tse~ i ik ~e ituatie~j geldt he tzelfde
al°`-boven beschreven bij cl c1 groepen . i~°a nan de ene bant is nog niet teo -

	

zien in hoeverre b .v, verschillen i r, organ:~-sator__ese opvattingen
zich in diskussies kunnen .ploegei, met in de praktijk als uitwerking
dat op den duur gelijk,- orinige o - rr6anisa -t es ontstaan . Nat zoals op dit
aoment in versc'_^_illencc
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~ ./ lA_
. -;ievorm kan on.ts Daan .

ian de andere kant is duidelijk dat op grond van de ontwikkeling van
_zet konsept van de politieke vakbond een aantal orj, .,nisatoriese kor_'.c1u--
sies getrokken kunnen worden die in iedere situatie een juist uitgangs • •
gunt vormen . Zo i s een er`•-ni sat- e orm, waarvan de basis bestaat uit
fakulteits/afdelings-r'roepen . daar een voorbeeld van .
Dok wat betreft de organisatie is het mogelijk om aan de hand van b .v~
le gevoerde aksies or. :nisatoriese konk=u.sies te trekken die door
iedere grondraad worden gehanteerd .,
Dok moet gelet worden opa de faseverschillen waarin de diverse or~ ;~.nisa-
ties verkeren . Het mag niet zo zijn dat een aantal grondraden konsept<'a
zondevr meer overnemen van grondraden die zich reeds verder hebben_ o"., • •
aikke :Ld . Ook bij de ontwikkeling v n een landelijke studentenbond i_ :V ede
_veten niet sterker dan de zwakste schakel,
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:L :. Notulen 5 en 12 mei
2 . ASVA-kafee
3 . Eerstejnarsopvang
k : Kamerhearings over Posthumus, 1000 piek en schoolgeld
5 : Meer poen, meer dosenten akties
6 . Akties tegen de 1000 piek (besloten vergadering)
7 . Rondvraag

1 . Notulen van 5 en 12 mei

Er wordt opgemerkt dat dë notulen de diskussie moeten verslaan, maar_
niet letterlijk weergeven .

	

- .
Iemand uit de vergadering beklaagt zich erover dat adreswijzigingen
voor abonnementen op de boleidsraadstukken te laat worden docrgevo :rdo

2 . ASVA-kafee

Uit de toelichting op de agenda :
"Er wordt een stichting opgericht, waarin de ASVA vertegenwoordigd is
die het kafee aan twee mensen, de initiatiefnemers 'verpacht'" .
Voor het stichtingsbestuur worden van ASVA-zijde 3 personen voorgedra-
gen :

	

en nog iemand . De initiatiefnemers
zijn :

	

e n nog iemand*

	

•
Een van de initiatiefnemers is ter vergadering aanwezig en geeft do
gevraagde toelichtingen .
Het stichtingskapitaal zal worden aangevuld doomde brouwerij, zonder
dat de brouwerij daardoor enige invloed op het kafee kan krijgen . Met de
brouwerij zal pas gesproken worden, als de plannen definitiever zijn_ .,
i .c . de stichtingsakte gereed is .
De stichting staat los van de ASVA . In geval van faillisement van het
kafee en de stichting kan de ASVA niet aansprakelijk worden gesteld .
Over , twee weken staat stichtingsakte en eksploitatierekening op pa-
pier . Om het mogelijk te maken gelden van de stichting aan de ASVA te
schenken, zal in de stichtingsakte een bepaling over doel van de
stichting moeten staan, die ongeveer overeenkomst met doelstellin gg-er.
uit ASVA-statuten .
Uit de toelichting bij de agenda :
"In ruil voor het gebruikmaken van de ledenlijst ( . . .) krijgt de ASVA
een bepaald bedrag per-jaar ." (voorlopig f 10 .000)
Het is niet de' bedoeling de leden met reklamemateriaal'te besteken .
De ledènlijst is nndig cm ná 1 uur open te mogen blijven, en wel tot
4 uurl .De f 10 .000"is een voorlopige schatting die gezien de verwachte
omzet - redelijk 1=;g:t . liet definitieve bedlag wordt geregeld in het kon-
trakt.
Introdusévs zouden kontribuanten van de stichting moeten worden, ?f
ASVA-lid .
Het kafee wordt geen dependance van het ASVA kantoor . Wèl is er geli: •~
genheid propaganda te maken aan een kleine balie* De verantwoordelijk-
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heid voor politieke aktiviteiten in het kafee ligt niet bij de eksploi-
taat maar bij het stichtingsbestuur .
De toelichtende initiatiefnemer schetstnu in geuren en kleuren de in-
deling van het kafee op het bord . Er blijken aanwezig :"eon keuken, een
magazijn ? toiletten, een garderobe, een kantoor, een C .V. hok, twee
biljarten, twee tafeltennistafels, een 3 meter brede ASVA-balie - , een
ingang en een noo~uitrtang . Lengte : 22 .m60c, breedte : 21 .m00 . Totale
oppervlakte : 450m2 _

	

V . ,( In de toelichting op de agenda stond
abusievelijk 145 m .)

	

-
Begin september zou het kafee open kunnen .
Besloten wordt dat de initiatiefnemers kunnen doorgaan met de onder-
r:,?Lndelingen en konkrete plannen moeten opstellen om aan de beleidsraad
-voor te stellen.

3,, Eerste jaarsopvang

geeft nog eens een toelichting op hg!- bij dè agenda ge-
:ro .s de stuk over de noodzaak van een eigen eerstejaarsopvang . Wij ci-
teren uit deze toelichting :
"Wij zijn niet erg entoestiast over de plannen van H88. om samen met de
studie :rerenigingen en met medewerking van de studentendekanen en de
Universiteit een algemene eerstejaarsopvang te organideren . Het is
o .i . erg belangrijk dat de ASVA zich aan het begin van het studiejaar
als zelfstandige organisatie presenteert, liefst in ko3rdinatie met
de fakulteitskommitees en de studieverenigingen . Medewerking aan een -
breder opgezette en rondom H88 gesentreerde toestand doorkruist zoiets .
Wij zouden dan ook willen voorstellen dat de met de ASVA gelieérde stu-
dioverenigingen hun medewerking aan het H88-projekt opzeggen."
De histor si vinden dat het stuk van het bestuur geen nieuwe argumen-
ten geeft . Hun studiovereniging }MEIO ziet nog altijd niet de noodzaak
om met H88 te breken . Een aanwezig lid van het KLEIO-bestuur'licht
dit nog nader toe : De voorbereiding voor de H88-toestand zijn al te vela
gevorderd ; terugtrekken nu' zou gezichtsverlies voer de ASVA betekenen .
De reserve van de sosjolor ;en kan dit uit'betrouwbare bron bevestigen .'
Dekaak

	

spesjaal belast met .d e eerstejaarsopvang, heeft hem
verteld dat de séntrale introduktie op 25 augustus op de Roeterstraat
zal plaatsvinden . Het programmaboeltje is volgeschreven. door de studie--
er. gezelligheidsverènigzngen, en zal ws gesubsidieerd worden*ddor hét
Kollege van Bestuur . De reserve van de ros jclojren, wijst er op', dat het
;programma uitertst beroerd is (seks, drugs, Amsterdam die mooié stad)
maar dat de zaak nu cenmaal niet meer teruggedraaid kan worden . Daarom
stelt Fij voordat het bestuur uitzoekt 6f,er zinnig gepartisipéerd kan
worden> reet die schrc .u, •:lelijken van Hb8 .'

	

Is
dat onmogelijk, dar, zoet er alsnog een voc- ..el komen voor een autonome
opvang door de ASVA .

	

-
is het hier niet helemaal mee eens . Partisipatie in

het Hoo-proje_l_t brengt volgens hem het gevaar mee dat de ASVA wordt
doodgedrukt, omdat ze dan samen met de OBAS-kliek, Release en de NVSH•

rrin oen forur: wordt gestopt . Bovendien is hij van mening dat de ée .rste-
j :arsopvanr,1, een onderdeel is vai het politieke werk van de ASVA . Zij
moet daarom' plaatsvinden in het kader var, de aties tegen 'de herstruk-
turering, m .n . die onderdelen die de éerstejaars treffen : selektie,
propedeuse, wachtlijsten, stoppen, enz . De ASVA moet zich in deze alttier
presenteren als de organiserende kracht in de fakulteiten en op sen-
traal vivo .
De verte,Renwoorriizer van KLEIO is nog altijd niet overtuigd dat zijn ver-
eniging eruit roet stap p ;_n .

	

metlct op dat de zaak - wel erg inge-
wikkeld wordt, omdat m .n . ;•íachiavelli er al uitgestapt 1.S*



:Besloten wordt dat alle stemgroepen moeten naga- .n :of de studievereni-
ging in hun fakultcit door H'88 benaderd is, of deze heeft toegezegd_„ '
aan deze opvang mee te doen en of deze bereid is zich terug te trèkkena

krijgt de oprdracht uit te zoeken wat H-88 te biE.den
heeft wanneer de ASVA besluit te partisiperen, en slet konkrete voor-
stellen te komen ofwel voor een eerstejaarsopvang in ?iet kader van de
W88 aktiviteiten ofwel voor een autonome ASVA-opvang .

4 . Kamerhearings over Pesthumus, 1000 piek en schoolgeld .

	

'

Posthumus : de kamehearing valt op 6, 7, a= 8 juni . De stukken moeten
23 m i binnen zijne'
Er wordt geïnventariseerd hoe het staat met de voorbereidingen in de
verschillende (sub) . c.kulteiton :
Politikologen : niets bekend
Pedagogen : idem

	

'
Psichologen : zaterdag 12 mei is er een landelijk: overleg geweestt

daar een stuk gemaakt dat naar Den Haag gestuurd is
Ekonomen : doen niets, omdat dat alleen naar gunstig voor Posthumus is
Medecijnen : idem
Neerlandisi : konsept voor hearing vandaag in DB besproken ; verder nog

niets bekend ; in de brief van de kamerkommissie stond 23
mei .m als datum van indiening

Scheikunde : zie ekonomen
.Wis & Idatuurknnde : idem
Andragogen : ???
Historis . : het Overleg van Studenten Geschiedenis zal een stuk sturen
-. .Volgens

	

is de datum wel 23 mei . Dus alle groepn moeten deze
datum aanhouden In het weekend wordt door het LOG een konsept gemaakt
waarin een globale kritiek op Posthumus en de integratie WO-Bírj0 wordt
geleverd en een tweede hoorzitting wordt geëist in septemh ,~r . Ideroen
die in juni naar de hoor ::',_tting gaat,moet ó'ik op een tweede hoorzit •-
zitting aandrifgon ivm d : . onjuiste gegevens waarmee De Brauw ons tracht
te intimideren. Takties scheppen we zo de voorwaarden voor een Post-
humus-aktie in het fiajaar . De konsept-nota van het LOG is dinsdag
op het ASVA-kantoor . Allé groepen moeten afschriften van hun stukken
naar het kantoor brengen, In het algemeen ontbréèkt het aan de door--
stroming van fakuilteitsnotaas naar het bestuur . .
Opgemerkt wordt dat wederom de kritiek op Posthumus niet uit de béta--
fakulteiten komt . Gevraagd wordt of via het - LOG Twente cl zo niet ge •-
aktiveerd kan worden .

	

zal dit bekijken .

1r00 piek : kamerhearing op 1 juni .
r

	

Er komen nog áanvullingen op de LOG-nota : konkrete analiescs
beursachterstand, e vt . d e resultaten van inkomensenquetes V'$D, SRVU,
ASVA . Volgende week zal een informatiebijeenkomt gehouden worden over
het nieuwe systeem (SER) van berekening van de beurzen .
Medicijnen : Er gaan kardidaatas„::; istenten naar de hearing, hoewel minder
dan we gehoopt hadden . De kind . ass . zouden ook wat moeten baan doen
aan de-Posthumus-hearing, omdat ze innérs door Posthumus wèo„esameerd
worden, Mogelijk kunnen we de kand, ass . hierop organiseren .
Reserve van de soslologen : Van betrouwbare dekaan het gerucht vernomen
dat De Brauw van plan is het SER-advies (nieuwe berekening beurzen)
naast zich neer te leggen als de 1000 piek er niet doorkomen . De d :ar-Ila
willen dit schandaal in de pefs brengen . De ASVA moet proberen min `
standpunt te pakken te krijgen .

zoekt de cijfers van de dekanen voor de ASVA ui.'.
Misschien kunnen we die cijfers in de komende akties gebruiken . .
Historisi : gele. organisaties komen naar ede hoorring?

Ér bestaat kontakt,.met ~e onderwijsko missie van het Landelfk
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Overlegorgaan van do Vaksentra].es . De vaksentialcs hebben altéén aan-
gedrongen op een h.enrin over de schoolgelden . Ze denken er nog'steods
over na of -.e ook naar do hearing over de 1000 piek zullen gaan . We
hebben ze bestookt met do LOG-nota, waarin gci}ozen_ wordt op- de re,-le
verslechtèring voor do lagere in?ccmensgroepon . Ik ze'1 dinsdag weer met
ze bellen. Over do landelijke ABOP hebben we geen informatie, maar het
AAO gaat naar do hoorzittingen over de schoolgelden én over de 1000
piek .
Historisi :

	

van het DKV hoeft in de pers gezegd geen bézwaren
te hebben tegen de 1000 piek en schoolgeluvcr?ió ,.,ring als die gekoppeld
worden aan verhoging van de belastingvrije voet .

We ga^n niet apert met het 1ií.V onderhandelen : 1:11,én met de
onderwijskomnissie van het Overlegorgaan van de drie Vaksentrales .

schoolgelden : hearing op . . .
Het LOG moet ook naar deze hoorzitting . We hebben nog tijd ge-

noeg om ons hierop voor te bereiden .

5 . Meer poene^.eer dosenton akties

Er bestaat nog altijd een meer-poen,-moor-losenten-klub, maar :
veel groepen sturen geen vertegenwoordigers meer .

Tijdens de akties van 24 - 30 mei moëten we de bezuinigingen in
de fakulteiten weer aan de orde stellen . Er zou een Zwartboek moeten
komen voor de hele universiteit (met als vo-2bceld : Groningen) waarin
het verbanid wordt gelgd tussen de bezuinigingen, de 1000-piek - en
Posthumus . Alle fakulteitsgroepen moeten hiervoor een a.naliese maken
van bezuinigingsmaatregelen in hun fakultiet, zoals de beknotting
op beplalde begrotingsposten .
De grote aktie moet komen in september, r de 1000 piek acties . ':`_aar
met het verzamelen van materiaal moet nu al begonnen worden . Het op
te richten anti-bezuinigingskommiteé Letteren moet aan de neer-poen,-
meer-dosenten-klub gekoppeld worden .

6 . Akties teren de 1000 piek

Gezien het geheiczinnig karakt-r van deze bespreking, wordt besloten
de vergadering bnslot~n'te verklaren en de notulanten van hun ondank-
bare taak te ontsl oo,n . Zij hoeven alleén een a ntal punten te noteren .
die het daglicht wel kunnen weerstaar. .
Op de aktievergadering van 24 mei zal het ASVL bestuur eèn inleiding
houden en daarin een link leggen riet de herstru'ctur ;rin~ . De f
kommitees moeten hun programmaas tot 30 mei b, kendraken. Een ve.rteger.-
.woordiger van de ABOP-A'dam zal spreken overr de schoolgeldverhor,irig
en oproepen deel te nemen aan do demonstratir2 va,n het AAO op maandag
'29 mei tegen school- en koïlegegeldverhor ing .

7 . Rondvraag

Bij de karavaan hebben de historisi, andragogen en medicijnen huil
reva,lutionaire plichten verzaakt . Foei :

De Universiteitsraad heeft besloten dat het Kollege van Bestuur maar
eerst

	

tzelf _nen standpunt over de

	

van .] e
vaststellen . Eerstkomende UP : 30 mei . Nadere berichten ov:-r
toch noodzakelijke rktics- volgen .
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co7.ii.jji:h':der van de ee :ast •s u:-sn in de Poort zijn dan ook teveel
l : orga ~i _ tcriscize meeil . i jkb.eden _ gez- .:t r De diskussies op de
erste plenaire ver L; doringe_~ betrof en voornar:elfijk : een tocht langs
:ie hui _oa en

	

de --.kt-'Le opmerl., .^µ te haken
en het r:nl_en van. afsrr •ar.c :,, . die

	

nesten zorgen. d
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h.ter. ,dat ra,r_ fd e-~ c
var. de 25ste beter ds hand aan ho t :'choma zou woorden gehouden ..
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w- argit r_a d jv e bc ler~ .l-:; v.,1 ~:;~_n-erd._,g, mi dc at; waar op vooste
van

	

werd. besloten tot bezetting, „-Tel is verbeterd, zijn
toch gedurende de hele aktie de 1~ :. .ire vergaderingen teveel gebruikt
veer l_ ;1 revelen van orgarisatcriscshe zaken .
Di t '_.e i?. ïe ertoe dat de dar elij k sep biding, nadat de piketten . orgL.n-.-

,-

	

e n

	

avo

	

srga der ini zi c_

	

met^a -t c .. zi eh war- geregeldre ge

	

cp d e

	

~

	

_,

	

h~ r~ i~̂~i. meert
_et fit sl e n ervan gedooide . `s ~ rjens o-, 7 uur/~-~alf 8, c i s ie
eerste C_-:co :pen de Poort uittreokr_en laag men dan nog te shupen, c •f r :n

uu.ï~ . • . _ e e ..1

	

r-~je 1

	

,, n . , .:~,t e r b i nn e ^n«e1e
Het i : echterr de vraag of dit alles een lid var:. het kader rechte , :, arr'i~~`
.̂ M'

	

den e dag dd.at, 25 I ei in cie _ rt :~re ,•'e_gadeiin :_ oen situat1;.

Krce :,on,
op zeer

v„ ., ar de dageb j :cse lei
snel gereageerd re'esV

i,' , n :.e -c c?_, voorbereid kon zijn en

n . r„^L. :-c-vcl g van net lei.t



r

dat de diskussie ever bezetten of niet bezetten onvoorbereid moest
worden gevoerd was b .v . dat de zaak zich neer dan nodig
toespitste op het punt van de telefooncen_trcale .
Niet onvermeld mag blijven (zeker gezien de situatie in ra -:dere
steden), dat ten_inste een. ding vanaf het begin voor ie- eréen " -
duidelijk is geweest : dat we moesten door zetten tot er uiteinde-
lijk wel ecn goede aktie van da grond zou komen . 7'at dit
inderdaad is geheurd, 'corr doordat iedereen daaraan ep zijn
eigen manier en vanaf zijn eigen plaats het zijne toe hee_'t bij-
gedragen.
In dit verband n g overigens wel ongemerkt worden, dat de :>p
dinsdag 23 mei geronokte a spraken over de fourage- enstand-diensten

door vrijwel jeen enkele groep zijn nagekomen en
dat het uitsluitend an enkele individuen te danken is dat deze
diensten voortdurend zo goed hebben gedraaid .
Achteraf kunnen we zeggen dat het zeer juist is geweest om áe
tentamens buiten de alct :ie te houden . We hebben daardoor niet
meer personen en instanties tegen ons ir_ hetharnas gej :aavdnodig

was en de aktie goéd te voeren . Op zichzelf heeft h,ot
nau,.;o1ijks afbreuk aan. :le aktie in heet algemeen_ en de be vettin

~ ~
von de Poort in het bijzonder gedaan en het heeft veel vind uit
de zeilen gencmen van diegenen die de ktie in diskrediet wilder_
brengenn
dij waren in staat het algemene verz.Frijgen van onze aktie

	

de
pers op raan_dcag 29 mei te doorbreken d .-. .v . een persconferentie
in de Poort, waas de journalisten het belang, het karakter. en de
omvang van de stakingen werd uitgelegd Het was den ook wel
precies het juiste moment voer iets dergelijks : vele honderden
stroomden naar de Poort voer de vergadering van half 4 .
Bovendien was de staking die dag door de aktiviteiteii o_; net
Roeterseiland toch al in de belc^ngutelling .gekomen. .
Er is slechts een ding waaraan liet •vJerzwi jgen door de pers vals
de aktie beslist niet geweten kan worden en dat is het persbeleid
van bestuur en dag,eli jlcse leiding . Er is geen dag, voorbijgegaan
zonder dat een persbericht met alle informatie die men zich kon
wensen. dé Ceur uit ging .
Over maandag nog het -,7-c" gendc : Hot is ondanks herhaald pogen
niet mogelijk geweest cmop die dag een da,~elijkst leiding :gij
elkaar te krijgen (dit hing ongetwijfeld samen r2 t het feit dat
de staking zelf op d n. -U, r_o ent wel erg goed liep) . Dit leidde
ertoe d t de vergadering van half 4 niet was voorbereid . Zr.•d cendtS
moest de situatie die ontstond na de tweeslachtige verklaring
aan

	

ad hoc worden ingevuld . Dat daarbij fouten zijn
gen askt beloven •r e niet, al had het riisschden wel sterker ge-
kund .
Er is door ons gesteld dat het niet onze bedoeling kon zijn Cri
de belangen van het personeel te schaden en ruzie tussen de
betrokkenen onderli-r-6 uit te lokken . Er is echter c„ok ,des telg,
dat het de studenten bij de 1000 gulden or_i hun bes

	

als stu-
dent gaat, dat zij zich tegen doorroe ring von de r :a^tregel zul-
len moeten blijven verzetten, en dat daarbij zo nodig dezeifd
middelen weerr zullen ~~ order_ gehanteerd .
De colportage van Poorter heeft o .i . veel tot de aktie b_jge? .ra--
gen .
Ook financieel is de aktie een .snot succes .
Over de werkzaamheid van de groepen kan in zijn al emoer~_e :~_1
worden ;eze :cl, d .'.t zij te Y.einig '_.ebben g.:prcbeer .l cm n áe v - r-
bereidin :en er, in de akt i-_ zelf de studenten massaai in te sci~_ac-
kelen, Er zijn raar

	

groepen die nieuwe mensen bij het ':perk
hebben betrekken_ .
Op de bolei asraad zullen we dit nader ,-keten uitwerk n .



Over de politieke betekenis v.^,n de cktie,.
Wij
vrij
een

zullen in een a„ .̂ntal punton tri enten can te ge -;ren hoc: .
dia zien . De punten moeten nog worden uitLz wex'.~t tipt
politieke evrlu,Ztie .

in de akt ies werden nieuwe sari j dmethode .n . ~'lcng~ ;gast a...n
nieuwe : : verhoud in;, en ~. n de

	

rs te i:t , c• ;lt :~rik'cel~? .
	 - de dreiging met ch (Ds in de jnivers :_teitcn als e 1000 guls en

komt hebbenerdoor

	

we vra .̂r kuiinenl

	

vre hebben dit
t,-gelijk v oc-~r het hele l ind 'c.pkrir„epen : het is - an
onze alk tia ts ciard.en dot d( LCs•e.ions trat, io v .-..--. d _nsJ.ug
30 mei zo'n indruk heelt geraakt,

- • wc hebben een konkreet resuli;iaat hergil_ :- ; wc

	

dit de
> .r_schrijvillr' ten _iet oude

	

vo.n start zal c,^a1i,
'Nc: hebben overal in de anizire °si

	

de de~.:~nkx<_~ i seri ;:~tt,,ei_t cuiseri;:~ op
de brcef gesteld : ..lleriei m_enscn die tot nu tce hadden

- •

kunnen_ volijouden dat ze best pr; t;ress~.e zijn, ;-ielen door
cie mand, en keren zich, nu hei; erop aankcrt, -a^?i ?r.s af ,
! :•e hebben in de hele situatie rendon de WUL en nieu:ve
fase bereikt : de or~,.anan van de ,IUB rakten door .ie tiktic
in ~~cl.ledig verwarring . In plat ts v n diskussic : . , en over
^1 of niet daeln3r.•.en u, ea1 Up. .rerkie zin en, kiuink

	

n we .'.u
dennen over het

	

~uc :e*~4a—r en aan het funktic--
'~

	

de Y!UB,ne ran 4? .

Wc; hebben bewezen dat de :TUD, olie door e'!'111{_~?ci': ge •-
conotcueerd als renktie op de stiidentenbeweging (ma ëen .
hu s) geen

	

r'co_g tegen 13achtst.itcefe:lili~ door studenten
is,
we :;ntdekten op wie Arc ook alc ?iet ero„a riankcr.:t, kennon
rekenen : re onder vcrL_' .en steen. en s .l.i iari eit. van vele
leden van het Fretens~,_iappel_jL ;.„1ï n .et: tls',:cnsc!~.

r,nc,~l (in het 'G i_~rz•

-~
per~ . ,nc,~ls.

	

~

	

c~n:: r hetv-
en Z~an Ciuize11.Es'en .

	

U11d<sat^

	

t'uk ntanh~a_°e
zelf niet aan de 7,k.' e t c ede??. ~ioel'1:?l.w=
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Betreft

ASVA-meeting. t

Op maandag 29 mei belegde de ASVA, i .s .m . SRVU en AAO een
"centrale vergadering" in de Oude Manhuis Poort, te beginnen
om'15 .30 uur .
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Betreft : ASVA - protestmeeting .

Op woensdagmiddag 24 mei j .l . belegde de ASVA een protest;eeting
in de AULA .
De meeting was gericht tegen de 1000 gulden collegegeld en andere
onderwijsvernieuwingen .
Bij aanvang waren ongeveer 350 personen aanwezig . Gedurende de mee-
ting liep dit aantal terug zodat bij de sluiting om half vijf nog
slechts een 200 toehoorders waren .
Als de drie belangrijkste sprekers traden op

	

, voor-
zitter van de ASVA, een onderwijzer als afgevaardigde van het
Amsterdams Actiecomitee Onderwijs (A .A ..O .) en

	

, secre-
taris onderwijs van de ASVA .
Deze drie heren brachten geen nieuwe gezichtspunten .
De A .A .O . -afgevaardigde kondigde een protestmars aan te"Amsterdam
op 29 mei a .s . (bek .)
Hierna spraken afgevaardigden van de verschillende faculteiten .
Hun toespraakjes waren veelal een herhaling van hetgeen de eerste 3
redenaars hadden verkondigd . Aangezien de stemming der aanwezigen
toch al niet best was, resulteerde dit in het wegklappen van de
sprekers .
Aan het einde van de meeting riep

	

de aanwezigen op naar de
Oudemanhuispoort te gaan, teneinde daar faculteitsgewijs nogmaals
de gehele problematiek rond de 1000 gulden, Mc . KINSEY, POSTUMA etc .
te bediscussieren .

	

~~
Verder kondigde hij collegestakingen aan op doxrerdag 25, vrijdag 26
en maandag 29 mei a .s .
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Betreft : ASVA-beleidsraadsvergadering . lo~Z9,

Op vrijdag 19 mei j .l . hield de ASVA een beleidsraadsvergadering
in het Sociologisch Instituut . Ongeveer 40 à 50 personen waren te
20 .15 uur aanwezig.
De agenda vermeldde o .a . de behandeling van de 1000 gulden-actie

haakte hier direkt op in . Hij stelde dat acties tegen de
1000 gulden en tegen andere onderwijsvernieuwingen beter niet meer
op. de beleidsraadsvergaderingen besproken konden worden . Op een
vraag van één der aanwezigen wat hier de reden voor was kreeg deze
ten antwoord dat het verrassingselement beter tot zijn recht zou
komen . Verdere reacties waren er niet op het voorstel waarop

ASVA-voorzitter stelde dat het dan hierbij was
aangenomen . Hetgeen hierna nog te bespreken viel is nauwelijks
vermeldenswaard . Het op te richten ASVA-café werd ter discussie ge-
steld maar concrete plannen' werden niet gemaakt . De vergadering
sloot te 21 .15 uur .
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Bet„ft : ASVA-beleidsraad.

~

Aangeboden de notulen van de beleidsraadvergadering op 5 mei 1972
.Tevens de agenda voor vrijdag 19 mei a .s .
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.` In verband met de voorbereidingen voor e akties ic er
vrijdagavond wederom een
:B E Z E I D S R A A D S V E R G A D E R .I N G .
Vrijdag 19 mei, 20 .00 • uur .
Sociologisch Instituut .
AGENDA
1 Notulen .
Het betreft de notulen van 5 mei en die van 12 mei .
De notulen van 9 mei zijn op 12 mei uitgedeeld . Indien nodig

kunner. ook die nog besproken worden .
2 1000 gulden akties .

3 *De kamerhoarings over 1000 gulden, Posthmus en over de

sWLoolgelden .
Fe--rr-'~~. e jaar : opvang (toelichting) .4

	

: .

5 Flan voor ecn ASVA-café . (toelichting)

6 Mede-delingen van het bestuur .
7 Rondvraag .

0 ok nu weer zijn alleen die punten opgenomen die niet uitgesteld
konden worden, zodat gezien het grote aantal ^beleidsrdaadsTerg?~.de-

ringen ; dèze niet te lang behoeven uit te lopen.



NOTULEN BELEIDSRAAD VRIJDAG 2 MEI
1000 ballen kampagne .

Overzicht zoals bekend 12 mei bij bestuur :

	

_

Wo ocht~na : andragogen vergadering, motie aan Collegee van Bestuur
's middags : centrale meeting
's avonds

	

,	

Do vergadering inst . van massa psychologie
Pedagogen + IWA in aktie .
Economen : geen onderwijs, samen met sociaal geografen naar Tellegen

huis .
Psychologen : algemene .vergadering
'avonds : expeditie langs instituten moet worden voorbereid-voor

vrijdag .
Vrijdag andragogen : meeting, daarna meedoen ~,an expeditie

's avonds : vergadering Asva-groep bij de politikologen .

r

einde overzicht .

Er zijn moties aangenomen in de Sub Fakulteits Raad Neerlandistiek
over de 1u0t) ballen akties . Het is de bedoeling dat er vier dagen geen
onderwijs zal zijn, dat er dan thema's_ zullen worden behandeld . De 1000
ballen +.'studiefinanciering ; Mc Kinse:y & Posthumus ; studentenoppositie
op de U .v .A . De vierde dag is de dem nstratie in Den Haag. De Fakul-
teitsraad neemt de moties van de Sub Fakulteitsraad waarschijnlijk
niet aan, er , er moeten nog andere moties ofzo worden opgesteld, die
ze wel aan zal nemen .
Bij de sociologen ligt het moeilijk : de 1e jaars Lebben binnenkort
tentamen . Daarom donderdag 25 en vrijdag 26 mei a - leenpropagandan

a .s . maandag zal geprobeerd worden een motie te laten aannemen .
Maandag 29 mei om 12 uur komt er een grote studentenvergadering . Het
zou mooi zijn_ als het Sociologisch Instituut zou staken (antwoordappa-
raat i .p .v . opnemen telefoon etc .) . Of dit lukt, is nog niet zeker . Er

komt een algemeen stencil , gericht aan de staf, daa hun zal oproepen
mee te doen met de studenten . Dit kan ook bij de sociologen worden

gebruikt . Vrijdag 26 mei is een grote letteren-f,kul„eit .vergaderin.g .

De Neerlandici gaai daar ook naartoe .
D e Historici hebben 25 mei een vergadering .Of een algemene, )f een

cuenbare .Asva vergadering . Dit hangt af van de samenwerking met de` af

staf . Zo mogelijk 26 mei een staking, uitgerorpen door de Algemene
Vergadering van de 25e . De . Historici komen de 26e ook naar de letteren

vergadering .



~J-auering (algomene) , nier moet dan eerst kin
worden afgekondigd . In de Sub Fakulteitsraad gaan we een moty.e
of zo inbrengen . Of de staking lukt is de vraag . Iemand stelde voor
om een guerilla te organiseren-( elektriciteit afzetters e .d .) . Dit
leidt tot grote moeilijkheden met de staf . De Interkol: is wel
te gebruiken .
Overal is hetzelfde probleem ; afwegen, staf niet op zere tenen
trappen, goede aktie voeren . 1000 ballen is echter belangrijkste!
We moeten ook de basis verbreden .
Ja, dit kan samengaan . We rsoeten nu al .beginnen met de staf te'
kletsen . DE studenten kunnen niet anders dan instituten te be-
zetten en te staken . Voor de staf kunnen vier dagen op een ka .rri~é-
re toch niet veel uitmaken .
De karavaan moet erg goed worden voorbereid, alle groepen leveren
1 man per dag, 's morgens van 1,1-1 en 's middags van 5-7 . Er komt
ook nog een pamflet voor studenten, dit moet ook uitgedeeld .
Na een suggestie werd besloten dit aan één kant te sterdillen,
zodat de groepen er op de andere kant iets op kunnen stencillen .
De treinkaartjes zijn er woensdag 17 mei . Voor akties op middel-
bare scholen etc . moet nog overlegd worden.met AAO en ANJV .
Ophalen van geld voor de Asva bij stafleden is soms erg goed ; bij
bij de andragogen 240 guldentop zes stafleden .
I n Delft zal nog gepraat -y.orden'over evt . boyko-tmogelijkheden .

Dit zal wor'ien doorgegeven aan de Asva .
Er moeten stukken komen voor de hoorzitting van de vaste Kamer-

Kommissie . Er komen nog berekeningen uit Groningen over beurzen

en resultaten van een onderzoek naar inkomens van studenten .

Ook fakulteitsbesturen zouden stukken moeten indienen, evenals het
College van bestuur . Het bestuur heeft aangedrongen . op uitleggen var.
van de grote praktische moeilijheden . De civitas zal komen protes-
teren tegen de 1000 gulden . Er moet worden gezorgd dat de hoor-
zitting openbaar is'. . Het budget onderzoek is nog niet helemaal klas

klaar . In ieder geval zullen er een paar goede getallen moeten
zijn ; waarschijnlijk worden dit gemiddelden van 4 van het onder-

zoek . Iedereen die nog enquéte-formulieren heeft moet ze zo snel

mogelijk inleveren .
De Akademische Raad zal ook gevraagd worden .

In het land gaat het goed : zelfs in Leiden komt een grote aktie .

I n Utrecht komt de 17e een staking ; de planning van Groningen

en de Vu lopen ongeveer gelijk met de Asva . Misschien dat er 29

mei een meeting komt van SRVU en Asva samen .



J
Er zijn nog wat problemen wat betreft vergaderingen in de Poort,
omdat daar veel tentamens zijn . Het bestuur heeft nu het t ;:ntat en-
rooster en kan dan alles regelen . Dinsdag-en woensdagavond komt de
hele voorbereidinsgroep, maandag de dagelijkse .leiding .
Er komt een extra Poorter, deze zal maan_cia`, 29 mei

,uit"-,r^
en . __lle

groepen moeten stukjes i,ileveren . Met de nadruk op de bew.

	

ng onder

A

de studenten . Na de meeting woensdag zou het ook -prettig zijn als
er een manifest verschijnt ofzo, dit moet echter niet de extra Poor-
ter zijn, want daarin moeten ook stukjes kunnen komen om verkeerde
ideeën te bestrijden . Het bestuur zal zorgen voor een manifest voor
de 24e .

II .Herstru.kturering .
Er komt eer_ hoorzitting rep 6 en 7 .juni, voor 24 mei moeten * er alleri e :
lei stukken worden ingeleverd . Er komt een Log-standpunt . Er is een
kommissie voor de U .R ., die een rapport heeft geproduceerd . Deze
komnissie wil geen inschrijvingsduurbeperking, maar ..;el een inkorting
van de studieduur . De koormissie wil dit per fakulteit laten bepalen .
VAWO : wel voor studieduurverkor±ing, als geheel, toch wel afwijzend .
BWA, V~!0 gaan mee naar Den H aag .
De sociologen komen misschien met een uitspraak van het Algemeen
bos tuur .
In het, algemeen moeten we oppassen datwe maatregelen afkeuren ; dit
geldt voor Posthumus maar ok voor de 1000 gulden .
Studieduurvcrkorting is niet altijd verkeerd ; dit moet niet in totaal

bekeken worden, maar in de fakuiteiten . Dit standpunt 'zal waarschijn-

lijkdoor het A .B . van de sociologen naar de hoorzitting. worden

opgestuurd .
Tegen het standpunt werd ingeworpen dat scheiding onderzoek - en,

onderwijs veel sterker argument is . Er zijn twee gevolgen van

Posthumus : 1) bijvakken uit opleding, 2) scheiding onderwijs-en

onderzoek . Met beide gevolgen houdt D e Brauw geen reen rekening .

Andragogen komen misschien ook met iets, de Beta's zien het niet zit-t-

ten, maar kunnen wei proberen . Verkeerde standpunten zijn ook niet

goed .
Bij de politikologen komt er waarschijnlijk wel een standpunt, ze
voeren het zelf alleen niet uit (propaedeuse is verzwaard) .

Neerlandici zullen stuk inbrengen, dit gebeurt woensdag 17 mei .

De subfakulteitsraad vergadering bij de ekonomen is pas eind
Er valt wcl iets te proberen, er is eenn onderzoek gedaan naar de

verzw„irirrg van het studieprogr~air:.a . De opleiding is al driekwart

Posthumus ; ze kunnen op het landeLijk overleg een standpunt produ-



c eren .
Bij de-historici zal het ook wel lukken .
De pedagogen zullen het proberen, do studenten hebben al een stand .
punt .

Tijdens de 1000 ballen tiktic kan er ook over
Stuk van de Asva is klaar, donderdag in dc

	

ie tact -
:±

	

het besproken .

Me Kinsey stuk is maandag klaar .
Posthumus waarschijnlijk in september in Kamer, e vt . tw°Ede hearin:
voor vragen .
? Dinsdag meer-poen-groep, dit heeft met kapasiteiten te maken :
belangrijk voor komende 1 e jaars . In Groningen en Vu komt een zkre.~ -
boek .

;í

	

Alleen bij de ekonomen is het studieprogramma goed dcor~clicst . Di'
moet nagevolgd! ,

C

	

Planning mag niet verder gaan dan overleg tussen fakulte±en et~e .
j~

	

Zitten in Veringa-raden is erg belangrijk voor standpunten van fa-
kulteiten . Landelijk overleg tussen fakulteiten kar_ belangrijk zij,
tegen Posthumus .

We moeten oppassen dat De Brauw de 1000 gulden niet op het hulpmid-
delenkrediet terugnaald . We moeten hierop anticiperen .

U .R . Er staat van . alles op, o .a . Posthumus, begroting, mensa . Mensa is
punt 9 en zal waarschijnlijk niet behandeld worden . We moeten er n'.
naar toe gaan, waarschijnlijk komen de mensa's later de-je maand aaY

i

de orde .
Diskussie over gewicht U .R . en College van Bestuur ; we . hebben niet
meegedaan, dus niet te veel gewicht geven . Als we iets willen kuinkE
we moreel gezien met iedereen aanpappen of dat nu U .R . of College
van Bestuur is, als we eenheid tegen en Haag kunnen smeden .

AKZO : na overleg met aktie'koi:unittee in Breda ging het plan niet dc

Er wordt een planningsbureau opgericht, alle fakulteiten krijgen
een of meer kontaktpersonen . Dit gebeurt alleen in Amsterdam.

De studieloonbrochure is vertraagd, na de 1000 gulden kunnen

	

er

weer aan beginnen .
Materialistiese taaltheorie is uit .
as . woensdag is er vergadering sociaal, huisvesting, hier komt er c

kussie over evt . overname van de civitas door de U .R .
Afgelopen woensdag iseen gesch . student met een bord Filterman gesc
vervalser onheus bejegend door ordew?chton, omdat „t-Jt een z .g . sec,
leus was' Dit maakt een zeer slechte indruk .-•n goeft moeilijkheden :

In het kommitte Jongeren voor yiet.ram zal hierover

	

prat •:rorderi .
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c dc.
moot verschoven worden n . ar pu»t 3 en ;

punt 3 moet 7crschoveii worden n^c:r L)unt 2 .

	

-
werd ak•:oord. bcvondden .

wctsvoorstcl f 10')C,-- inga ienc . iï1 tvrccde hamer :i?

	

vcr;,;c : •e ld• van lO --^,i_tje in ~?' :1,~'GCr! 111
cr was cen nctcli, o situ,atic ontstaan;
afsy)r ..~, -.cn r;crc en gcnc: . :kt, o%mad .. t zulks nodig was wegens het lang
laten c- .ehten ran cdc iizdic_ iz van het ~:re son -t :rcrper

	

con d..tuu:ï ~.f ewprolten en er zou reeds bcgoe_ ..en worden
iïie'c d voorbcro idi

	

lol-^1rJ- ~.e
dit -: ocst zeer s.o r„eclig bcoir_i.lcn, o _idc~t tentamens en vakan-ticsvoor C« : c

	

sta an ;

uitan ^Dunt ; landelijke d c •l aonstr :. ti e 'moest !lot stcr't j)a1t zijn
v"..2_ ~r_ties :
op
cr •~ ;~
ti e
e.c

de ver. ac'cï~ ;_r,~; van dc
t jfcl gerezen over
et s -tartpv_1t zou • 'oe

> •lic_.i11 overhocrstc,dL.t

f looo,-jrocp de ;vocnsd . :ig r ,.^ arvoorr
de konseptio,dct ele 1 .̀nc cli j'_e dc •:iorstra-
on zijn van v rc

	

tikti r
cl.c , c •~,1onstr^tic zou :::oden -pl, nts-

vinden als sluitstuk of bekronen -ren do fa1:ulteitsca:tics~, c . d . ;
het zou nict zinvol zijn om con datum vast te stollen ;
'tict bcstuat vo-,.d dat w61 nooc_zalceeli jk ;
els dc k_vicrko r, issie een hoorzitting houdt,is er voldoende tijd .
voor hett C .L--gc.l..l.l sJCre -7-Tan

1

	

J_ ~do akc/;_ es ;_1

als er geen hoorzitt•i11g ,- .o

	

.en wordt, z^.1 er ec_Z zeer snelle1-^iil.erUroczcure plaatsvi_nctcn ; er moet clan ic' •; s in een vccl kortere
periode worden gcor .,:-tnie-e-.rd•i
op veel p1.:.^,'t e:1 is men dm cchtcr geheel niet in staat omn dan
iets -te orgscren -
wat betreft a ktios in f .: hl~_ •citer voor de de ioï1, ;̂tra7 c ;
er is kont: kt

	

w e

	

T

	

~'~?

	

~~C C St

	

c- i~~ erdE 1 d C E.1. -'les
reeds op, 24 gc )land en i -. e r as reeds bezig mimet de voorberei-
ding;
or is toen maar besloten o-:1 dc dciimons tra.tie toch els startpunt
v_aí1 de

	

tc boschouwwen .

coe stac.e2~.teïai~ctircgin staat voor de taak om de grootste aktïes
van dc gaf elo;)eï1 jaren te organiseren, oiadet de el loco,- moot
worden te'ge.igchoucien ;
de regering kan •~1-tics weinig schelen, al s de studenten de f looo,-
I:.oar betalen ;
men : .an over principes :,liet hcc:nsta1)pcn wegens reeds eiaa~.lcte
:.fspra kcn_ ;

worden bij de r.ssa
'moet op d.e wssalc

van de studenten ;
tiktic in . do f^1^altci-

'

dF
dc
tcn

.laic :), sis moet ;;el.egd
landelijke eernon, tr_ .tie
gebaseerd zijn ;

-

bi ;ju_de f looc,- k= dat ;
indien men het als principe bc:schouwti, Ci-„t do dcm::onstratic hct cind-
p mt moet zijn van ccc stiktics, dc,.n moeten éGrst fltcits,.7.kties
worden georganiseerd. ;
voor stel ;
^F I Lei ls3 c-e u~ tc .rlijkc d • ~u~l voor cc .i r1 :..,ssa'necti_21? in :)sterti m,

doel is een ko21 ;;ckvie lte or , . ..2,)a~rchasis te :Loggc1
c~,lc't_~_cs aan do zakul .';,citen, etc . ;

voor verdere

f:+,hzltcitcn ;
roll meelt bij

c.aarna moeten i.ice'tings gcshot~c+cri worden in „,c
,ic ia-eten .1^ ar 11e t 7.1 . .gc .cn:rr.ii -, omd;~t dat cc2,
onder nucrc kortrok o de kc. :11t , ckaart•c_1, bij het -,„.ncr-c21 van
mot, s

	

e f _L(„c)o,-, c'ée . zi j :or t c:1 Uc studenten eindelijk
_.S COiI`--1, JL'_,

	

zi j

	

C;

	

ai u .' . .7
Ct :1 c ^_ }.c,!; i.;



- dan moctcn er stakingen 'en andere

	

pl atslincicn c.<.1 dc
inctituten en c7 o f, .ku.itci-tcn ;
voor dc fakultciten geldt hetzelfde principc als voor de uni-
vcrsitoit ;do professors e71 de wctcn_schc.pacli.lkc staf r!c~rtc :1 dc
studenten

	

eens duidelijk
do oudemar_huispoort -,:„oct een -k,j-cccntru+:? t.vorè-en hct .,c-cn feite-
lijk neerkomt op Ccil bezetting ;
dergelijke lokale tiktics kunnen leiden tot navolging in andere
steden ;
als voorlopige datum voor d .c de -:lonstra -tie in den ha^.g Loet
31 --,lei worden tin ehouden ;
het aktiescl.cy:ii van
een landelijke demonstratie op 24 -mmlci is cel , ongclularigc datum,
indien er ge:, n ana ere aktievoorbereiding bes -t'. .t dar. h(-t pla tsen
v_ n stukken in fakuiteitsblaacsjes en hot verkopen v= train-
kaartjes ;

'

den haag is geen startput voor verdere o .kti-cs ;
'komende ~.'_cties kunnen dan alleen aars

	

n gokor_ëigd vierden ;
het gevolg zal zi jn, dc t bozctti .n on etc .die da_,.rna eventueel
pla.a -.tsvinden met een sisser zullen .2flopcn_ ;
als groningen - pas tvrcc dagen bezig is Tiet Oe voorbereiding van
e akties, dan lammen zij niet zoveel ged.-,cu hebber.., da.t net d.e

toestand in Amnsterda -. -< geen rekening kan worden gch uder
groni_ . cn kan niet op ci`;cn hout j E landelijke kties org anisc-
rcn;als de asva iets niet vril,d.ar: gebeurt het ,;c~-;oc~wcg niet ;
afspraken moeten nicttcuiin op ka-nier . .dschappelijke wijze
gemaakt worden .

orc.evoorstel ;

`~

-L .diskussie over de strategie door de tegenstelling tussen
-groningen ;

2 .c?isassie over vernnderin en in het voorrtsel van
het voortsel werd vcrv orpcn .
,.„cd . ;ordevoorstel ;
eerst per faku.ltcit iict begin van c:e vakanties naga nn .

is reeds gedaan .
ogolijkhcden o -,--. i dc studenten in de vakanties te bereiken

blijft bes -taan,al zijn er geen kollcgcs meer .

moet de asva con goed al_ticplan laten vallen omwille van gro-
ningen?

in hoeverre is het noodzakelijk om l:,ndelijke ak -ties te koppe--
len a, -.n plaatselijke tiktics?

do asva had nog geer_ airtieplan, dat door gron_inger ._ in dc war
was geschopJt ;
log-beslissi~z .;c_ zijn niet bestemd om zo, ia .ar in c?c wwia.d e weg
c fspraken te laken ;
het log is bel_.r~ ;rijk omdat het tiktics in do steden tot land .c-
li jke aktie 1L^.n ui biu.GTC'J::l,

het asva-voorstel 'Lccf - L _1ct voor-ocl, d . :„.t centrale c!.lctie en
•

	

fc.kultcitsak-ti.cs elic . .r doo :r._ruisen°,
aanlcic:i; -.g voor dc d.c .~.o -nstr. : tie ;proccdure,dic in gang gezet
werd

	

v. ,.~ -Liet wc tsvoorc~ -tel
tikbes warcm a n c c kor:d.i c3., ~1, de dc ïonstrat~i-e in der,

	

hap ; ;
h icr- .an noct vastgehouden. „.-.„orden*, .
de •roo .rbcrci.r i

	

is niet sl.cc'~ ta kaart jc.s 'rcrkoiPen ;f^lrultei.ts-
akt es l ..u::nen 'tc)ch tvc

	

71., :tsv11Len .

	

---



hoc id de a fspra .a. .k `c ,la -,l_t en wat is de a.utoro-.ic Ccr steden?

jw::i s^lt,k

	

er nu ,,og ~rc "J . ie "t~ -c-

liet loZj J s hct ov=rlcg aai

	

c. .1 ;
dc beleidsra:.d heef t ec a escisscndc stc : . J._i c.c
dc afspraak v n n 24 mc,i 1ijh -c

	

st;g,hoci.-cl deze h-. 7: .st' wec : -=s
de vakanties als -,crcch~tv~a ..rdigd -moet word-e . beschouwd .

~ .

de demonstratie wordt vanuit do universitcitcn opgeb'uwd en
dient als sluitstuk ;
op 24 rsci zou je riet zoveel --:icnserL k=-mend;ci~,l~et cc:r_ ook
konsel~vciities heeft op lokml vivo ;
het doet ni-et ter zake of alleen landelijke akties woracn ge-
voerd o± landelijke e---L lokale ^!-,tics;
zonder voorc~Igcaande opwarming is de student r.inder gauw àorcid1

orli de voorbereiding op tcnt^,mcns :aan te passen aan Ce ln .ndcl~_jhe
eeeaonstr.tic ;
eerst raucten aa .i de basis akties opr czet vrorc.or_ ; de a l.ctievc
falcu.ltcitcn .noctc,i~ hier'oi j als trekpaard fungeren ;
de• beste •v:ia.n_ier om con la:~d.eli jl:ce aktie zo goed r,,ogcl :i .jl} o p te
zetten_ is naar ecn hoogtopLLit toe te werken .

er moe-U- rekening gc11_:uden worden met de behandeling in de
two de kamer .

eiloop van deze karlip_ dne is van belang voor verdere akties in
de herfst ;
er is ccn groeiend vertrouwen in de asva,o,ls er

	

akties gevoe
rd worden ;
alaielooshcid versla -ot de akticbcrci_dhcid van do stud.er.tcn, .omdat
hij ook niet on_ :gc:voelig is voor de burgerli j1.e propaganda ;
van :icl,-~ng is dc kwestie hoe do plaatselijke akties <af tc sluiten ;
loze drci` c: :.cntcn a~..n het adres v-._-, den haag die niet 1~LL~s on
worden marge -,:Va^kt zijn alleen ins r nadolig;
per.cpckticf van de lca .:ap~..gr_cs moeten op lan`cre termijn worden
beschouwd .

wat is het verschil tussen voorstel van

	

en dat vin het
bestuur .

voor de akties aan dc fakalteitcn e ._ voor de actie op 24 mei
zijn n inidcr -,:eensen: nodig, dan voor de demonstratie in den

dreiging t lc:_Zdelijke akties askt reeds i_ndzul : in ci_c der.' ha g .

de Brauw laan zaken rekken ;
:°rc11~,

	

bbez„„„ ,ar best^- • .t er voor de andere f_a:ultci ~e_i tegen het
opschuiven van_ de lc.ï : .c'.clijkc aktie`'
waar niets gedaan kan worden maal-t uitstcl van dc landelijke

cie niets ui -t .

ook rckcn_i . . houden met kleinere plaatsen .

het pw t is, dc.t :et voorstel

	

door .het log wordt
doorkruist .



d, 1

	

-Lj liet zw c .rtcpunt in cic fakultci -ce valt .;c e lte : .'r.Zpab:e .:zoc . t op de een. o .-L:' andere wijze rrorc' .cr„i

	

rf.-;cslootcn .

afsluiting moet Pla~'.tsvi__ndc .n vol,-" :cns het vo )rstci
door Cc

	

en
hoc is het in het . .nderc Uev^_1 .

er is geen garantie,da.'t de ::_ haag voldoende is,al,zij_. de uitslagen
nog n`o'u bekend .

het lomvoorstel kent ttircc nagelige cffc'_•ctcnl y naricli lc cc,, extra-nc.del:ig e .-lLfekt wegens dc 0-,volledige or.,r.nisatic van c .e k:~,mp^.g11c ,

~1a: ..tsclJkjk is ook een afsluiting te '~cc' c~zken ;
bv . c'oor con lokale .e~ionstrcltie .

zoiets ]„.,n in arlsterdan sisschien • wel slzgea, ..-,c_„,.r het is dé
vrc. :..g,ol dat in do endere pl^ tsc ;n ook zal zijn .

in andere pla-.tsen zal w~ ,.rschi juli jk geen follow-up zi jn, alleen
mi ssc'_i cn in ar„lstcrdc-r,a en ~;roni_lt;en .

C1reigin in de den ham bestaat alleen. i n hc.t platleggen van de
fakulte ;.ten hier ;
ge-,volgen voor lo,g-standpunt ven standput v,-.n er zijn reeds
~a ~ssa-zh -ties elders geweest tegen de f looo,- ;

' beslissing var, het log heeft zwaar gc~•richt, o dat c u,vu, groni.lgon
en delft hierin 'n ,root --c.rldecl hebben .

anc.erc grondradon oc;tv__ van ons principe worc cn . overtuigd .

net ^r.,;L2l cut van verschil in tijd van indiening is overw<we ;i?~g
voor log omn uitstel te a1:septeren .

ktv^litci t van de

	

is niet de enige faktor die de 'log-
besli ssi ng )epa .lt ; ee.~?. . .-).c? ere ;.Actor best

	

i n d e reeds ,cmM".ktc
afspraken .

bezwa.-:r v n uitstel van slechts één weck is een_ prcstigel restic ;
al het asva-bestuur tivil, lc_-..~ een. weck uitstel worden beslist, hoe
dc.r. ook-het raat o : : een zaak van l.wndelij1 bolang ;dcsnooas moeten
raorgc:n. twee bestuursleder_ neer gronin.gen om de morsen alla r te
overtuigen .

cr zou ecn sla:, on dc arm gch-m dcn_worden bet reffr? Co d.c voorbe-
reidi :-_g, 1<~ r groninge_? .rees dit ^f we ens de reeds verkregen . log-ste
stcu.i ; in , !?aart wwwaren zl j oolc al ~. fgegaar_, toe .: zij op eigo_ hout j e
aktic s voorbereiden ; for-n.co1 had groair_;~cr echter el gc li ;k .

er W 1-s ge en lco: _takt Uctrer st -LIct

	

?. en delf t .

sief -~rU,u:lcnt is niet ali.cc :_ forrieel .;dc fout v^n liet la li t .~ n
e cn : ~cp^ :ldc poli'ti_ckc ver .ou~ in.g., ~' ie. vc.rkccrd is koorde: cld .



nict ver ;'.cr d--slasiErun over forecIL nrGumenten en tot

VUorztel ;als bcStuur loer niet M -n

	

ivcr-
op -wocl

zal bcgin juni de lentemoeheid niet ncr.:„pc1cn .

-Lc:ite -- .ioc'-ic. iC.

	

niet op ;
groninjcn zal zeer zeker wcl .bcroid zijn om te zwichtcn als enkele
asva-mensen er naar toe gaan om hen te overtui ;c . .

schorsing van 5 minuten .

St, .-.'n„Ip-Lunt van dee asva is ingegeven_ .oor
i-,.]. ..let log ;

er is dus geen sprake van con politiek meningsverschil ;
model-Johan wor ..7t ovcr„rc , Lomcn tenzij bet leidt tot een scheuring
i:: . .Ct log .

nis nova zijn s=nelpunt doordrijft valt scheuring in het log zeker t
tc vrezen, mpt nante von de zijde van do kleine grondraden .

senwuring in net log behoeft niet te worden gcvroest-,
en lis er scheuring plaatsvindt,Wi van hooguit een of twec onbe-
langrijke L,,-ro -ndradcn en die zullen_ op de duur toch wel weer tot
het log terugkeren .

bij voorstellen rekening h.~-,u2,er. -k~ict liet fcit,dat de tijd dringt ;
het

	

var de bclcidsrnad en geen extra vcr-
gndoring,wairloor K voorbereiding wordt vertrne"dr
het bestuursvoorstel wordt unaniem a •^ _rgcro-,~.e.1 .

wil spreken over boycot van de kcllegcjcldstnking .

f loo,- en f looo,- zijn v,-,r>tZcl--op-„-)eld .

eksamens en f looo,- zijn ook vastgckoppold ;
onderzoekt dat in verband met het feit, dat deze zaak door

do obas in het nieuws is gebracht .

staking is plaats voor diskussic over de boycot ;
vraagt zich af of de staking op de bet^-fc.kultcit cc .. su'xses warlot .

voor2tcl ;opncuen net

	

dat bestuur bij de zaak wordt betrok-
ken sic woensdag as . aan do orde komt .

9 . st^tuto ,--wijzijing ;zie elders .
10 . voor stel

knlogcn, socirel-gcogroocn, psycïjlogcn, sociologen ., schoikunc-~. 0
niwezi& ;wis-en nntuurkundc .
teen; "ccn .



ll .rc ge t c. (:n soli dct, i ~stclc ;-r~.ru __~. : r ~c v~cr1a c :.icrs
v,_> ~_

w . .̂ri.1 - 1 wordt vcrlclr rd dt t de asva 21 hct aogcli jl:e zal doen om

C e

n"

wc.rknc:'.era tc steuzicn .

	

_

c. c. tc ko-o- ) c'_c :i_

	

~I.ct solic'.o.ri_toi_'cs ~clc: fr~.rz .

i_, !rsc:o -„:orc?.t bir _cnlcort con ac.ndcclhouc.crs vergadcri. g Sehou-
dci.i, ecn ;Zclc cnhcid, dic voor aktie 1. ----n worden
tevens werd vcrklac.rd, dr steunli j stcn zullen rol dg::-.n .

ilct voorn bol word aan_gcnortcn .

vrijwilligers gc ,rran,.ga voor vcroprcidin_ •g va_. het ^7,sv^-ja'.rboek .

cl~oli_-.g op vrijdag, ip-r . c.inscag .

vrijtag vrijhouden voor d.e beleidsra;-.d .

vr~ ;:,g -t gold voor TVao-strip voor ;~cc_lc; erg_ e

er :aoct getypt worden .

over de laksheid v^.n de bcloidsrca :-.d. als het
gaat o , 1 het verrichte.-. vr.n prakti_sehc zaken ; h_et hestuur kan

` niets beloven als het niet kan rekenen op de steur : ~ .n de
loid.sra d .

c.-



aLc_ .d~1Ju°it ~i:~clcir ,rc d-rcr dg'r •

	

~ -~, ic~ 1072 .
Voorstel tot vri .jzi min-~ v,-,.n dc sta tuten .

r cn 6
„rtïkc1 7 lu J.C't ;

~ C :

	

.:1 voor (.'.C:	 ~ e vcre_~z g _ .~ iS
te rckc : :c_ . . -r a : i c c ~,,

	

dc r oprichting, z- jnae . 25 rei 19 ^ 5 ; cc-er' , lvc
eindigend 25 nove-:iibccr 1974 .
Voor ;csteld ~:ror t dit als volgt a n te vullen ;
]ij het verstri jkc n r n cnoe cl t~_ jd.vak wordt d.c ereai
nieuw a _1.gcga ;.n -ro :)r 29 jaar en 6 in-1, ;.ndc.n Clcrhnlvc eindigend

in op-

25

	

2004
Hot voorstel werd. :^~n e110'1er1 ;
vóór ; a_~dragogen, eko__o .en, istorici, cd.ici, necrland ici, politikologcn,

socio,n1-,_;eografell,ps~rohoïogc_1, sociologen, scl_cik -unde,wis-en
natuurlamdc .

Artikel 10 luidt ;
Net eindigt door :

vcan hc.t nieuwec. . het zich niet wreder opgeven als li.d bij de
vercni, i gs jan r ;

b . schriftelijk omeggen bij het bcstuur,met v,-,.."I Oen
ter li j ::~ va nl één weck ;

c .roycrilent door de raad op voordracht v^n d_o raad of, va_1 hct be-
stuur, op grond van'n^latigheid in het voldoe ._ V2.1,1 de versc iulc_i,g-
dc kontributi e, of .acdrng, d^.t ir. errsti,e ~n ~te i __d~_ru .st tegen de
de doelstellingen, de st~ -tui;cn en d c rc ; lc .cx :.tel~ erg. daardd.oor de
vereniging

	

ernstig gcvw.:-r bre:ngt .Llvorcns te beslissen, stelt
dc ra L.d 'iet d.a -sbctrcffcnr.c lid. of de des:Jctrof-fonclc lc(en in de
gele enk eid zich tc ver;rcreri ;

d . overlijden .
Er wordt voorgesteld. dit als volgt te wijzigen :
artikel 10 :

doom
a . schriftcli j'ke opzegging ^_,'_ : het secretariaat van de verc:ni girig .
Het eindigt dan tegelijk -tact het ..flop_c2ac:e

b .d.oor het niet betalen dor kor_ -tri':butie bi1~11c11 veertien d_gel na
e

	

,~ a

	

.:

	

'c__ ci~~.~.rtoe strekhir_ae c..a__n~~.__i.1

	

~,,,.go eze tiror r,~: J. op .e
ko .dckrrcntic s van het niet betalen ;

c .royerient door de raad. op voordracht v< 11 c.e ra-.d of het bestuur,
o-1 ;rond van gedrag, dopt in ernstige ;i tc, inCrui_rt tc er. 2-d doel-
stelli

	

statuten, en reglementen en daardoor de vereniging in
ernstig gewas bron t .l>lvorcns tc beslissc n,stclt de raad hot des-
bctrcf e ndc lid. of de desbctrcffcndc leden

	

dc gelegenheid
zich tc verwc:rcli ;

d .overlijden .
Dit voorstel wcrc1. eveneens w`.n eno~lcn ;
v 66r ;andr` ^ogc;n, ckol_o _len., historici, ~ :icd.ici, nccrla ndici, politikolo-

':_, soci al-- eogr fen, psychologen, soci olo ;';en, schciiaL d.e, Wis-
e_i _latuur1 unde .

In geen dor beide Stem iin`c11 weren afwezigen of tcgelrstoaicrs .



j:orige jaar is de Asva begonnen met het organiseren van een PigPn
eerstejaa2:rsavond . Zo'n eerstejaarscpvang wordt rrk door Pen aantal

re grondraden gehouden . In Groningen bv . . .is de eerstejaarsopvang
grootser opgezet in -de . vorm van de zgn. KEI-week .
Het belang van een eigen kennismakingstoestand van de grcadraad is
duidelijk : we roeten ons vanaf het . prille . begin manifesteren als de
belc~gennrgar_isatie van d e studenten . Vorige jaar is: h`t nut ervan nok
gebleken dcoc dat we .d . l.v d. -l~.- centrale opvang Pen a~..ntal mensen hebber

•

	

kunnen rekruteren voor de fakulteitsgroepen .
Ons voorstel is rem ook dit jaar weer een ASVA-eerstejaarsavond te hou-
den, waar zowel de verschillende aspekten van de ASVA-politiek aan de
orde koren als .e vrolijke kant van de zaak wordt belicht (we denken
bv. aan een optreden ván het ASVA hezuinigingskabaret) .

2 Hiernaast moet het eer_ en ander gedaan arden aan eersteja .^rscpvang in
de fakulteiten . Het is ge cscnte dat nf de studievereniging; ' .f de (sub)
fakulteit een oriëntatieperiode organiseert . De laatsté tijd is het
steeds meer zc dat de (sub )fakulteit dit op zich neemt, wat bv . met
zich meebrengt dat de cri rltatieperiode - is opgenomen in het .studi prc-
gr -no . Dit is o,a . het gei-al bij pol'! tï~ologieo
Er zou naar gestreefd mcet .n worden om drie zaken goed naar voren te
laten komen in een dergeii j kéoriëntatieperiode:

hei: karakter vin de studie', de konflikten die zo al spelen ixi de
(sub )fakulteit, de oplossingen die de studentenoppositie vdorstaat
(demokratisering, konfrontatiestudie e .d . )

-. de organisatie van de studentenoppositie in de (sub)fakulteit en de
noodzaak om je te organiseren in het Asvakomité, de studievereniging
e*d *

- de verbondenheid

	

de studentenoppositie in de subfakulteit met de
ASVA. Dit laatste is met name van belang om te voorkomen dat de
aankomende studenten en gekunfrdonteerd worden met de ASVA en met de

-studentenoppositie in de (sub)fakulteit zonder dat het verband daar-
tussen duidelijk wordt, Het is misschien raadzaam •)m meer dan dat
vorige jaar is gebeurd Asvabestuursleder_ er. dergelijke personen op
te laten draver (,p eerstejaarsbijeenkomsten in de fakulteit .

3 De afgelopen jaren heeft de ASVY steeds een eerste jaarsgids uitgebracht
Gezien het feit dat deze gids vorige jaar niet meer gratis kon worden
verspreid en daardoor ook maar een beperkte groep van eerstejaars heeft
bereikt, wilden wij voorstellen om de gids te vervangen door een goed-
koperr en massaler te verspreiden eerstejaarsmanifest, dat zou kunnen
wardan geplaatst in het inschrijvingsnummer van Poorter .

	

`°
%4 rit alles zou uiterdard niet los gezien moeten werden van de politieke

situatie .. Er zijn genoeg aanknopingspunten voor bet konfronteren van
de aankomende studenten met de toestand op - de universiteit . Het gaat
hier met dame om de financiële barrières (1000 piek), de studenten-
stop die in een aantal studierichtingen kan worden ingesteld en de
selektieverscherping ir. de propedeuse . Er zijn wellicht mogelijkheden
veer een s e lekt iekampanj e in het begin van het studiejaar, die een
rnderdeel zou kunnen uitmaken vin de strijd tegen de bezuinigingspoli ;
tink er_ tegelijk ook het begin zou kunnen zijn van een grotere kampan-
je tegen de planner voor selektieverscherping in de propedeuse, stu-
dieduurverkorting en andere herstruktureringsmaa tregelen in het najaar .

5 T .a .v, de: gezellig heids -Kerenigingen willen wij opmerken dat de ASVA
zich met meer nadruk dan vorige ja= is gebeurd beschikbaar moet stel-
len voor de eerstejaarsepvcng v = deze vere r_i gingen . Ook langs deze
weg kan immers een aantal eerstejaars bereikt worden . Het Asvabestuur
zal hierover kontakt opnemen met de besturen van de verschillende
verenigingen . Wij zijn niet erg enthousiast over de plannen van H'88
om samen met de studieverenigingen en mot medewerking van de studen-
tendekanen en de universiteit een algemene erste jeansopvang te orga-
niseren . Het is ons inziens erg bel Wr.gr.ijk dat de ASVA zich aan het



het studiejaar als zelfstandige orransatie presenteert, liefst
1,_onrdinatie . met do f akulteitskcmitéis or de studieverenigingen . Irede-

;, eri=ing aan een breder opgezctt en rondom H'88 gecentreerde toe,-,tand
doorkruist zo iets . -Tij zouden dan ook willen voorstellen dat de met de
A3V1 gelieerde studieverenigingen hun medewerking aan het H' 8a -pre je kt
opzeggen .

~~ kenslotte zal er ?cis het komend jaar het een en ander ondernomen warden
t .b,v ., de kamerzoekende studsliten . Vorige jaar is ;tr een sa,nd;w.ichtocht
door de stad gehouden, die toch wel enige publiciteit heeft getrokken .
Een voorstel voor hat komend jaar zal nog worden uitgewerkt door het
sekretariaat sociaal/huisvesting,

het Asva-bestuur

Psva-café

Het ~.sva-bestuur heeft een paar gesprekken gevoerd met twee mensen
dic een café willen opeenen, en hiervan een Asva-café willen maken,
i .v .rc . mogeli jkheden die er -dan zijn, var. dit café een in naam
besloten club te maken, waardeer het tot 4 u . s morgens open
kali zijn .
act voorstel, door hen geformuleerd, komt globaal rp het volgende
neer .
Het
is
Er
die
Er

café kan gebruik maken van-de ledenlijst van de asva . Daarnaast -
er ed.n introduktielijst .
wordt een
het café

is reeds

stichting
aan twee
een ruimte

opgericht, waarin de Asva vertegenwoordigd-is
mensen, de initiatiefnemers, "verpacht" . .
gevonden van ca . 145 M in de oude lo-oierstr .

Deze
Het
me -t
kan

zal worden ingericht tot eon café, waar ook gegeten kan worden .
beginkapitaal wordt door de initiatiefnemers verstrekt(aangevuld
leningen
pas als

van een brouwerij
er een stichtingsakte

. etc . , dit is nog niet voor elkaar en
is) .0ok de verdere exploitatie is

hun handen .
In de ruimte kunnen door de Asva politieke manifestaties georganiseerd
worden evenals bijv . een eerstejaarsdag .
Verder -is ir, het café ruimte voor een asva-balie en voor de verkoop
van Sur.-brochures
In ruil voor het gebruikmaken van de ledenlijst en het,naar men hoopt

`'bezoek van asva-leden krijgt de asva een bepaalt bedrag per jaar
.Voorlopig wordt gedacht aan J'10 .000,= per jaar .
Voor de ASVA zullen . e r verder geen kosten aan verbonden zijn .
Een probleem is d •t een v-erzelfstandiging kan optreden . O .i . hoeft
dit geert .loense :, rentes te hebben, , zolang deze- niet op het politie-
ke vlak lig en. Hiervoor zoude .n dus bepaalde garanties gevonden:
moeten ;woeden . Dit kan misschien ge;oven worden door het stichtings-
bestuur te laten bestaan uit drie door de ASVA-beleidsraf~d benoemde ,
mensen en t;s niet ASVA leden . Een mondelinge toe :-ichti.ng volgt .
Het is de, .bedoeling dat de beleidsraad• vrijdag a .s . een uitspraak
doet over het al of niet. doorgaan met deze gesprekken .
Indien me.t deze gesprekken door'egaan wordt, zal aan de volgende
beleidsraadvergadering waarscl. .i jnli jk al een goeedkeuring van de
stichtingsstatuten ..orden voorgelegd .

l Het 1tGVA-bestuur
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Betreft : Beleidsraad ASVA .

I .v .m, de hoorzitting van de Tweede Kamer (begin juni)
,over de f . 1000,- kollegegeld vertoont de Beleidsraad van
de ASVA een verhoogde vergaderfrekwentie . De moeilijkheid
is evenwel, dat de konvokaties niet zelden na een desbé-
treffende vergadering bij de geinteresseerde ASVA-leden in
de bus glijden .



B E L E I D S R A A D S V E Pt G A D E R I N G .

Vrijdag 12 mei
20 .00 uur,
Sociologisch Instituut .

Hoewel er ook dinsdag 9 mei al door de beleidsraad is vergaderd,
moet dit vrijdag weer gebeuren in verband met de crganisatie van
de 1000 gulden-•akt ies r

1Door de tijdnood bij het versturen van de stukken (dit moest na
dinsdag geschieden en het is dofiderdag hemelvaart), deze keer
al-leer, dit herinneringsbriefje..De notulen van de vergadering van
5 mei en die van 9 mei komen dan nog na . 17e zullen zorgen dat die
van 9 mei in ieder geval

	

op de vergadering van vrijdag aanwezig
zijn, om de diskussies over de organisatie van de 1000 gulden
kampanjes systematisch te kunnen voeren .
De agendapunten van de agenda van 9 en 5 mei die konden snorden
verschoven, hebben we nu riet weer op de agenda geplaatst, maar
omdat 'de stand van zaken m .b .t . de herstrukturerings- en bezuini-
gingsakties' enigszins in de verdrukking d_eigt te raken willen
we dat op 12 mei eerst bespreken .

AGENDA
1 De stand van zaken met betrekking tot de herstrukturerings- en

bezuinigingsaakties .
In verband met de hearing over Posthumus (v .a . 5 juni) zal er
op 24 mei een standpunt over die kestie op papier moeten staan .
Daarover zijn vrijdagmiddag in ziet L .O .G . afspraken gemaakt .
Dit stuk, waarvoor vrijdag het schema gereed moet zijn, kan
eventueel aangevuld met iets over McKinsey en over de studentenstep
en over 'hoger onderwijs nieuwe stijl' kunnen dienen als cen-
traal programma, op basis waarvan in de fakulteiten bepaalde
zaken die daar spelen kunnen worden aangegrepen .
Het agendapunt valt uiteen in :
a bespreking centraal manifest.
b inventarisatie van de punten die op fakulteitsnivo aan de orde

gesteld zullen worden (o,.a, tijdens de stakingsakties)
2 De 1000 gulden kampanje .

a organisatie van de centrale meeting op de 24ste (propaganda'
en inhoudelijke voorbereiding)

b het programma voor dedagen erna (centraal nivo en f(lkulteitsgewij s )dec

	

organisatie van de demonstratie vnn de 30ste (propaganda,
kaartverkoop en inhoudelijke voorbereiding)

d de kamerkcmr:issie]aeariiig,
Het L .O .G . heeft op 10 mei een nota aan de pers gepresenteerd
riet een gedetailleerde analyse van het nieuwe wetsvoorstel .
Daze was daarvoor al bij de kamerkommissie gedeponeerd, het kin
aangovuld met gegevens uit de inkomensonderzoeken van ASVA
SRVU en Delft, dienen als basis voor het standpunt dat op de
hearing naar voren moet worden gebracht . Het college van bestuuris inmiddels verzocht daar vooral informatie aan te dragen diede kc.^e -rlcdcn do ui tvoerb ;arbeid

	

dov.=

	

maategel moet doenbe twij felen .
3 De Universiteitsr.a_,dsvergadering van 16 mei a .s .

Een veolheid van punten staat daar op do agenda, zoals daar zijn :loco gulden ( :waarschijnlijk), :ensaprijsvarhoging (waarschijnlijk),Posthumus, Mchinsey en Tot studiefina.incieringssysteera .



B E L E I D S R A A D S V E R G A D"' B ti:-17N G

Vrijdag 5 mei, 20 .00 uur .
Weders'm in het Scciolegisch Instituut,

AGENDA :

2
Notulen .
Bespreking van de 'Jongeren voor Vietnam' manifestatie .

~, 1000 gulden akties .

	

Ly 1.0-1 •

4 Situatie in de fakulteiten .
5 De stand van zaken m.b .t . .de bezuinigings- en

7

herstrukturerings-akties .
Studentenvoorzieningen .
Scholingsvoorstel bestuur .

8
De scholingsavond over &IcKinsey .
Mensa-akties .

9 Statutenveranderingen .
-- 10 Bestuurswisseling $ .S .P .
,_11 Mededelingen van het bestuur .

2 Rondvraag .

Ad 3 :
Zoals een ieder inmiddels wel gemerkt zal hebben heeft nu
eindelijk, begeleid door een kleine L .O .G .-aktie, indiening
van het - vrijwel ongewijzigde - wetsvoorstel plaatsgevonden .
Afspraken over de opzet van een hernieuwde kampanje moeten
worden Fzr v7ccnsdag 3 mei is er een L .O .G .-vergadering
en een vergadering van de 1000 gulden-groep geweest, alwaar
dit is voorbereid .

Ad 4 :
Onder dit punt dienen te worden behandeld :
a verslag van het bestuur cver de fakulteitentoer
b ontwikkelingen in de FSW (verslag van de FSN-vergadering

van woensdag 3 mei)
c de autonomie van de fakulteitsgroepen
d rappcrtn.-- door fakulteitsgroepen .



Ad 7 :
Daarover is op de vorige beleidsraad gediskussieerd . Nadien .is er
over het:t voorstel met de diverse fakulteits •groepen tijdens' de toer
verder gepraat . Een verdere uitwerking van het scholingsvoorstel
en een motivatie voorzover nog noodzakelijk, znl ter vergadering
mondeling worden vers'c--ekt .

Ad 8 :
In de universiteitsraad zijn cpnieuw voerstellen voor prijsverhogingen
in de mensa gedaan . Wedercm is het •mensapersoneel daartegen .
Zeker gezien het succes van de aktie die de ASVA tegen mensaprijs-
verhogingen een hc.lf jaar geleden voerde, verdient het aanbeveling
ook nu weer iets te doen .

Ad 9 :
De tekst daarvan is reeds rondgestuurd . Het is namelijk statutair
vereist dat statutenwijzigingen 15 diagen vantevoren aan de beleids-
raadsleden bekend zijn .

kussie eroverr en principebesluiten zijn ook reeds in een eerder
z ditan genomen .

	

~~,;~



Notulen asvabeleidsraad vrijdag 21 april 1972

ƒ) notulen van 10 april zijn nog niet goedgekunrd .

2) jongeren voor vietnam

een delegatie van dit kommité is naar parijs geweest om
daar een gesprek te hebben met het bevrijdingsfront .
eisen : - stopzetting van bombardementen

- voortzetting van onderhandelingen in parijs
deze eisen zijn door enkele politieke partijen , pvda, d66, overge-
nomen .
rp de vietnamweide komen 2 voorname personen van het bevrijdingsfront
te weten :van P~fu en le mal, zij zullen waarschijnlijk een bezoek bren-
gen aan de beleidsraad .
er zullen gesprekken komen met diverse politieke groepen, te weten
vatte kamerkommissie, buitenlandsezaken en politieke partijen . CPn,
d66, kvp hebben hierop positief gereageerd .
De perskonferentie+goeie map van jongeren voor vietnam hebben de pers-

t oikot doorbroken .
sva aand .el ; .stallen(met kaarten, brochures etc .) •o p fakulteiten, ub,

boort . pamfletten etc . worden uitgedeelt op de mensa's en voor éer .
L

3)

hailtoor . e r wordt komende week ook getimmerd in het bos .

1000 gulden
-geen indiening en geen verdere'planning
-men probeert ponskaarten met 200 gulden te laten rondsturen, omdat
bijbetaling dan niet gauw meer gebeurt .

-studietoelagen :men gaat daar in groningen van ƒ1000 uit, ook wat kom-
pensaties betreft . Niet doorgaan van f1000 betekend grote (administra-
tieve) moeilijkheden . d e gronstra doet onderzoek .

-indien blijkt dat rijksstudie toelagen(groningen)voorv: :loopt op het
kamerbesluit(den haag) wordt er door het log een zaak van gemaakt .

-utrecht organiseert nu binnenkort z'n demonstratie tegen de kollege-
geldverhoging(kollegestaking) . :de herstrukturerings aktie moet hier
bij aansluiten . d e andrre grondraden komen ook in aktie telen de her-
struktutering voor de zomer, mogelijk 2e helft van mei landelijke de-
onstratie .

C=itiek :de dagelijkse leiding tegen de kollegegeldverhoging heeft wei-
nig belangrijke agendapunten, vergaderingen worden danook slecht be-
zocht . toch moet .deze vergadering (elke woensdag avond ) blijven ivm
de voorbereiding van bolkot en onverwachtte gebeurtenissen(kamerbehan-
deling) .

herstrukturering
-er wordt gewerkt aan een log standpunt
-griffier zegt dat er geen hearing is aangekondigd . dit betekend dat
voor de zomervakantie posthumus niet in de kamer komt .

-asva onderwijnkomm .:Icie is ook bezig met het maken van een analysevan
posthumes en meckinsey .

-voorlopige uitgave : "informatie over de herstrukturering van jonker de
Brauw" : afhalen op het asvakantoor .
-de fakulteitstoer van het bestuur :besproken wordt : de herstrukturering
(mogelijke akties),selektil,vakgroepen, capasiteit, studiwinhoud° •

ppositie in de radenstruktuur : organisatie van de fakulteis •roe •en :
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o organisatoriese verand:erinren (bv dagelijkse leiding) zie seminar map
jan 1972 : scholing,, af `s ' ~.'.ei~mbt de toer zijn of worden gemaakt .

g) scholing
doelstelling : stukken door spreken( zie ook seminarmap jan 1972) van
het bestuur,akties, brochures, raden, kommissies, fakulteitsgroeper.,
de stukken worden gebmndeld in een onregelmatig verscheinend bulletin .
scholing vindt plaats als de beleidsraad het wil, besluit hierover gordt
hierover wordt nog niet genomen aangezien het scholingsvraag.stuk r_-,a in
sommige groepen moet worden doorgesproken . neerlandici geloven dat regel'-
matige asvaledenvergaderingen op de fakulteiten een gedeelte van de .sc :..!
ling zou kunnen vernerer- . dit punt wordt op de beleidsraad na de fakul-
teitstoer opnieuw opgevoerd .
meckinsey scholing gaat nog op de oude wijze door : dinsdag 9 mei .
dinsdag 2 mei medicijnen scholing over de bezuinigingsmaatregelen in het
licht van de gezondheidszorg .

6) nieuw pand
t - sapand : behalve huur nog verbouwingskosten f8000, ook nog sleepin (in

omer)en mensa . over de bar is geen overeenkomst te verwachten .

	

.:+
er wordt gezocht naar andere panden : de usa is niet- al te gunstig
pand via gemeente of u van a(verburg heeft in het verleden enkele M2 aan-
geboden) . misschien kunnen de onderhandelingen over een nieuw pand de hvir
in de weesperstnaat omlaag krijgen . ander voorstel : 1 centraal pand ',bv
usa)+ dependences(bv uilenstede) . algemeen : onderhandelingen over ee ::
nieuw pand moeten zo breed mogelijk gevoerd worden .

	

'
7) verslag log seminar

dit verslag is op de scholingsavond van 14 april uitgedeeld . een belang-
rijk punt'is het landelijk overleg per studierichting ; dit komt ook per
sprake bij de bestuurstocht .

8) kapasiteitsopgave
de ur zal de fakulteiten geen stop opleggen . als de zusterfakulteiton de
stop aanvragen hebben de andere fakulteiten geen recht op uitbreid4- :ag

	

~
ivm overloop .belangrijk is daarom het landelijk overleg per studierichting ,'
(besturen) voor een verdeelsleutel .
Y in a' dam onderzoek van B .E .Z . . . in de ur was de vawo voor dit onde_zoek •

	

,

C (niet voor de stop)ivm uitbreiding personeel . personeelsbelangen'

	

_n
plaatselijk wel stoppen .
beide willen dat de asva zijn invloed op de fakulteiten moet aanwenden
om kapasiteitsonderzoeken te laten plaatsvinden . beloftes over personeels
uitbreiding zijn onduidelijk en vaag : er wordt hier dan ook niet op inge-
gaan .
B .E .Z . moet geen gelegenheid krijgen dit onderzoek te doen .

-meer poen meer docenten aktie moet vortgezet worden .
9) financiële kommissie

de taak : goedkoper pand, begroting, nieuw rekenschema, financiële moeilyk-
heden .
de vorige kommissie is gedechargeerd : nieuwe leden :

er moet nog 1 ekonoom bi . .
komen .

10) mededelingen

	

.
a) onderwijskommissie heeft versterking nodig, daarom een derde man er

bij tot de zomer ;





III

helaas is er geen B student voor gevonden .
b)enquête v a n kommissie de réve voor rapport b estuursregelement . d e?i asva
heeft het geven van bepaalde antwoorden gestimuleerd door zelf antwoorden
te geven(standpunt bepi.len) . deze antwoorden worden in folia gepubliveerd .

vindt dat deze kommissie behoort tot een foute stroming, omdat ze voor
centralisatie is (de sosiale fakulteit wordt daar daar bedreigd) . volgens

is de taakstelling van deze kommissie zo dat ze tot aan het fakulteits-
regelement de zaak moet regelen . bovendien id 2/3 misschien voor decentra-
l isatie . i n september komt de kommissie met het rapport bij de ur . het is
belangrijk dat de kommissie het asva-standpunt weet .

,)de brief van de brauw aan het log (7 april) . voor de brauw met het log wil
praten,wil hij informatie over he't log in hoeverre ze de studenten vertegen-
woordigd . een eerstejaars folder wordt hem niet gestuurd, wel wordt hem
medegedeeld de'statuten enz bij'de justitie te halen en dat hij verder niets
met de interne zaken van de grondrapen te maken heeft .

i)

	

internberaad bij de dsh over de huuraktie is uitgesteld .jevraagd wordt of de groepen opgeven wie van hun kader in studentenhuiken
wonen voor het áktiekommité aldaar .
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven .
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Atschr.

Betreft : ASVA/SRVU ontvangen Noord-Vietnamezen .

Blijkens een stencil, toegezonden aan leden van de ASVA-
Beleidsraad van de SRVU, vond op 1 mei een gekombineerde
vergadering plaats van de beide beleidsraden . In deze ver-
gadering werden de Noordvietnamezen

	

en
ontvangen .
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° Aan de leden van . d e beleidsraad van de ASVA en de SRVU .

.De delegatie van de .VoorloP igo Revolutionaire Regering van ...Zuid-Viet-
nam die op 30 april, 1 en 2 mei in Nederland is, zal een bezoek
brengen aan een aantal van de binnen het k •.mité Jongeren voor Vietnam
;samenwerkende organisaties, waaronder de ASVA en de SRW .
De besturen van ASVA en SRVU zijn van mening dat deze delegatie het
best door de respektie:*elijke beleidsraden zou kunnen worden ont-
vangen .
Maandag 1 mei om 'J1 uur zal dan ook een besloten gezamenlijke ASVA-
SRVU beleidsraadvergadering plaatsvinden waar wij de heren

zullen ontvangen.
á~ ,,,.ip deze vergadering kunnen zaken aan de orde komen als : de rol van de

.

studentenbeweging in Vietnam, de recents ontwikkelingen in IndÁ-8hina
enzovoort .
Op dit moment is nog geen ruimte gevonden waar deze vergadering plaats
kan vinden . Wij roepen alle beleic.sraadleden np om om 10 .3t' u . naar
het ASVA-kantoor, Weesperstraat 51, te komen, vanwaar wij naar een
zaal in ae stad zullen trekken .

r

namens het Asva--.bestuur,
namens het Srvu-bestuur,
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Afschr . :

1
t

Betreft : Vergadering "1000 gulden commissie" ASVA .

Op woensdag 26 april vergaderde in het kantoor van de ASVA de
"1000 gulden commissie" ., Aanwezig waren plm . 15 studenten,

De volgende plannen werden besproken :

- vrijdag 28 mei zullen de ministers BIESHEUVEL en De BRAUW een
na afloop van het Kabinetsberaad . Op deze

"Nieuwspoort" zullen dan + 50 studenten aan-
uit Amsterdam, maar onder auspiciën van

debat zullen uitlokken .

	

-
is geen plaats ; die passen niet in de lijn va

persconferentie geven
persconferentie in
wezig zijn (overwegend
het LOG), die een
Voor harde akties
met name de ASVA ;

J( - de herstrukturerings-kampagne zal weer opgevat en meer nieuwe
kracht doorgevoerd worden .
Utrecht (USF) is van plan, in de week v66r
collegestakingen te beginnen ; Amsterdam
Gronstra) doen dat pas in de week na Pinksteren .
worden, Utrecht "in het gareel"te krijgen,

- de mars op Den Haag eveneens in de week

Pinksteren al met
en Groningen (ASVA resp

Getracht zal
temeer daar

na Pinksteren zal plaat
óf eind mei de hearin
1000 gulden), óf dat

vinden . De redenering bij de ASVA is, dat
over het wet . onderwijs plaats vindt (de
eind mei de behandeling in de Tweede Kamer aan de orde komt . In
elk van beide gevallen is een "mars naar Den Haag" op zijn plaa
Voor deze demonstratie zal overigens wel een vergunning aange-
vraagd worden ;

- er komt een LOG-krant over de herstrukturering ;

- 11

	

"

	

11 landelijk pamflet over dit onderwerp ;

- er komen vergaderingen in de instituten over de herstrukture-
ring .
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Vrijdag 21 april,
20 .00 uur,
Gebouw USA,
Johan Vermeerstraat 28 .

AG ]NDL
1 Notulen (toelichting)
2 Jongeren voor Vietnam .
3 1000 €ulden kampanje (toelichting)
4 Harstruktureringskampanje (toelichting)
5 Scholing (toelichting)

r
f
va;

'

6 Nieuw pand (toelichting) :-~
7 Verslag van het LOG-seminar in Drienerlo .
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Ad 1 : =
Met de notulen is het volgende aan de hand : ~
Ze waren - op het moment dat de beleidsraadsstukken moesten
worden verzonden - nog niet ingeleverd . Het waren de vris- en
atuurR:un_digen, die ze hebben gemaakt .

,We zullen proberen ze voor vrijdag a .s . binnen te krijgen ; dan
zullen ze worden uitgedeeld .

Ad 3 :
Op dit moment is er nog steeds geen indiening van het wets-
voorstel (misschien vrijdag wel) . De onderzoeken naar de
boycot-mogelijldieden en naar de inkomenspositie van de studenten
vorderen gestaag . I-Tij hebben ook enig onderzoek ingesteld naar
de 'dead line' voor de beslissing over de hoogte van het college-
geld : het blijkt dat een dead lire voor de inning van het college-
geld niet aanwezig is, terwijl men bij de afdeling rijksstudie-
toelagen bij de berekeningen we,arschijiilijk rekenin heeft ge-
houden met eon heffing van 1000 gulden, zodat daar (nu al) ern-
stige administratieve moeilijkheden zouden zijn te vrezen als
het feest voor De Brauw onverhoopt niet door mocht gaan .
Op zichzelf is dit echter een grof schandaal .
Donderdag 20/4 is er over deze kwesti4s ook weer in het LOG
gesproken ; wellicht is daar nog meer informatie waarmee we iets
kunnen doen .



Wat over de herstructurering :

Bij de McKinsey-prikactie in Woudschoten van 28 en 29 maart is
gebleken, dat er de afgelopen tijd een verwaarl'ozin'g; =iist geweest
van de'-hars truc`tureringsproblenàt'iek .' - '
Gevolg hiervan was •óndér déréde -kamérccmml'ssië , over McKinsfiy
en de kamerbehandeling van de Mc insey planning nota aan onze aan-
dacht zijn ontsnapt .
Inmiddels zijn zowel McKinsey als Posthumus zover gevorderd dat
of nog voor de zom .r of ip oktober een aantal punten ervan in d -e
kamer te verwachten zijn( osthumus helemaal ; voor McKinsey aan-
vullingen voor lange, middel lange en korte termijn planning up de
weteop het wetenschappelijk onderwijs en voorstellingen voor de in-
richting van Stuurgreep en Planbureau)! .
Uit gesprekken met de VAWO-Amsterdam blijkt dat 'er grootte onvrede
ook bij de staf bistaat over de doorbreking van de autonomie die
de plannin in zal houden . Onvrede bestond er nok over dat het

	

-
VAWS-bestuur dit niet duidelijk had gemaakt aan De Brauw in Woud-
schoten .
Cp de LOG- vergadering en ook de laatste beleidsraadvergadering is
besloten dat de herstructureringspolitiek weer nader aangezwengeld
moet worden .

`- ``.?Dit ep d .' ie vivo t s : in de faculteiten, landelijk, inhoudelijk .

Inhoudelijk wordt op het ogenblik door het bestuïm (ende onder-
wij scommi ssie )gewerkt aan het bereikbaar maken van materiaal over
de herstructurering ter inhoudelijke voorbereiding van de aktie :

een brochure waarin aanwezig materiaal bijeen gegaard is
- een brochure waarin de huidige plannen geanalyseerd worden (m .n *
het hoger onderwijs nieuwe stijl en de planningvoorstellen)
Cp basis hiervan ten op basis van parallel materiaal uit Gruningen ,
en van, de SRVU) wordt een LOG-standpunt vastgesteld, - dat ., dn, ;basis
moet vormen voor een gezamenlijk optreden met de staf - en_ in een
landelijke kampagne gebruikt kan worden net als de open brief over
de 1300 piek . Op dezelfde manier zal gedaan moeten worden aai het
bereiken van partijen en vakbonden etc . ; zoveel mogelijk gezamelijk
met staf .
Op basis hiervan kunnen ook overal besturen van faculteiten en D-
raden tot een standpunt gebracht worden .

-Behalve het aannemen vRr moties is echter belangrijker dat v •u de
faculteiten een faculteitsstrategie wordt uitgewerkt, omdat cue 'strijd
tegen de herstructurering voor een groot deel in faculteiten (en
sub-) gevoerd zal moeten worden; we vorarij zen naar het succes van
de boycot van de capaciteitsopgaven .
Twee punten kunnen expliciet genoemd worden : de meer poen, meer do-
centen acties van 9 maart moetn weer opgenomen worden en uitgebouwd
worden in de richting van e~:n herstructureringscampagne ;er moet een
strategie ontwikkeld worden in de vorm van het opwerpen van buffers -
tegen de herstructurering op het gebied van studieinhoud(bijv . bij-
vakregelingen in B-faculteiten) . Ter inventarisatie van deze proble-
matiek stelt het bestuur voor eon',faculteitstocht te houden, die de-
ze en andere problemen(vakgrcepen, voringaraden etc .) moet inventa-
ri seren . Neem allen ;ie agenda mee , dan kunn-Qn er af spraken _g_ ema akt
worden o-P de beleidsraad : .

Als belangrijke punten voor een analyse van McKinsey kunnen gelden :
1 ) de aantasting van de democratische "geest" van de verin a-•r ,-.iden,
2) de belanghebbenden bij de planning(internationale . . .)3)de aan-
tasting van de belangen van do universitaire bebolking, 4)de aan-
tasting van de externe democratisering, 5) De Brauw zal de medewer-
king die hij nodig heeft niet krijgen .



Ad 5 :
De scholingsavonden zijn tot nu toe geen sukses geweest . Het is

	

'
best mogelijk dat de blaam daarvoor gedeeltelijk , de . ' voorbereiding
door . het bestuur. treft, maar een faktor die minstens evenzeer
van belang is, is dat de beleidsraadsleden in grote meerderheid
de noodzaak van het bezoeken van scholingsvergaderingen niet schij-
nen in te zien .
Het gevolg is, dat de groep mensen die wel op een scholing verschij .nt,
in de eerste plaats klein is, in de tweede plaats van wisselende .
samenstelling is en in de derde plaats best,7t uit leden ven slechts
enkele fakult .pitsbroepen, (en dc.n nog met name - die groepen waarmee het

	

.
bestuur reeds een uitstekend kont .-,kt ondoihoudt) . Zo beantwoordt de
scholing in ieder . geval niet aan het doel, de ontwikkeling von de
groepen meer op elkaar te laten aansluiten en groepen die nu nog tevsel
een eigen ontwikkeling doormaken, bij de organisatie te betrekken' .
Bovendien steekt de neiging bij fakulteoitsgroepcn om z lf scholingen ate organiseren de kop op .
Daar komt nog bij dat de ASVA-scholing hinkt op twee - uitg-r'.ngspi*ten .
nl . enerzijds dat v .-.n de scholing voor het 'geinteresseerde ,ASVA-lid'
en anderzijds dat v :.-,n de 'kaderscholing? . Het periodieke karakter Tan de
scholiilg in zijn huidige opzet werkt eig., nl.ijk, al in de richting van
ee? kaderscholing ; een scholing voor het gointeresseorde . .SVA-lid zout;
m

	

een- incidenteel karakter, moeten dragen : er zou een scholing inoe- : en
worden georganiseerd op momenten dat er ook werkelijk iets ' nan de
harnd .i s en die scholing zou dan op een wit uitgebreider manier moeten
worden aangekondigd (vergelijk de scholingsavond die aan de 29 nov . .
akt.i e s . •vooraf ging)- .

	

0

Het bestuur stelt nu voor om de opzet van de ASVA-scholingen meer ir de
richting van dit laatste te veranderen . ?'lij stellen voor om-de stuiven
dip uit het bestuur, uit de komissies, of uit .fa.kulteitsgroepen komen

	

r;

van tijd tot tijd te bundelen en vervolgens via de groepen te verspreiden .
Er zou dan een soort onregelmatig ver .schijnend bulletin ontstaan .
(Het stuk voor het LOG-seminar, het verslag van het

	

en het

	

z. LOG-seminar
demokrntiseringsstuk, zijn recente stukken, die voor verspreiding op de
geschetste manier in aanmerking komen, maar bijvoorlffie,ld ook stukken
die in de voorbereiding van . brochures worden geproduceerd) .
Scholingsavonder_ zouden in deze opzet d .-,n niet meer iedere veertien
d,,gen worden gehouden, maar steeds als de beleidsraad daartoe een be-
slissing neemt .
Ove igcns stelt het bestuur s wel voor om volgende week een scholing aan-
Mct s~ey te wijden .
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Ad 8 :
Onder leiding v,an de Dienst 'Bedrijfs-Ekonomische Zaken van de universiteit '
wordt een hernieuwd initiatief ondernomen

.
om capaciteitsopgaven los te

krijgen vc:n de fakulteit~r_ die dat tct nu toe nog niet hebben gedag .
Tij dienen ook daartegenover ecn houding te bepalen en eventueel o~ .
basis daarv ,•.n akties te organiseren,

	

De VWO neemt tègenover d `tt
nieuwe initiatief een ietwat ricrkv:aa.rdi`e positie in, omdat die niet
wil inz'ién dat obk deze c^.pacit :itsopg_aven voor stuc':cntenstops kunnen
-worden gebruikt .

-kd 9 :
Toorgesteld wordt in de financiele commissie te bcnocmdn :'- '

)aarnaast zal de ekonomengroep nog iemand leveren en is er ook nog
Maats voor •'àndere gegadigden uit debeleidsraad .



Ad 6

Van de studentenvereniging USA (Unitas Studiosorum Amstelo- _ -
domensium, weet je wel) ontvingen wij een aanbod voor het
huren van een gedeelte van hun pand in de Joh . Vermeerstraat .
Het bestuur heeft daarover gepraat met het bestuur van de USA
en de zaak ligt nu als volgt :
Wij kunnen van het gebouw ( ; ;: .arvan ieder beleidsraadslid zich
tijdens de vergaderingen van 10 en 21 ^pril een indruk heeft
kunnen vormen) de volgende gedeelten huren :

r
:

7' L

1 Een aan do straat gelegen gedeelte voor balie en kamerbureau .
2 Een ruimte op de eerste etage' (de sen<atskamer) die voor

de adressering en stencildienst geschikt zou zijn .

	

_
3 Twee werkkamers op de eerste etage, waarvan een geschikt voor

de administratie en de Sua, de andere voor bestuursaktiviteiten
en kommi s sie vergad ering en. .

~ ;

4 De helft van een boven de bar gelegen zaaltje (er zou een muur
moeten worden aangelegd), `geschikt voor bureauwerk van het
bestuur en voor komissiever gadoringen .

y .á
. .;

* Van de grote zaal op de tweede etage kunnen we in overleg met
de USA gebruik maken, (dit is de zaal waar de beleidsraad ver-
gadert) .

Voorgestelde huurprijs : f 8600,- per jaar .
Verdere kosten : T 1800,- (verwarming, elektriciteit)
Nog niet geregeld : schoonmaken en elektriciteitsgebruik voor ;
adresseer- en andere -,pp,-~ratuur .

Verbouwringskosten worden geschat op ca. . .; 8000,-

S

, ..

ïij hebben een percen_tag van de stijgin^ vr-_n de bar-omzet :_
die door onze komst zou kunnen ontstaan, opgeeist ; daarover ;r
bestaat nog geen overeenstemming . '
De USA heeft de gewoonte om gedurende de zomermaanden een
'sleep in' te organiseren .
Tenslotte is het zo dat de US. het gebou^r niet in eigendom
heeft, maar huurt van een stichting van oud leden .
Wij hebben gesteld dat wij in ieder geval geen genoegen kunnen
nemen met de status van onderhuurder, omdat we dan ons lot te
zeer zouden verbinden met dat van de USA .

	

Het is niet zeker
gat dat laatste geen kwalijke gevolgen voer ons zou kunnen hebben :
'de vereniging verkeLrt op het moment in een soort identiteitscrisis .
Waarschijnlijk zou er een vorm gevonden kunnen worden dat de
stichting var. oud USA-leden het pand verhuurt aan een stichting
waarin ASJA en USA zitting hebben, ma-a.r ook dat is nog niet
rond .

Wij bevelen de beleidsraad aan, behalve de hierboven aangevoerde
informatie, vooral de ligging v= het gebouw in de beoordeling
van de kwestie te betrekken .
Er dient vrijdag een principe-uits-?raak v .n de beleidsraad te
kernen over het al of niet voortzetten van de onderhandelingen
met de USA en zo ja, onder welke voerwaarden .
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BELEIDSRAADSVERGADERING .

M.A.1NJDAG 10 april 20 .00 uur

puollceren .

Deze ' keer NIET in het Sociologisch Instituut, maar
in het gebouw van de U .S .A . (de studentenvereniging wel te . Verstaan)

Joh . Vermeerstraat 28 (tweede verdieping)

AGENDA
1 Notulen .
~' Voortzetting van de 1000 gulden kampanje .

hieronder ook : de inkomens-enquete .
3 Jongeren voor Vietnam :

a praktische punten m .b .t . de. voo0ereiding van 29/30 april
b de kwestie van het uittreden jan .et FJG (toelichting) .

4 De 'meer poen meer docenten' akties
en het verdere verloop van de herst : ktureringskampanje .

5 Verslag van het LOG-seminar (Drienerlo, 6 en 7 april) .
f `' .6 De scholing van 14 april over de demo -atisering .0 7 UR-enquete over de WUB op fakulteitsniveau .

8 Voorstellen voor de contributie voor 1972/73 (toelichting)
NE . Over dit onderwerp MOET op 10 april een beslissing worden

genomen .
.9 Voorstel statutenwijziging op het punt 'lidmaatschap'

(toelichting) .
`C 7e planning van de Andriessen-brochure en de kritiek op het

verloop daarvan .
11 De planning van de politieke-vakbondsbrochure .
12 SSGZ .'
13 SGOS (toelichting)
14 Mededelingen van het bestuur .
15 Rondvraag .

jd 3bC Índie n . gewenst zouden wij kunnen terugkomen op de kwestie van het
uittreden uit het komitee Jongeren voor Vietnam van de FJG en de
situatie die daarna is ontstaan . Deze zaak is op de vorige beleids-
raad onder het punt 'mededelingen' vrij summier aan de orde geweest,
n .l . uitsluitend door het voorlezen en , de wederzijdse verklaringen .
Toch zijn er consequenties von de mans. rre van de FJG die wij niet
zonder meer aan ons voorbij moeten lat . . gaan : hoewel de bijdrage
van de FJG t ers aan de werkzaamheden vair het komi te e beperkt was,
is het toch zo dat wij nu als organisati deelnemen aan .een komitee
met beperkter samenstelling dan voorheen . Aan de andere kant .zien
we dat het FJG de neiging vertoont om zich sterker te richten o
trotzk .°.stische en anarchistische clubjes .
Een ander c.spekt van de situatie is dat het aanvankelijke dood-
zwijgen van het komitee in de pers heeft plaats gemaakt voor ee :i
tegenpropaganda-kampanje, waarin Vrij Nederland een vooraanstaande
mol vervult . In deze kompenje worden de beweringen van de FJG over
de rcl van het ANJV in het komitee dankbaar aangegrepen .
Het bestuur heeft, omdat vooral onze organisatie daardoor in
diskrediet wordt gebracht, een brief geschreven aan de redaktie
van Vrij Nederland en er bij dit blad op aangedrongen, een brief'
van het komitee, dia al weer enige weken terug werd geschreven,



Ad 8 :
Gedurende 4 jaar is de contributie niet verhoogd .
: .:ede als gevolg hiervan zijn de tekorten bij de ASVA de afgelo-Den
twee jaar toegenomen . De laat st inL .diende begroting over he j jaar
1971/1972 toonde weliswaar geen tek -?t, maar de tekorten wan
reeds ontstaan in de Varen 69/70 en 7 '71, samen circa f 26 .000
(resp . f 10 .000 en f16 .0'00 ) .' Deze tek'.. '; en' waren gedeeltelijk
interingen op het vermogen, maar onge --,er f 18 .000 drukt op het
huidige bestuur .
Een aantal faktoren hebben ertoe bi jged . .ieen dat ook de begroting
van 71/72 overschreden zal worden .
Het ASVA-ja irboek zal als gevolg van het te laat uitkomen, wa ;:or-
door de advertentie-inkomsten teruglopen, een exploita*ieverlies
van ca . f 5 .000 geven . Bovendien hebben de akties aanzienlijk meer
gekost dan was begroot ; dit kan misschien door middel van collectes
en steunkampanjes gedeeltelijk gecompenseerd worden .
In de begroting van 71 /72 was ,f 13 .500 opgenomen voor achterst_,l-
lige vitrinehuur van Vermeulen . Dit is een eenmalige ontvangs's .
Gezien de te verwachten kostenstijgingen, met name bij Poorter
(deze zijn nog niet exakt te overzien) zal, om volgend jaar tot
een sluitende . begroting te komen, de contributie minimaal f 22 3 50
moeten zijn . Deze verhoging van ,i 2,50 brengt op basis van
5 .500 leden f 13 .750 op . Daamee kunnen dus de tekorten uit , v.%or-
gaande jaren niet worden ingelopen .
Deze tekorten bedragen, zoals ze op dit moment zijn te overzin
ca . f 20 .000 . Dit zijn dan de tekorten . van vorige jaren en voor een
klein deel van dit jaar .
Het bestuur deed in de vorige beleidsraad het voorstel de contri-
butie volgend ja r op f 25 te stellen, met de bedoeling een poging
te doen de tekorten enigszins in te kopen .
Omdat het met een verhoging met f 2 .50 al moeilijk genoeg zul zijn
de tekorten niet groter te laten wcr'en, willen wij f 5 als a'•ter-
natief voorstel handhaven . Daarbij m,_ ~ wel worden bedacht, dj-.t
als deze verhoging met f 5 een ledenv lies vaan 500 zou opleveren,
het hele voordeel boven f 2,50 teniet -,Du zijn gedaan .
Met deze gegevens, aangevuld met een cv-:rzicht v=n de liquiditeits-
positie, willen wij de beleidsraad de k .-- .- ze laten tussen f 2,50 en
f 5 . De keuze zal in verband met het drukken van de gtrókaartea,

+f wel op 10 april gemaakt moeten worden .

	

„-~

~Ad . 13 :
Voorstel voor een bestuurswijziging bij de SGOS .
Voorgesteld wordt o m

	

te
vervangen
Het bestuur ziet er dan als volgt uit :

voorzitter
secretaresse
penningmeester
lid
lid .



	 7.720
21 .420

Ad 9 :
Voorstel voor een statutenwijziging cp het punt 'lidmaatschap' .
Uit een gesprek net een advokaat blijkt dat de situatie als
volgt is . Een niet vervallen van het lidmnatso'zap aan het eind
van hetjaar (automatische verlenging) verandert niets aan de_
situatie zoals die op dit moment is : men krijgt dus Pocrter en'
kan pas een ASVA-kaart krijgen cp het moment dat men betaalt .
Er zijn dus gaan ingrijpende financiele ornsequenties, behalve
het aanschrijven aren mensen die neg
Dit zijn echter uitgaven die wij nu

niet betaald hebben .
ook doen in de vorm van leden-
om welke roden dan ook, geenwerf .ktios ; waarbij wij ex-leden die

lid meer zijn geworden we _r lid pr , leren to maken .
Voorgesteld wcrdt cri in de nieuwe ,>i tuntie bij de vooránschrijving
iedereen een antwoordkaart mee te sT en, waarop staat dat hij/zij
volgend jaar geen lid meer wenst te

	

jn. Iedereen die geen kaart
instuurt, wordt geacht ook volgend j' . r lid te
krijgt dan een nummer van Porter thui gestuurd

willen blijven en
(met oproep tot
Wordt er dan nog
Later in het
er dan nog niet

neer wil zijn .
liggen op de in-

betalen in Poorter als dat nog niet is gebeurd) .
niet betaald dan sturen wij de eerste aanmaning .
jaar een tweede en eventueel ncg een derde . Als
betaald is, wordt er aangenomen dat men geen ASVA-lid
De nadruk komt dus ook in de nieuwe situatie te
schrijving in augustus/september.Het voordeel is dat wij niet

~- aan het begin van ieder jaar weer al onze leden kwijt zijn .
Politiek kan dit tan belang zijn . Bovendien is op deze manier
de mogelijkheid geschapen om in de tc •ekor:st als dat eventueel
nodig mocht zijn, onafhankelijk van de universitaire inschrijving
te worden, maar dit is bi jkci.on. .
Indien er op 10 april een _principe-goedkeuring ever de statuten
wijziging kan komen kan de letterlijke tekst daarvan de volgende
keer op de agenda staan (de koninklijke goedkeuring duurt
ca . 2 maanden) .

Ad . 8 :
De liquiditeitssituatie 1 april - 1 september 1972 .
Uitgaven
Salarissen (sec . lasten zijn al betaald) f 7 .000
huur kantoor 24.000
poorter 1 .000
cjp 1 .950
student 800

(j) bostuursvorgocdingen 5 .000
onderhoud kantoor 2 .000
energie 1 .100
kantcorbehoe fton 400
porti 1 .000
telefoon 3 .000
archief 600
inschrijving 1 .000
aktie 2 .500
onderhoud machines 2 .500
stencillcn 1 .500
asva-jaarbeek 5 .000
totaal 65 .950
kassen en ontvangsten
kassen f 46 .900
huur vermeulen 4 .100
kamerbriefjes 350
redukt ie s 500 51 .850

14 .100
crediteuren 11 .120
debiteuren edrass :ring 5 .000
'dubieus 1 .500
debiteuren asva 300 ti gnn
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menten waren voor deze houding bij de aktiegroep . «.Liet nog zo
prille aktiekomite van staf en stud aten wilde men bewust
niet aan het schrikken maken .

	

idee, om onder de staf-
een kampanje te voeren voor sabotage . .an kollegekaartkontrole
wordt als prematuur gezien . Overigens

	

nok de VA10-A'dam
bereid zich met de 1000 piek bezig te houden

d . sociologen: donderdagavond 16 maart een puinhoop . 5 vergade-
ringen in 5 weken is zelfs voor sociologen te veel . De groe-
pen onderwijs en sociaal/huisvesting draaien wel goed . Interne
problematiek van de studie-eenheid zal in de naaste toekomst
veel mankracht opeisen . propedeuse zal worden afgeschaft (n .b .
beursstudenten), alsook zal het a .b . maandag een uitspraak
doen over de 1000 piek . Dc slag om de kompensatie voor het
asva-budgetonderzoek is wel gewonnen
historici : handicap door gelijktijdige boykot van subf akulteits-

' verkiezingen, er kan geen aktie word ;.n gevoerd onder insti-
tuutsvlag . we hebben in a b . en d .b . een minderheidspositie
en kunnen alleen dingen tegenhouden. Op de 1000 piek vergade •-
ring van he -c aktiekomite was wel een grote opkomst ; daar is
een goede diskussie gevoerd over dc asvapolitiek m .b .t . de
1000 piek aktie . ook prijzende wooorc

	

hierover van
f . ekonomen : een vergadering waar

	

en
spraken . niet erg druk bezocht,

	

weinig strijdbaar . Er
is een motie tegen de 1000 piek ; deze i :~:; door de subfak . raad
niet aangenomen . wel ondersteunt deze het protest van het
presidium tegen de f 1000 .
medici: vergadering op 9 maart, opkomst 90 man, sprekers van
staf, tas en studenten, en de Froe . moties tegen personeels-
stop en 1000 piek, zijn in de fak . raad onder tafel geschoven,
via het aflopen van alle jaren zal nu alsnog daarop pressie
worden uitgeoefend . Er wordt gewerkt aan een staf-tas-studen-
tenkomite .

Ook de filosofen zijn door de asva toegesproken .
over de juristen :

	

hoeft met de JF."LS gepraat : zij
volgen nu een asval~jm . er komt 2- maart een ledenvergadering ;
ook wordt er over de 1000 piek een_ enkote gehouden door de JFAS .
algemeen : er wordt veel gevraagd over akademicibelasting, het
L .O . en (beta's) hoe kan de asva zorg . - i dat akademici voor het
volk gaan werken . Onze interne scholi : .. zal vooral gericht moe-
ten zijn op het kunnen beantwoorden van

	

gelijke vragen .
i .h .a . positief dat het met dc:- staf wel lukt ; negatief :

dat er te weinig mensen worden bereikt ~n *. j. -c het te weinig strijd-
baar gebeurt .



Notulen van de beleidsra,:.dver .::aderinP'van, 17 mart 1972 .

Aanwezige ;;roepen : andragoger, bi.olo n, ekonomen, historici,
medio,nen, neerlandici, ; - edagogen, po' tikolo en, psychologen,-
scheikundigen, sociaal-geografen (te 1 at :), sociologen, wis-
en natuurkundigen .,
Toehoorders : een jurist,

1, notulen van de ver_acarin~~ y n 3 mag rt : goedgekeurd .

2 .0 . procedure-voorstel behandelins ; a»;endapunt 2 (1000,- acties)
1 . verloop van d2 kampanjes tot nu toe,
2 . voorbereiding van de 23e maart,
3 . landelijke ka::,panjes "na pasen .

procedure-voorstel zonder stemming aanva,rd .
„r~2 .1 . verloop van de _ampan,jes tot nu_ toe .
~~ Gekonstateerd wordt door

	

dat er bij de akties op 9/3 .
een tegenstelling was tussen de centrale meeting en de fakul-
teitsbijeenkom :,$,en . De eerste was wel geslaagd, in de fakul-
teiten „ras het minder groot en strijdbaar .
verslagen der groepen :
a . wis- en natuurkunde, biologen e ,. .. ndere beta's :

	

'
aanwezig : 300 man . resulta :~.t : eeg .. . , ermanente f 1000-groep
en. een bezuinigingsl.~omite (vnl . s~,I ,.eikundigen, aan uit-
breiding wordt gewerkt ; :rel zitten r leden van '.JK en M`-S
in) . Er ontstaat diskussie over de politieke waarde van de
vergadering . Beta's verwijten de asvavertegenwoordigin, dat
zij niet aansloot op de aksiebehoeften van de aawezigen .

	

\Hen wordt echter verweten dat do voorbereiding zowel tech-- .
nies als politiek onvoldoende was . De ver.jten aan het a-
dres van de asvavertegenwoordiging ho-.en dan ook . niet op
dee `:,~eesperstraat bezorgd to worden, .naar o.:) het Roeters-
eiland . Het z In verwijten a,--n zichzelf .

b . neerlandici : moties ~ ••-~n Gnomen over studentenstop, perso-
neelsstop, 1000 piek en staking, :Lr sprak o .a . iemand van
de staf . Door verkiezin„er_ aan het instituut was er een
slechte opkomst, wel waas er een duidel jk ; inbreng van het
komite zelf. De vergadering wa^ mede tocg,espitst op hot
instituut . Men besloot tot tikti bij do parlometaire behan-
dcling .

c . politikologen : n .a .v . eerder geu. Ge kritiek van
over het gebrek a .-~n participatie v~~ de aktiegroep in de
vers-ad erin; stalt

	

lat •.:r weloverwogen argu-
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2 .2 . do 23ste maart .

DL heeft besloten toch te gaan demonstreren voor de meeting .
er zullen zeker sprekers komen van ASVA,SRVU,CPPN,P v,1A,PPR,- -
PS'~ ,AA0 en staf VU . misschien ook VAWO, vakcentrales en vd
Hoeven. Bedoeling is naar buiten toe de steun die we hebben
gekregen en onze argumenten kenbaar te maken .
propaganda : er zal vanaf maandag 20 maart een karavaan de in-
stituten en huizen afrijden met lawaai en papier .
Andriessen-brochure :

heeft zeer ernstige kritiek -' planning en werk . : de
kopy kwam veel te laat binnen ; sle' - ',s als
het weekeind doorwerkt kan er nog n kleine oplage klaar-
komen .Het bestuur wordt opgedragen hi .:r ernstig over tespre-
ken. Als er niet op wordt teruggekomen zegt SUA het vertrou-
wen in

	

op . Zo gaan 100en guldens verloren .
SUA had dit voor het in de bel .raad_ te brengen met

het bestuur moeten doorpraten .
onjuist dit te wijten aan 1 man ; op de laatste re-

daktievergadering bv waren maar 3 mensen . ook dat is fout .
i .h .a . is het slecht dat dit soort brochures in zo'n

tempo worden uitgebracht, zonder voldoende te zijn doorgespro-
ken . :Er moet eerste een gestencilde werktekst komen .
bestuur werpt tegen dat het een beleidsraad besluit is ge-
weest dat de brochure de 23ste af moest zijn .

er is de la:.tste tijd nooit een uitgave gekontroleerd,
dit behoort in de planning te zijn inbegrepen .

2 .3 . dc landelijke kampanjs, .
verslag LOGvergadering 1`' maart :

USN, loopt niet zo best, slechts 1_ : ' mensen op vergadering,
'lastra,

	

ziet 't o(:- landelijk niet zo,
Delft,

	

hoewel met :nige moeite de VSSD
brochure wel loopt,
Groningen, wel goed ; er zijn al zeer veel mensen bereikt . Op
de meeting zullen

	

-

	

en de PvdA spreken .
Utrecht, somberheid wat afgenomen ; ong . 300 mensen op een ver-
gadering .
Het gerucht gaat dat de hoorzitting van de kamerkie . op 15
april zal zijn . (paasvakantie) Als dat zo is moeten we de par-
lementaire b,.handeling aangrijpen voor aktie . Wel zal er voor
gezorgd moeten worden dat alles wat zich tegen de 1000 piek
heeft uitgesproken zich op de zitting ook laat horen .
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hoe zit 't nu met de kriteria voor een evt . boykot?
kba etc . had zullen worden uitgezocht, maar uit rapport van .-
do advokaat valt daarover niets op te maken, toch moeten we
met deze zaak wol opschieten .
bestuur kan niet toe z eggen dat DL op de volgende beleidsraad-
vergadering hiermee al klaar zal zijn .

.0 . De NacKinsey-konfcrentie in Oudschoten .
28 en 29 maart zal er een soort handelskonferentie

pla :tsvinden met de Brauw, tussen ministerie en universi-
taire diensten . Het plan bestaat om vanuit het LOG' te laten
merken dat we Naris niet hebben g •.nikt, dat Veringa koeses-
sies heeft gedaan, en dat we ook - eKinsey niet zullen pikken .
In antwoord. op de vraag of met dit soort besprekingen feite-

	

'
lijk de universitaire top niet buiten eilol wordt gezet, zegt :

dat er al jarenlang door Den Haag besprekingen met
de verschillende diensthoofden worden geinitieerd .
Plan do campagne voor een veldtocht zal dinsdag klaar zijn .

	

,

4.0 . ASVA-,jaarboek .

	

'
het asva-jaarboek komt 23 maart van de SSP . Ge-

zien de financiele positie van de club zullen we zoveel mo-
gelijk zelf moeten bezorgen, verzending kost 75 cent per stuk .
Huizen, en niet tc verafgelegen wijken zelf doen . Er circu-
leert eon vrijwilligerslijst . Ook moet er aan losse verkoop
worden gedaan, bv onder staf . De SUA zal een stalletje in
de Poort verzorgen .

5 .0 . ASVA-kontributie,
bestuursvoorstel tot verhoging mct'f5,- .

	

acht een be-
slissing hierover afhankelijk van :

	

raambegroting voor vol-
gend jaar, 2 . het sukses van de 1C . pink aktie .
Hut stuk van

	

is het 1L . - tst beschikbare ;
en bestuur zullen voor de volgende beleidsraad met

nadere gegevens en argumenten komen . Dit nadat nog eens wa3
benadrukt dat dit soort zaken zeer goed met de asvagropen
in de f akuhteiten dient te worden doorgesproken .

6 .0 . Wijzigingen in het SUAbostuur .
zie stukken beloidsraad 17 maart . voorstel aangenomen, una-

niem .

	

_
voor bestuursleden ~oldt de verplichting 1+ dag

per week voor de SUA te werken ; Ook

	

zegt een hulp toe .
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7 .0 . Do diverse steunkam~an 'cs . '~
stand op dit moment f 450,- .
Er zal Wker doorgcga„.n moeten worden mot kolloktes tijdens -
akties, want dat loopt go .:d . Bovendien zijn er stounlijsten
voor de 1000 piek .atie, bedoeld om moe onder do staf te
werken . 0 k zijn c' voor de :taf brieven over steunabonncmen-
ten op Pooter . Gropen die deze brief nog niet hebben bezorgd
moeten dat zo snel mogelijk doen .
De lcden erfkampaazje :

	

er zijn groepen die nog
ingevulde kaarten niet hebben ingeleverd . Er is een zeer
nauwkeurig, inventarisatie nodig . De groepen moeten hun ve_,-
antwoordeli.jkheid voor dit soort zaken goed beseffen .

kunnen niet mier studievcrer_i ;in-sen zelf hun akt-:_e-
materiaal bekostigen?
psychologen : zeggen deel opbreng-3t van hu--1 feest toe aan do t -

	

'
asva .

8 .0 . Mededelingen van het bestuur .
8 .1 . Do Poorterrodaktio vindt het niet le - ,._c dat er in de notulen

stond dat de Poortcrplanning niet goed zit i .v .m . akties .
Er komt te weinig informatie vanuit de fakulteiten ; daarom : ?
6 april, 15 .30 uur, Sociologies Instituut, rodaksievergade-
ring met mensen uit do fakult, ;i'L-,sgroepen . Belangrijk i .v .m . ;
evt . dagelijkse bulletins tijdens do grote akties rond do
1000 piek behandel ing .

8 .2 . Jon eren voor Vietnam .
De FJG is na konflikten uitgetreden .

	

leest hun
verklaring en de reaktie daarop van het komite voor . Het
aanbevelingsl~omito is wel zeer uitgebreid, o .a . mot indivi-
duele FJGers .

8 .3 . afrekenen "Stop do Brauia"-bróchuros .
nog schuld hebben : do n .:crlandici : 150 ex .

de sociologen

	

_
de andragogont 20 ex .

8 .4 . dc huur/inkom saktio .
Er zijn deze maand nog 65 introkki_ -,n gekomen . Vooral de
Rustenburgorstraat, de Egolantiorss':'aat en -gracht gaan
goed . Gede centraliscerd, m,,t mensen per afdeling loopt
de aktie beter dan vanuit een centrale huuraktiogroep .
Er zal een onderhoud met een advokaat komen over de kwestie.
van deurwaarders bij kleine. huurschuld .
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de kie . Universiteit en Binncnst,ad zal con nota maken over d .;
bestemming van dit projekt . Dit zal in de beleidsraad worden .
behandeld zodat er een standpunt kan zijn bepaald voor . half
mei, . wanneer het xn de U .R . komt .
SSGZ .
Err gaat een boos gerucht over con premieverhoging tot f 24."-' ? -

merkt op dat er nog NSRmen_sen in de kie . zitten,
misschien kunnen die worden vervangen door LOGers . Voor de
SSGZvcrgadering v= 25 maart zal kontakt word n opgenomen
met

3,7, Kollevekaartkontrole in de mensa .
het mensatarief voor niet-studenten is f2,40 geworden, tot
nu toe is kontrole onmogelijk geweest .

	

dringt daar
wel zeer op -aan, maar van

	

weigert wegens
personeelsgebrek . In do andere mei: . .~a ligt hot moeilijker,

wijst op de noodzaak co- 'Dersoneclsvergadering
van beide mensae bijen te halen, or, op dit punt de oei heil
weer te smeden . Het afscheidsfeest j,_ . .,ran

	

wordt als
een mooie gelegenheid d :: .arvoor gezien .
Verder wordt benadrukt dat dit Ggort maatregelen duidelijke
voorlopers zijn van wat in september kan gebeuren .

90 . Rondvraag,,
9 .11 er is e .:n konflikt van politikologen met hot

Ekonoinios Seminarium omtrent een literatuurlijst . Verzocht
wordt een gezamenlijke vergadering met sociaal-geografen e_i
sociologen, die immers daar ook moe te maken hebben .

9 .2, datum volgende scholing : 14 april .
echter : de DLvergaderingcn van do 1000piek aktie zullen ge-
woon doorgaan .
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Betreft : Vergaderenr ASVA Beleidsraad .

Op vrijdag 17 maart vond in het Sociologisch Instituut van
de UvA een ASVA Beleidsraadsvergadering plaats . Temidden
van de -olm . vijftig aanwezigen werden meerdere prominente
aktivisten waargenomen o .twr . het ASVA bestuur (koorpleet).

Twee dingen vielen
op n .l . :

- het "wilde" van enige jaren geleden, het anarchistische element
is uit de toonaangevende ASVA-kringen verdwenen . Anderzijds is
er ook weinig ruimte voor theoretische verhandelingen à la
Schmierer-Krahl . iet wachtwoord is disc,iline, en die is
zonder enige twijfel gericht op "belangenbehartiging" . Politie'_
in de zin van partijpolitiek wordt angstvallig gemeden . Be-
richtZever vindt het tekenend,dat ir. de discussie over de
juiste datum van de onderwijs-hearing, niemand het idee opperde
om hierover iemand van de JPN-kamerfractie te bellen . Nee, man
zou de BVD bellen!
Berichtgever laat in dit verband de keuze tussen naïviteit
en bewuste taktiek open .

- In de ogen van berichtgever is er geen twijfel aan, dat het
ASVA-bestuur het heft in handen heeft en de beslissingen, die
ter vergadering worden genomen, al heeft "voorgekookt".

meent voorts een toenemende eensgezindheid in de besluit-
vorminc van de Beleidsraad te konstateren .
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De 1000 ballenkrant is het speciale informatie-bulletin van
de ASVA in verband met de akties tegen de collegegeldver1g-oging .
Sinds De Brauw het wetsvoorstel tot coll—gegeld -,ierh .̂gin
tot 100') gulden_ op 25 januari .,p . een persconfere :ï iï met reel
luidr,zc- .ti ~-heid heeft gepubliceerd, i s er het vol ;: :--.;nde :gebeurd
Eer,-j-, dacht. iedereen dat het r .er pee wel bekeken wa ;:,, dat de
disnuzsie over het voorstel ai- bi - e begrotingsbehandeling
in het najaar haal plaatsgehad en ~ ;

	

de zaak er du-, sii.~eniijk
al lang door was .
Toen schreef het landelijk Overleg van Grondraden een open
brief waarin van de argumentatie die De Brauw iii de Memorie
van Toelichting bij zijn wetsvoorstel had ver :.oenen, geen
spaan meer heel gelaten werd . Op basis van d tekst-van de
apen brief - in de universiteit verspreid b_ e èLOG-KR1~NT' -
heeft het L .O .G, geprobeerd. politieke pair-ui jt;n van zowel
oppositionele als regering :egez_.ade signatuur te bewegen een
standpunt in te nemen ; dit ge eurde rok m,.t bEtrekking tot
de vakcentrales, de onderwijsorganisaties, d : ^rganisaties

` .van de wetenschappelijke staf en het universiteitsbestc.ur .
NT-0 .__stleeds overheerste echter de veronderstelling dat de
studenten bij hun streven kanslkans -' ,-,os zouden zijn . Ditblijkt

{ uit het feit dat de open brief en de argumenten-van het L .O .G .
in de pers zeer weinig aandacht hebben gekregen .
Intussen sprak de hele universitaire wereld, tot aan Rector-
Magnificu.s De Proe en de Academische Raad toe, 2Jich in zeer

' duidelijke bewoordingen tegen de maatregel uit .
De situatie veranderde echter op slag toen de-studenten
samen met stafleden en technisch personeel op 9 rnae.rt massaal
ln aktie kwamen om de eis 1 1000 GULDEN NOOIT' t -ï stellen .
Pal daartp kwam in de Eerste T_ .j.mer de kritiek vaa.n alle -

s ook regerings-parijen los, die het voor j--)e Er,-::Luw ncodaakeli jk
zal maken om met concessies te hoir :t.n, teneinde he roerstel
niet bi voorbaat kansloos te raakar. . .

.< .~ ,BEL ,J_
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HEILVAhT RE ILL riETS r !Y. .I
TEPJ-i0GI~TG' , is dan ook een re•le 2's met grote k^.:_s op succes .
?n l ,~e st instantie hanr-t alles ec'.~te ^

	

van (z~ ir , c

	

è-
bewe i nlg o1- de universi .`e~ te_n._teg_en de ~i?n.,nex~

	

!~c Brauw-
Deze week moeten wij d uidelij.ls maken dat ent. :,.e cclreot~es
op de ergste uit-,rassen van h.e 1000 g~zide n .^t geoo-g zijn,
en dat De Brauw het wetsvoors-~ l maa--f- beter

	

kan ver-
geten .

N E E M D E E T AAN DE, 11 . n
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14 .00 uur : D E dI 0 N U TRA T I E >.
Oudenanhuispoort .
Vanaf het Roeterseiiand vertrekt or. 13 .30 uur
een stoet naar de Pocrt .

i . 0C

	

L-1 E E T I -`: G
Aula,
Spui .
Op de MEETING zal het wc.. ; rd worden geroerd door :
P .v .d .A .
G .P .N .
P .P .R .
P .S .P .
Amsterdams Aktiecon:- tee Onderwijs (waarin, de -af d .

Amsterdam van de _ .B .O_P . (N .V .V .'!
V .A .W . O . afd . Arë:ste ani

.

Het Staf Aktieoo aait~te van de V .U .
3 .R .V .U .
A. .S .V .A .
Er zal een verklaring Te t een standpunt v,-:r,. de

vakcentrales ter vergadering aanwretig zijn .
Ook het standpunt van de studentendekanen zal

nog eens in een verklaring worden benadrukt .

D I T I S I~E

D E 1 0 0 0

GE LE GE NH"'E I D C :

i'1G U L D E N P L i L N N ., l,

D E B R A U W D E

V E

T N I T I E F `J, :

G.' E i`1

D?

T A P E L T E

1000 gulden NOOIT 1000 gJuldden. N00IC .
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Betreft : ASVA-protestmeeting.

Op donderdagmiddag 9 maart j .l . hield de ASVA in de Oude Manhuis-
poort een protestmeeting tegen de f .1000,- en andere vernieuwingen
in het Universitair .onderwijs . De meeting duurde van + 15 .30 uur
tot + 16 .30 uur .

Door vier sprekers werd het woord gevoerd . De eerste drie brachten
de inmiddels genoegzaam bekende negatieve uitlatingen ten gehore .
De vierde spreker, die nagenoeg een half uur voor zich opeiste,
begon zijn betoog met "kameraden" . Hij stelde dat de CPN achter de
studenten staat . De maatregelen die nu genomen worden maakt het
voor de arbeiderskinderen onmogelijk te studeren . Als voorbeeld
haalde spreker de Sovjet-Unie aan . Hier kon iedereen studeren zon-
der dat het iets kosttƒ . Iedere student heeft zijn eigen goed in-
gerichte flat enz . Met gelach werden deze voorbeelden door de
studenten ontvangen .
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Betreft : ASVA beleidsraadstukken .

Hierbij worden de notulen van de ASVA beleidsraadvergadering
gehouden op 17 maart j .l., aangeboden .
evens een bericht van de Dagelijkse Leiding van de 11 1000 ballen"
commissie .



Bericht V

	

y a' r ë 1 ~-

Aan alle karnerc.den,

+ xyr wordt e: n inforwatiebulletin gemaakt . Dit gaat met steeds grotcie fre-
kzwrcntie verspreid worden . De groepen roeten voor de verspreiding zorg
dragen . De informatie becta,.,t uit allerlei losse ~berichter over de 1000-
ballen, zoals aankon'igcn -.aan vergaderingen in fakulteiten, uitspraken
var, besturen ., politisi ctc . Naam van de kraatz 1000-ballerkrant . fierste
nummer wordt gemaakt dcor

	

verspreiding geschiedt via
de fakulteitsgroepen, woensdagavond op de x000-ballenvergadering . Groe-
pen die niet kor. . :_ ., zijn in overtreding en zullen door de DL bestraft
worden .

+ Stafaktiekom,nitee% geprobeerd wordt de frustratie van de VAiTO om te bui-
gen in een aktieko .: èl itee, Hierna :moeten de groepen de stafleden pressen
zich hierbij aan te sluiten.

	

neemt kontakt op met de WiWO .
+ :Sandéd_atsassis~entenkc :r_-,;.tce Een nieuw initiatief 'wordt onyi-rikkeld,
Spoedig horen wij meer .

	

-

Er moet op elke vergadering gekollekteerd worden . Resulta .t van kollektes
op twee vergaderingen is reeds f . 4009-- . liet is dus zeer wel de moeite
waard dit onverdroten ter hand te neten .
Stafleden moeten afgegaan ïorden met steunlijsten voor de 1000-ballenaktie,
Steunlijster afhalen op de ASVA .

+'Propaganda-karava ,n-. maandag 20,-aart t/m donderdag 23 maart gaat een
propagandakaravaan de hele universiteit langs . De karavaan bestaat uit -.-
+ 20 mensen, geluius~ragen, megafoons . spandoeken, koliek-tob ssen, sand-
wichborder., pamfletten . Maandagavond 20 naar de Zilverberg, dinsdagavond
21 naar Uilenstede, waarvoor samenwerking met SRVU . Tijdens deze tocht
moet eerst zoveel mogelijk stampij gemaakt worden, waarna stanten pede
protestvergaderingen belegs moeten worden in kantines etc . Op deze ver-
gadering moet een goede megafoonspreker het woord voeren, er moet gekol-
lekteerd worden en er moeten pa :rfletten worden rondgedoold . De karavaan
gaat op deze

	

alle universitaire ;,ebouwen af . DT--leden moeten zich
voor deze dagen vo©lediC v.'ijmaken van afs_pral_en . De karavaan roet bestaan
uit 1 bestelL è,s ( Volks:rcge of Transit), 1 geluidswagen (huren of via
SRVU) en zoveel mogelijk autofis, brommers etc . Alles lustig beplakt met
spandoeken, affic'^jes etc . ASVA-bostuur regelt nu reeds hot vastleggen,
huren en chartc:r,;_i van al het benodigde, met inbcgrip van grote h oevecl-
heden mensen van alle groepen. Dezen moeten allemaal zoveel mogelijk men-_
sen leveren die 1 of neer dagen met deze karavaan :meetrekken . De =a rav an
moet el%W dag uit minstens twintig man bastaanl Vanf heden worden er da .n
ook op elke verg.^adering zeer 'konkrete, keiharde afspr .^ak_en G`am'ma=~Ct . Ieder-
een moet deze dan ook houden!! Groepen die geen mensen leveren, of waar-
vyn do monc ,~n hun afsprai ._e niet houden, zullen door de DL bestraft wor-
den! Dc 1000-ballen_ kampanje is de belangrijkste die we ooit gehouden
ebben) De

	

.n moet een 2rooí

	

kseS ro de l
+

	

zal een 1O00-bal ic :nbal~cac ~.omponcren .
+ D 23 Zro: ~ . :n dcrnor_stratie voorbereid . De i a.v: an moet er tevens toe

dienen do Ier^ ;spe ~roor'ocr^idin-.tijd te komacnseren . Deze demon stra èt ic
wordt als volgt goorg-.niwerd . e r gaat con demonstratie vanaf act Rcc -.crz-
eiland naar do Aula . . Deze pikt onderweg d rsigolo ;en op, uen andere
demonstratie gaat vanf d èc Toert langs de sociologen, andr è .̂gogcon etc .
Overal worden do fakultcit n lecggeha_ ld . Als het goed. i s

	

er có
fakulteitsverb_;deringcn gepland, dat deze :afgelopen zijn als de d,.monztr,--
tie langsl,.a ::~t, sic r moet nog tien tijdsschema voor gcmaa .I.t worden, LI--, de-
monstratie voegt zich in de Utrc:chtsostr^.a èt of daaromtrent bij de mc„--
ci jnen-etc,- èd einonstra.tie .

+ Jeroen g .:t als con rzcnde sjablonen ontwerpen waarmee in i_,oot tempo
gekalkt kar. eiorder. .

+ Voor de landelijke demonstratie worden badges ontworpen die tevens a ..s
ytoegangsbewijs gaan di.eno.ni

	

-
- Vdl:gbnde azspr^ken DDL : zrcc . .sd^.g 15 aart . 13 .00 uur ; DL ASVA-kantoor,

20 .00 uur 100 . -ballon l.omm-ssie, zend J-__ 19 mrt . 20 .00 uur, DL
HOUD ZE, IN T-,

	

1C00 B.ALliJ'T!HOUD ZE Ih' n :K, Dis 1000 B .ALLU11! : ! ! ! !



0 . Notulen : bij het punt "SR ," moet "bevriende" vervangen worden door
"alle" . De medio:ci wijzen erop, d~ ;t, _hun Vietn , m-komitec niet onder
LSVA-vlag wcrkt ;

	

zit ook in "Jongeren voor Vietnam".
Notulen met deze wijzigingen aangenomen .

1 . De 1000-gulden- -
'
ktie-,g

a) de open brief is verzondan .c.n T;olitieko ',na_rtijen, vakbonden en
universitaire instanties,

	

rbij het verzoek om de punten van
de brief met de grondrad«-n te bespreken . Hiercp zijn nog geen reakties
binnengekomen ; er za1 telefonisch a ::ngespocrd werden tot ecn snelle
totstandkoming van het Gewenste kcnt^.kt . De LOG-krant is uitgezet .

voorstel em e----n .'_S L-steunkcmitcc vo r de f 1000-akti .eop te richten, met als doelen :

	

bekende Nederl._nders achter de
f 1000-kampanje te krijgen, niet alle politieke gevolgen van dien
(gedacht wordt a r, vakbondsme-_nsen enz .) ; b . financi•le . steun te è krijgen .
Verder is

	

vc-i mening, dat er een onderscheid gemaakt moet worden,
tussen de princip__cle kant van de zaak en de problematiek van de
studiefinc.nciering . De vakbonden hebberi zich namelijk . wvsl tegen de
financi•le drempels gotcon_d, maar hoeft (nog) niet zo'n posi .t.ieve

mening t .a .v . - studiefinanciering . Er zullen op zeer korte termijn
steunlijsten worden gemaakt met een tekst vï.n .

de akties in de fakulteiten : inventaris :.tie :
bolitikologen : lob-krant maandag uitgezet (vergadering) ; 9maart
f 1000-aktiedag ; aparte f 1000-vergadering ; 7 maart in SFR motie over
f 1000 .
sociologen : i .s .m . aktiekomitee op 16 maart vergadering over studiefin^_-
ciering . Met : studiekoórc',in.>ntrice, dekaa.n, JSVL-bestuurder . geprobeerd
wordt om docenten in de tikti e te krijgen.
medicijnen : logkrant uitgezet . Eigen stencil, specifiek voor med . fak,
met motie-koncept . Donderdag 2-3 was er een exer..plarische .nktie met
spandoeken en borden t .g .v . de onc è:~ing van 't een of andere door H .M .
.en De Brauw . 9 maart 's avonds (staken onmogelijk) protestvergadering,
tegen f 1000 en personeelsstop . Medewerking van staf en tas ; -
psychologen: tijdyens borrel log-kr^.nt uitgezet . Stencil, spandoeken,
affiches en muurkranten gcm, .a.kt . ". oorbereiding 9 ml-art. ?'Tellicht
speciale vergadering voor ASVL-leden .
neerlandici : logkrant verspreid ; motie aangenomen ; vergadering van
9 m.-art in voorbereiding .
andragogen : 9 maart vergadering -.vc;r herstrukturering en s~dentcn-stop

.-rte f 1000-vergadering niet ha .lb^^r . logkrent v«rsvr ..id .
-edabcgen : samen met :andragogen.
scheikunde (spreekt voor de bêta's) : dinsdag 14 mart protestvergadering,
in de B-zaal van de hoogbouw op het roeterseiland ;

	

spreekt
en

	

wordt benaderd'

	

spreekt als kandidaat-assistent
en

	

namens de .-.ktic.komitees . Er mceten vanuit de
vergadering f 1000-komitees worden eigericht. logkr - . .git bijna volledig
verspreid . Stencil wordt gema-.kt.
sociaal-geografen,. : 9 maart staan de stoppen centraal . MLoties . (analoog
aan politikologen) . St,f en dagelijks bestuur werken mee ; stakingsdag
uitgeroepen .
historici : motie tegen f 1000 en f 100 in studiex'ichtin_gsraad . 16 of 17
maart akticdag . .legkrant wcrdt m .i .v . uitgezet .
ekonomen : 9 maart staan rerson_eelsstoop en f 1000 centraal . Motie wordt
voorgelegd aan fak .raaad .
de pedagogen deler_ mee, dat deze weck in de algemene vergadering mr^ties
tegen de 1000900 piek, tegen de numerus fixus en rocr de algemene st .^,-
kingsdag, 9 maart zitn ~ar.`;enomcn .
Propagandamateriaal :

	

er moeten dc .:r politikologen, historici,
andragogen en econome .i afspraken wardon gemaakt voor het verw^.~ .rdige .
van spandoeken en muurkranten, Er komt ee n daFeli'kse leidm -wccr"
de aktie, waarin zittin,:, hebben :

en

	

En ook

	

De D .L . vergadert zc'. .4 .
=; s m^ ^asdag worden enveloppen T vt l c: et 1 _ g-~cr~.ut ; poorter en sto©lci ~ .
voor



maandag worden enveloppen gevuld met log-krant, poorter en sterci'1 Y

voor stafmensen .

	

: :r ::cèc Lcn overal tijdens aktievurg~c:o : i,l
SLT..stalletjes komen .
1 c . Centrale meeting met SRVU : 23

	

Disdag overleg met SRVJ .
Op de meeting moet de breedte.: v,-. -,i het front zo duidelijk moge-lijk zijn .
.Zoveel mogelijk organisaties die cn standpunt steunen, zulle{ gevra .a d
worden een spreker te sturen . Er bestaat twijfel over de juistheid vr.n de
datum, omdat die zo dich-*ij? zc niet in de vakantie ligt . In verband met
de andere aktiviteiten -is yen veel vrdeCere. datum: onmogelijk ; misschien
kan de 21e 2 dat hangt ock af van d,: sprekers ; het zal worden uitgezocht .
1 d . De landelijke akties :-deze mbetcn bestaan uit een demonstratie
en een meeting . Het log he . :ft b.--, sleten tot deze nktiviteiten_,op 21 april

' in den haag ; vooral omdat dit in'grc .~~ir_gen al gepl ., ~ ned was . Er wordt
gewezen op-het gevaar van i-»-r- het water vellen van de -olrnning . Vó—, r de
kamerbehandeling, di, :: begin m_ei z . -.u kunnen v llen, moet de 1' 1000--yor ;-ble-
matiek kontroversie l in dJ belangstelling komen . (er ontwikkelt zich e_n
d .skussie over de planning van de ,^ .'._tics : deze moet voorlopig alleen g~x

nglobaal zijn) . In groning~e nen is 2 .1 -pr il al in een pamflet gence~ :c . Om de
à

eerrit

eeneenheid to beharen kan. daarmee beter ingestemd worden . Er moet zeker niet
gewacht worden tot de datum van behandeling bekend is . De vaste kamerkie .
zal de henzing nc. hc.1, indienen van het wetsvoorstel in de k,-.Mer houden .

datum van de hearing moet . clod,r c.nze druk zo ver mogelijk naar voren
sdhoven wcrCen . De aktics moeten dc proce ::ures vertragen . .

sa stelt voor de datum van de hearing zo snel mogelijk vast te late :

~de

stellen . Op dc meeting moet . opgeroepen worden tot 'fa,kultei tsakti es .
n .b . 21 april zal hela 5 j' r » gelcc'en zijn dat de Griekse fasciton aan de
macht kwamen, dus rekening h :_uden met okties in don haag .
De dagelijkse Leiding krijgt een m^r_da : t cm i .s .m . de woensdagavondgrccep

landelijke akties te plannen .
1 e . Andriessen-brochure :

	

voerbereiding met een'bectje gce
wil in vergevorderd stadium te ._temen. N ,reukend meet belangrijkste ge-
deelte voor ondcrwijskcmmissie en w .,ensdagnvcèndgroep gestencild zijn .
Dinsdagavond 7-3 wordt ,-ndriesse .~i d,ecr het bestuur en de DL besproken ;
iedereen wordt uitgenodigd . Kosten vermoedelijk tussen f 2,50 en f 3 2 00 .
1 f . Het onderzoek naar de inkoir_, nspositie van studenten : Vrag*1.nli j st
klaar, 70 vragen, beantwoc.rding duurt een uur . Enquêteurs le-ja :'.rs soci-
oleger_ in het kader van het èprcgrMeci1ijkher.en met kcènr)ens~-.tie)

is optimistisch cv' .r wat x het LB maarlacg zal beslissen .
Er worden nog enquêteurs g,,zccht . Susidie z.'.l aan±;evraagd wcrc'.en, :	

j Civitas .
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vrijdag 17 fo

	

ri 20 .00 uur
Sociologisch instituut .
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AGENDA

1 . Notulen

2 . De 1000 gulden acties
3 . De Mc Kinsey conferentie -in .7oudschoten
k . ASVA- j aar' ce k
5 . ASVA-contributie
6 . Wijzigingen in het SUA-bestuur

7 . De diverse steuncampanjes
8 . Mededelingen van het bestuur
9, Rondvraag

De 1000 gul _l en akt i e s .

Het is tekenend voor het enthousiasr.c waarmee tegenwoordig de
voorbereiding, van de 1000 è gu© .'.en -èkt i.es ter hard wordt genomen,
dat in het bericht van de Dagcl_.jkse Leiding van de 1000 ballen
aktie, meer è da alleen gems:^.late afspraken werden vermeld . Met
name over fakulteitsvergade_- ingen op de 23ste, over schablonen
en badges zijn geen -if sprc kf n gcmankt , maar er kan natuurlijk
altijd over gepr . ,t worden . Een ieder wordt echter verzocht
vooral op de onderaan in het 'bericht' genoemde vergadertijden, . te
Op de beleidsraad zullen wij i o<ten sprckon over het verloop letter_ .
van de aktics tot nu toe : de bct,ek—nis val! 9 r_aart, een .evalu-
atic van dc vergaderingen i_ de fakulteiten, c'e gesprekken van
het LOG met , politieke partijen. etc .
Verder moeten we ~^fsprc.k ::r_ m_kcn voor do organisatie van de
23ste maart, met nc-.mervo è:,r de; prop gand_, dc.-.rvoor
Het rapport van de advocaat zit bi j de stukken en kan dus ook
bij de beschouï--irgcn wcrd3n betrokken.



2- 9 maart akties
a mapje en propag ;, .li :ia

	

'
De helft is klaar . In het weekend moet dW~a doorgewerkt worden . Het zalbevatten : dokumenta'tiena.teriaal zoals krkx brieven van de Brauw(novenber)
.er, het Presidium .Verder stukken mit Poorter over studentenstop en uit'
de seminarmap over stop en str~t :',,ie . -ten stuk over de hulpmiddelen-
kredieten . Stukken van de medicijnen, soc .g,~ografen, psychologen en
andragogen .'
Própaganda : er is een "1.SV!1 baby affi ~sje", een stencil en de groepen

' moeten eigen pamfletten maken . Medicijnen hebben dit al gedaan .
b De diverse subfakulteiten

Medicijnen: en ekonomen hebben elkz'X's avonds een protestvergadering belegd .
Bij - med . spreekt

	

en hopelijk
Vocr de rest' zie boven onder punt 1 .
Biologen, historici en neerlandici vcer .n - 9 maart geen aktie . Toch wordt
hun verzocht a .s . maandag 12 uur op de 11SVt. tezijn bij dƒ voorbereidir_ge-

-verg . van de 9e, omdat persona «ls- en studentenstop ook bij hen spelen .
c De. centrale meetin- .

.Half vier in de Poort D 108 .
oer de ASVA. spreekt

	

voor de staf

	

niet .
~u is voorgesteld

	

rij b .-hoort tot e è~n landelijk stafkomitee
in oprichting ( VWO, BWb, VLWC afd . A'dam) . Dit moet nog besproken worden .

-Er staan 3 —isen centraal op deze meeting ;
1.onmiddelijke opheffing personeelsstop ( aan Presidium .)
2 geen invoering studentenstop
3 geen kollegegeldverhoging .
Het nieuwe verburgoffenwief ( kapasiteitsbepaling) mort worden tegen`ehcuden .
Er moet een offensief geopend worden op -Presidium en UR . De eisen, gefermu-
leerd in de moties op de afzonderlijke vergaderingen, moeten naar het Presi-
dium en de UR . Zoveel mogelijk konkrete eisen steller_ w .b . liet opvmllen van
posten . / 2,5 miljoen tekort op hulpmiddelenkrediet, wordt voornamelijk

#,afEewenteld op bêta en medicijnen . kale brieven van Verburg c .s . die in
Db's komen moeten doorgespeeld worden naar de ASVA .
Er gaat een stencil uit naar het 1J0 om 1-jaars met moeilijkheden w .b . stuw
keuze naar grondraden_ t e sturen .
",argument : parlementaire demokratie wordt door De Brauw om zeep geholpen .

Huur inkomensaktie
Er zijn aktiekomite-as op zilverberg, uilenstede kattenburg en weesperstra :it .
360 bewoners trokken hun huurra chtiging in . Resultaat : ministerie vult
tekort bij DSH o .a . t .g .v . aktie ^pn : f 250 .000,00 . '_~r komen nieuwe aktie-
korigees : jordàa.n, rustenbur erdwarsstraat, blasiusetra?t, b_lderdijkk de
en da costakade . Dreiging service}.ostenv-erhcging . nivit,,s-advieskit.-huisv .
te«en . Verstegen, hoofd DSH : vcrggissing _":aagdenhuis, nu geen servicekcs -—en_-
verhoging . Er zijn beleidsraadsl='den die nog steeds een huurmachtiging, hebber
J.ktie duurt tot september .
4 . De financiering van asva-akties :
de post "aktie" is al overschreden: . Er wordt a~~ngedrongen op mcár è zelff.ina.n-
ciering. Kollektes tij_,_ens vergaderingen . Ledenwerfaktie weer opzetten .
SRVU won 600 loden! ASV.1-steunko :.niitee : er moet door groepen bij de staf
langsgegaan :gorden .
5 . Scholing : zie stukken 3-3 . Er waren 25 f br . weinig beleidsraadsleden .
10 maart : over 1000 piek . Voorbereiding voor vergaderingen . Zaal : Psylab .
Via stencils openbaar karakter aan scholing geven . 24 maart : politikolcgan-

<avcnd over vakbonden .

	

mensen ~ knappen af op scholing zoals gcwe ::ett
moet verbeterd worden .

	

,.



6 .
geeft het voorbeeld van de sociale fakulteit, waar mensen in raden

zitten zonder kortokt met de aktiegroepen . Enzz Gesteld wordt, dat deze
mensen primair ve .Lèantwoording verschuldigd zijn aan hun achterban
(punt twee van de voorwaarden uit de stukken dient te vervallerr,- -evenals
punt ——n) . Wel dienen zij lid te zijn van de ak tiegroep, en dient er
fraktieoverleg vooraf te zijn .
7 . SU] .

	

'
De balans geef e'n te "gx::íí "gunstig" beeld : de voorraad is te laag
geschat . De. SSP is een grote Lèred1teur, de asva ook .

	

. Er moeten
op korte termijn gelden korren om de produktie van oudere brochures weer
op te vatten . (f 6000 binnen 2 weken) . Benaderd zijn enkele linkse rijker,
het Vietnam-bulletin en andere grondraden . De groepen moeten ecn deyini- '
tieve visie maken over de sua ; ook roeten zij al hun vergaderingen opgeven
en mensen aanstel? en voor de verspreiding . (iedere maandag iddag Zijn er
sua mensen op het kantoor ar.nwc zif,) . Er moeten lijsten ingeleverd worden
;Zet mensen - die een bijdrage - è voor de sua zouden kannen willen geven .
Volgende keer wordt een ni,uw .sua bestuur benoemd .

	

wijst op
de nocdzaak van een betere planning van uitgaven .
8 . SSF .
D e SEP draait ook slecht . Heeft veel en grote debiteuren . Liquide middel-en

7-llijn o~

	

p; deze zouden var. d e sua moeten afkomen .

	

sua is een klein=
.debiteur, er moet achter de grote debiteuren aangezeten worden, zoals de
Uv.,l . Lr wordt gewezen op het politieke gevolg van het onregelmatig werken
van de SSP : het blad Discorsi dreigt daardoor getroffen te worden door
vermindering van subsidie .
De mogelijkheid van het insci.akelen van een inkassoburo bij het innen van
schulden wordt overwo?en . Een voorstel van die strekking wordt overgenomen .
9 . Nieuwe penningmeester .

	

door, -
Het bestuursvoorstel om

	

te vervan_gen ;wordt unaniem aangenomen,
ybehalve door wis- en natuurkunde, die zegt afwezig te zijn .

<O . St,tttut enwi j ziging op het punt "lidmaatschap".
Voorgesteld wordt, het lidmaatschap te laten lopen "tot wederopzeggens",
zodat mensen poorter blijven ontvangen, niet vergeten lid te worden en ':net
betalen kunnen wachten tot zij voldoende geld hebben . De ASVL heeft dan
aan het begin van het studiejaar in elk geval een papieren basis om mee
te beginnen .

	

wijst op het geringe rendement var. het blijven
toesturen van poorter aan het begir. van dit jaar .
'r wordt besloten dat het voorstel tere-Egaat naar de groepen, waar gauw
en menig gevormd moet worden, want het betreft immers een statutenwijziging .
De rc.geling zou toch pas over anderhalf jaar ingaan .

11 . mededelingen .
merkt e èn jurist op ; deze blijkt voorlopig slechts belangstellend te zi a
-vergaderingen ;arden niet meeE-edïeld .

zegt dat de planning van poorter nogal ongelukkig is w .b .
de lties van de komende tijd . poorter komt de 23e pas in de bus .

In poorter van 10 maart wordt in i~-,d 'r. geval de 23e genoemd als dag van de
centre le meeti ng .
12 . Rondvraag .

deelt mee, dat er kzjde 14e een vergadering van de sociale
fakulteit over de bestuursstruktuur is . Tegenover het plan van \',iegersraa
staat nog geen plan vanuit de fakulteit .
Uit -tzocht zal worden wat er ïe doen valt -.^.n het b è-~zoek van minister
ièTelisEen (f 3000 ; aan Amsterc1,-rr" voor het open,-2.n van de Amro-bank .

vraagt wat er gebeuren moet in het kader van de leden-
werf2.ktie . Er wordt geinventiri!3eerd welke r- , sultaten de groepen b~~reiL-t
h sbb en . Op alle ve-y.ad erinr en moet g ,nèro rvk?n worden .

teVoorgesteld wordt, Losse PTu^!:,ers van noort ,~r op vergaderingen v è .rkopen7

lanwF zig waren : politikologen, soci oJ c ., en, i.sychcloger:, ne .,èr " .LLw;dic .i,
m .,

	

, ene tici., scc~.za©.-andrz f,e ~, en,7 .

	

?oren, tir :i .>- en n .tu rlnu dc(?)~,en, ned^,~- . .
~Jo xèr '.'e=i historici . ~r_oTlo' :.er: biolo,''n (?) .
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Betreft

Protest-meeting ASVA

Op donderdagmiddag 9 maart waren rond half vier 500 à 600
studenten in de Oude Manhuis Poort bijeen om te protesteren
tegen :
- de personeelsstop ;
- de studentenstop ;
- de 1000 gulden collegeld .

De s p rekers waren

	

en IJSVA-voorzitter
Deze laatste kondigde aan dat op 23 maart een

nieuwe vergadering zal worden belegd, en wel in de Aula en samen
met de SRVU .
Wanneer tussen nu (9 maart) en die vergadering geen toezeggingen
zijn gedaan t .a .v . het onderwijsbeleid, zal gesproken moeten
worden over eventuele hardere' acties (collegestaking) .
De zaal was erg enthousiast, de bijgevoegde moties (bijl .A) wer-
den alle aangenomen, om o .m . aan minister De 3RAUW te worden
toegezonden .
tijdens de meeting werd er t .b .v . de ASVA gecollecteerd .

beval de collecte aan : om grote acties te voeren heeft
de ASVA geld nodig en dat is er momenteel niet .



De Algemene Proteni è - -, p -è , r,riï _ , :; i-, lr,r "en g dccesten en re1èb "n' èè 1

van de Universiteit van Amsterdam, bijeen op 9 rt^ .azèi 1912 In do
Oudenanhuispoort :

	

' -

1 ) wijst de síuco ._.~e~ è, -ep a2 al, een bedreiging van de externe de-
nokratisering van het onderwijs .

2) waarschuwt voor de neiging ori de vrijheid van onderwijs' onder-
geschikt te maken aan de mate waarin de regering het onderwijs
wenst te financieren .

3) is van mening dat de moeilijkheden met de staf/studenten ver-
houding die in een aantal fakulteiten bestaan n.ie ' mogen worden
afgewenteld op de studenten en slechts kunnen worden opgelost
door drastiese uitbreiding van personeel en investeringen daar
waar dit nodig is .

4).,pr.otesteert met klem tegen de ondemokratiese handelwijze vanj
C)mi.n_ister De Brauw, die voordat het wetsontwerp - studentenstop:

aan het parlement is voorgelegd, reeds voorbereidende mnntrege-
le:n voor de invoering van de studentenstop treft, zoals met name
blijkt uit de centrale voorinschrijving van eerstejaars .

5) eist : intrekking van de wet op de studentenstop .

2e motie

De Algemene Protest Vergadering van studenten, docenten en personeel

van de Universiteit van Amsterdam, bijeen er 9 moert 19'/2 in de
Oudemanhuispoort

1) wijst de person-nlsstop als een botte bezuinigingsmaatregel af .
2` vrijst erop ~a ~t een groot aantal fakulteiten door het voortduren

C)van ~.e personeelsstop er toe gedwongen wordt het aantal studenten
.ni te remmen en de kwaliteit van het onderwijs te verlagen .

wijst erop dat het opvoeren van het mintal onderwijsuren van de
staf, als surrogaat voor personeelsuitbreiding, er toe leidt dat
het onderzoek van de Universiteit verdwijnt .

4) eist van het Presidium de onmiddellijke intrekking van de perso-
neelsstop .

5) eist van de minister eon voldeeende financiering van onderwijs en

onderzoek ann de Universiteit,
6) stelt vast dat slechts een gezamenlijk front van de hele universi-

teit (waaraan ook het presidium en de Universiteits Raad partici-

peren) krachtig genoeg is om van het ministerie een voldoende

financiering af to dwingen .



3e motie

De Algemene Protestverba dering van studenten, docenten en perso-
neel van de Universiteit ven Amsterdam, bijeen op 9 maart 1972 in
de Oudemanhuispoort :
is van mening dat de voorgestelde maatregel tot verhoging van
het college- en inschrijfgeld :
1) een ongeoorloofde aanslag op het inkomen van de studenten bete-

kent .
2) als middel om door financiele druk op de studenten en hun

ouders andere herstructureringsmaatregelon (zoals studenten-
stop, studieverkorting en een studielonin`ensysteem) voor te
bereiden, onaanvaardbaar is,
dat de maatregel voorts

3) in tegenstelling tot wat De Brauw beweert, wel degelijk het
recht op onderwijs voor iedereen en de verdere externe demo-
cratisering cratisering van het hele onderwijs door de collegegeldverho=
ging wordt aangetast,
en tenslotte :

4) met deze maatregel een volstrekt verwerpelijke wijze van de fi-
nanciering van de voor de maatschappij als geheel, nuttige
voorzieningen in het onderwijs wordt geintroduceerd . Deze wijze
van financiering (nfwenteling van de investeringen. op degenen
die van die voorzieningen gebruik maken) komt in conflict met
het wezen van het systecn van collectieve voorzieningen zoals
dat in Nederland bereikt is .

en is derhalve van mening, dat het voorstel tot verhoging van
het collegegeld moet worden afgewezen .
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Betreft : Protestmeeting ASVA .

een protest-
actiegroepen van studen-
Amsterdam

Op donderdag 9 maart werd in de Oude Manhuispoort
meeting belegd door een aantal werk- en
ten en docenten van de Universiteit van

werd door de ASVA gecoordineerd . ~~

	

. Een en ander

Te + 15 .30 uur waren een 500 à 600 studenten bi'j'een

be. ASVA ..
v .orz ;ti ef

	

deelde mede, dat op 23 maart wederom een grote
vergadering belegd zal worden, nu samen met de SRVU . Intussen
zullen per (sub-) faculteit eveneens vergaderingen belegd worden .
Dit alles om zich te bezinnen op hetgeen gedaan moet worden wan-
neer minister De BRAUW de eisen van studenten en staf afwijst .
Deze eisen zijn :

- onmiddellijke opheffing van de op "verzoek" van De BRAUW door
het Presidium ingestelde totale personeelsstop ;

- geen invoering van een studentenstop in welke faculteit ook ;
garanties voor vrijheid van onderwijs voor iedereen ;

intrekking van het wetsontwerp - collegegeidverhoging .
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Betreft : Vergadering ASVA-Beleidsraad 3-3-1972 .

Op vrijdag 3 maart vergaderde in het Sociologisch Instituut (Korte
Spinhuissteeg) de Beleidsraad van de ASVA .

De volgende agendapunten werden behandeld :

1 . De 1000 gulden akties

a . op de "open brief" aan parlement, partijen en vakbonden
waren nog geen reakties binnengekomen . Op voorstel van

zouden zaterdag 4 maart op het congres van de
Wiardi Beckmanstichting steunlijsten ter tekening worden
aangeboden ;

b . op donderdag 9 maart moeten zoveel mogelijk per (sub-)fakul-
teit protestvergaderingen gehouden worden . Op die dag is er
te 15 .30 uur in de Oude Manhuis Poort een protestmeeting,
waar gesproken zal worden door vertegenwoordigers van :
ASVA
Staf-Aktiekomit— i .o . (BWA, VWO, VAWO-A'dam)
ASVA-werkgroep medicijnen
ASVA-komit— ekonomen
Machiavelli (politikologen)
Studievereniging sociologen
Aktiekomit— psychologen
Aktiegroep "meer poen meer docenten"
ASVA-komit— soc .-geografen .

Mogelijk zullen de protestvergaderingen per (sub-)fakulteit uit .
monden in bezetting van instituten .

c . de centrale meeting van de ASVA met de SRVU zal op 23 maart
plaats vinden . De plaats is nog niet bekend ;

d . de landelijke aktie zal plaats vinden op 21 april in Den Haag
een demonstratie gevolgd door een meeting .



VERVOLGBLAD Nr . 1 .a
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De grote angst bij LOG en ASVA is, dat het wetsontwerp be-
treffende de f. 1000,- behandeld zal worden in de Paas-
vakantie, die voor sommige fakulteiten al op 17 maart begint
Men vreest, in dat geval geen behoorlijk aantal mensen te
kunnen mobiliseren .
Eind maart zal er in Groningen een plaatselijke demonstratie
plaats vinden . In het LOG was er nogal wat verschil van me-
ning geweest over de plaats voor de landelijke aktie ; zowel
A'dam als Groningen als Den Haag waren genoemd .

e, de "Andriessen-Brochure" zou in de week van 6 maart gereed
komen ;

f . naar de inkomenspositie van studenten zal een enquête gehou-
den worden . Men wil hierbij vooral sociologen proberen in te
schakelen .

2 . De 9 maart-akties

a . de propaganda bestaat voorlopig uit de ASVA-Baby-affiche,
waarop de protestmeeting te 15 .30 uur in de Oude Manhuis
Poort staat aangegeven (zie punt 1 .b) ;

b . de overzichten die diverse sprekers gaven van de aktivitei-
ten in hun (sub-)fakulteit, waren voor berichtgever te veel
om te onthouden . Opvallende zaken kwamen in eik geval niet
aan de orde ;

c . op de centrale meeting in de O .M .Poort zal als spreker
optreden ; eisen :

- opheffing personeelsstop
- geen studentenstop
- intrekking wetsontwerp kollegegeldverhoging .

3 . De huur-/inkomensaktie

De servicekostenverhoging is niet doorgegaan, omdat de daarvoor
in aanmerking komende studenten hun giro-machtiging hebben inge-
trokken .

vertelde trots, dat de Stichting Studenten Huisves-
ting heeft geprobeerd, hem failliet te laten verklaren i .v .m .
een huurschuld van f .2000,- . E .e .a . ging niet door, daar de
kosten van de procedure hoger lagen dan de opbrengst van
boedel .

4 . De financiering van de ASVA-akties

Reeds nu is de post "akties" van de ASVA-begroting overschreden .
Getracht wordt nu, middels faculteitsakties leden te werven, en
d .m .v . het "rondgaan met de pet" gelden in te zamelen . Finan-
cieel staat de ASVA er ronduit slecht voor .

5 . Scholingsavond

Op 10 maart (19.30 uur) wordt er een ASVA-diskussie-avond ge-
houden over de f .1000,- kollegegeldverhoging .
Plaats : Psychologisch Laboratorium Weesperplein .



VERVOLGBLAD Nr . 1 , b
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6 . ASVA-leden/vertegenw . in (sub-)fakulteitsraden .

ASVA-leden, die als student zitting hebben in (sub-)fakulteits .
raden of -besturen, moeten hun stem uitbrengen overeenkomstig
het gevoelen van hun achterban . Dus : "mat last en ruggespraak" .

7 . SUA

	

'

deelde in diep vertrouwen mee, dat de SUA op
het punt staat, failliet te gaan . Men wil nog proberen, voor-
raden naar de SSP over te hevelen .

8 . SSP

_
Op de balans staan de

	

v/d S*SP voor minstens,bezittingen
f .10 .000,- te hoog aangegeven . Hierdoor komt het eigen ver-
mogen mogen (e .v.) dienovereenkomstig te hoog uit .

9 . De penningmeester

Het voorstel wordt aanvaard, dat

	

penningmeester
wordt i .p .v.

10 . Statutenwijziging
Voorstel, om lidmaatschap ASVA te laten doorlopen "tot weder-
opzeggens" wordt niet aangenomen . Het wordt evenwel nog in een
kommissie nader bekeken.
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Betreft : Notulen Beleidsraad ASVA .

'

Voor de notulen van de Beleidsraadsvergadering van de
ASVA op 18 febriLari, moge worden verwezen naar bijlage B e

~

/ ! _---_
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Vr. i jdagavcnd 3 maart 20 .00 uur
Sociologisch Instituut (nog ci ;cecis)

AG N D A
1 Do 1000 gulden akties

a
b
c
d
e
f

do
de
de
de
de
het

open brief en logkrant
akties in de fakulteiten
centrale meeting met de SRVU
landelijke akties
andriessen-brochure
onderzoek naar de inkomenspositie van studenten .

2 De 9 maart akties

23

a het eloku.mentatieme.pje en de propaganda
b de diverse subfakulteiten
c de centrale meeting (sprekers en eisen) .
De huur/inkomens aktie in verband mc.t de servi.celcosten-
verhoging .

4 De financiering van ASVA-akties .
5 De scholingsavonden var. 25 febr, en van 10 maart .

(zie toelichting)
6 De problematiek rond ASVA-mensen die als studentenvertegen-
woordiger zitting hebben in fakulteits- of subf.akulteits-
raden of -besturen . (zie toelichting) .

7 SUL
a balans per 25-2-72 (zie elders in de stukken)
b mensen voorhot SUA-bestuur.

8 SSP
balans per 1-1-1972 (zie elders in do stukken .)

9 De penningmeester
voorgesteld wordt om

	

teè vervangen door

10 Statutenwijziging op het punt 'lidmaatschap'
momenteel vermelden de statuten dat
wordt aangegaan voor de periode van
voorgesteld wordt dit te vorarderen

het
een
in

ASVA-lidra aatscliap
akadomisch jaar :,
'tot woder.opzeg;gens' .

11 Mededelingen .
12 Rondvraag .

j
~'

Ad 6 :
Naar aanleiding van de uitspraak van het bestuur v,-n_ de FSVT
in het geschil tussen -

	

en de subfakuitoi.t

	

stelt riet
bestuur voor, dat de beltiesr,a:ad oen besluit neemt t .a .v . ele
voorv;.aardcn waaronder LSVi :.-mensen in raden en besturen anion- tc;n
funktioneren .
Deze voorwaarden dienen o.1. als volst g—formul.oe rd te wtiorden
- de vertegonv.oordigc.rs dienen kontakt te onc'erhoucleli met de

-

(I:SVL)akti egroep in de betreffende fakulte i t (in, gevallen .
dat beslissingen., dreigen te werden geeerare waarover nor ,
gc ::n kontakt hoeft plc . :-:tsgehcd, :rsoeten' d~ vc,rtel ;c;n~,~c~c~rdiger :
eis :;n dat dit alsnog geschiedt) .
de vertegenwoordigers dienion te stemmen in overocn ;,tcmm -ing

-
mot
d~

de besluiten van de cltitie ;roep .
aktiegroepi.n vaèn hun kant cdi :.non er voor te zei ,:_;en dat

do verteger:viocèr dig,-rs worden betrokken bi . j de s t,rï ogie-
;l i s k- C i c, s .

-- de SV'.-gezinde

	

invertegenvwoordigers

	

vtirsc?1i.'_ :Lendc Sub-
fa_ kul.tcitcn dienen kosnL..lct rro t elk, ...r t on de,rhouden .
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P 05 t :i.ro 1 .09 2 2 .1-

Gemeentegiro 86,60

Dank 160,99

Debiteuron(v .a .sept .'71) 3650,--

Gesclzatte voorraad 5000,--

Tekort 483,06

9z46 18~

sSIVA .
Overname ASVA-bnochurevoor.raad

260,--

Orediteuzen :diver.se 387,94
SSP 3067 2 95
SUN 125,--
ASVA 4466,--

leningen 800,-- ( 9 )

99~ ~ 9

verder :Lopen er . orders bij de SSP over ongeveeer f10 .000,--
TrIocderne Jeugd Raad heeft nog geen rekening gestuurd voor
Ilurdrulc Profijtbeginsel . Dit zal ongeveer É700,= belopen . .

t id de bedoeling dat het huidige SUA-bes -cuurr op de
'.volgende beleidsraadvergadering een voordracht doet cverr de
komende bestuurswisseling . Hiertoe worden nog twee mensen gezocht,
die bereid zijn gedurende minstens een jaar zich -te w©i.~jden
aan de diverse taken die binnen de SUA te verrichten zijn . . Dit

behelst onder meer beleidsbepaling, .in-en externe organisatie

en kantoorwerk bij wis celdienst . Het is van essentieel belang

dat dit alles binnen het n eusre bestuur tot een vaste ,

regelmatige tao.kverdeling zal leiden ; hiertoe moet elk bestuurs-

:1id tenminste een halve dag per week het SUA-kantoor bemannen, . .

de wekelijkse bestuursvergade ing (iedere maandag 10 .00u)

bijwonen etc .
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% voerlcpige) Balans per 1-1-1972 .
BuWtingen

	

1 33940,-
Debiteuran

	

12750,-
Crediteuren

	

21530 2 -
L .L,L .

	

2200Q :-
Afschrijvingen

	

15330 > -Voorraad materialen 4500,-
Kas/bank/Siro 4500, -
0n0rhM werk 4000,-

-- 500,= E .V . 30,-. -
,f
_13
960190,-1 60190,-

BezittingenB=Winsen f 33900p- Crediteuren f 20000 1 ~
Debiteuren 25000,- 22000 ;-
Voorraad mat . 4000,- afschrijvingen 16000,-
K as/h ./G . 1200 1 -
Ond,-:ri-i . wark 15000,-
Borgsoni L . V . 21640 -

-

	

L-= 5=

79640 ;-

kad 5 : Scholing . (25 febrJ
zoal, die we toch welLfgozien van de moeilijkheden met de'

binnenkort opgelost hopen ti hebben, was het opvallend dit veel€ van de mensen dia in de afgelopen maanden het sterkst op het tot
stand komen van een LSVI-scholing hebben aangedrongen, niet aan-
wezig weren . Verder was ook ecn relatief groot aantal beleids-
rnedsloCen afwezig . -
In een inleiding w~,rd de -- in het

	

politieke v,-kl<zbonclss -tuk
onvoldco nC,e aangegeven - lijn uitgewerkt die or door de studenten-
boweelne

	

loopt : van n-politiek vnkbondswerk-zonGer-meer (SVB),
via. foute strategische konsepten voor de strijd voor het soci- ;-
lismc, naar vakbondswerk dat op basis van een marxistische
maatschappijvisie kan worden gezien als nan bewuste strategie
om aan de studenten de montschap3clijke verhoudingen duidelijk
te maken : do politieke vakbond .
De di skussie ging voornamelijk over Oe vraag hoe nu dit
'politiƒrel van hot vakbondswerk in konkroto akties tot uiting
te brengen . In algemene termen bleek deze vraag niet te be-

(rintwoorCen te zijn nat meer den Q kreet dat die belangen van' .
Studenten door de politieke vakbond moeten worden aangegrepen,

kan wordGn duidelijk gemaakt dat ze in toenemende mate
in tejunsbelling komun w2t dle vnn het kapitaal .
Deze diskussio roet verder gevoerd worden een de hand van de
strategische prcb10men . van dc komende ma , ndon . Hot bestuur stelt
voer om op 10 maart te praten over Je 1000 gulden aktie waarbij
dar. ook de endriessenbrochure ken worden betrokken .
Voor het politieke vekbonds-konsept als zodanig is dit probleem
in zoverre interessant, dat ele 'vrkbondsmotinven' om de 1000
gulden . .ante pakken duidelijk liggen, maar 'tot nu toe te weinig
duidelijk is wat de politieke redenen voor het voeren van deze
aktic zijn
lis - zij het beperkte: - aanzet tot eis politieke analyse kan
de tekst van de open brief ven het IEG worden gebruikt,



32

1r~,--IkOMIen stukken

Op de vorige beloOrnaPsvergndorin" (18 febr .) heeft zich
tiijdens do rondvrasj eon korte mner f,lie. . en abrubte diskussie
voorgedaan naar aanleiding van een verzoek van do zijde van de
moliticologon om het punt 'ingekomen stukken' op cle agenda te

	

\
"!artsen .
Ic notulen vermelden dat het bestuur dit verzoek afwees en wij
!2bbcn vernomen, dat in Ce nktiogroop vrn 'de politikologen zelfs
je indruk bestond, det het hier een 'rigido' afwijzing betrof .
Daar ait irOstu zeker nict het gevnl is geven wij bij deze een
nadere toelichting op het bestuursstandpunt .
Tn do eerste plaats achten wij wantrouwen jog-ns het bestuur

verband met hot, Wc's terhoudon ven informntin nic t op zijn
pinots . In do bestrersverklerinG van 30 j :_è.nunri j .l ; hcbbon vrij
Lasteld erenar te zullen streven het zwaartepunt van politieke
Oskossi en besluitvorming in de beleidsraad te loggen ; tot op
!-men zijn wij di-rop niet teruggekomen . Hoe moer problemen011

s in con vroeg stadium door do beleidsraad kunnen worden
nc! cl0, 7 hoeliever hot ons is . Nu er spec iale verd . .derin ;en

met Ca noOruk op politieke Oskussie wardon gehouden zal dit
o . i . ook in toenemende mate gaan ebeuren . Een andere tendens
die o n bevorderende werking in deze richting

	

tot gevolg zal
hebben is Co opbouw van de LSC.' in de f :--,kulteitein, w?,erdoor
de informatie- en besluitvormings-lijn 'van boven naar Knoden'
z : , -.1 wo rden ar:ngevulC met een lijn in omgekeerde richting, die
op den Cour van minstens oven root gowisht zal zijn .
11 de tweede plaats zou het op de nGenin plnntsen van hot punt .
'in c:kc:r~cn stukken' con aantal . praktisch-orgenisntorisCh negatieve
kenstkwnnties hebben (wij gaan door hier niet neder op in, maar,
als dit wordt gewenst zijn wij daartoe ter vergadering gaarne
berniC) . Den erlumentntie als 'waarom zouden we hot in godsnaam
n - 1 t'.; t el o ~_ n t

	

is der*.'.inlvc -.e onvoldoende
't7- extr .-ï werk zou het bestuur echter niet schuwen indien

or ook positieve offekten van te vcrwnehten zouden zijn .
jit nu, is niet hot geval . Als we erkennen dat het bestuur bij

~.j_ .vt ,~nstollon van Ce lijst van ingekomen stukken voer de'o
A3WW in ieder vlevrl een selukti . moot onken uit de

poststukken die digelijks op do woesperstrnnt arri-
oren (en waarvan er momentcol vale zelfs de bestuursvergadering
iet burrikun), dan is er geen onkelo Wei dit to formnlisoren

Gun

	

:1 ('.^T pilt .
it is liet fotnndpunt, zoals dat roer het bestuur op Qo beleids-
=Svergndering van 13 f ebr . i s geformuleerd .

HA bestuur .



r:	~ . socio' ogen, . c_nc;i1

	

du,nceriendi snek, h:i.s t,orici, soc . geogra--
f~n . .r : .cié ; : ogen_ ; po li tic ologen,med_icijnen,psycho!ogcn,ekonomen

Notulen belc :i .~l ; :raad 1µ3--2-22
i) scholing vrijdag :
Er is nog

	

vaste plaats voorde scholing.ln de Jodenbreostract'
kon het nog :{11et,Volf?end^ :~, eek :l e scholing in het sociologisch laat .
De mensen u de onderurijscommissie bereiden de scholing voor,als ad
hoc e'èon
Volgende

	

wordt de discussie voortgezet over de Pol .Vakbond.
In de toekomst (later_eberoepssituatie en het standpunt van de ASVA
overr ti.etenschapskritiek . Voor. ma~.rt en april. wordt de strateg`
cussic voortgezet, Pol . Vakoondsstukk—n dienen gelezen tezijn ; zij zijn
nog op de ASVA aanwezig .

S . R,A,.

"olgens de brief van de penning -noester zit de S .R..A .financieel in het
yop o Iict is een fin . vereniging geworden met nog É9 .000 in kas .

Het voorstel wordt gedaan de boel op te heffenEr zijn een groot aan-
tal studieverenigingen morsdood .Din.sdag is er een hearing voor de,
studieverenigingen om te zien wrat er moet gebeuren .Bij een besluit
tot opheffing g< at het geld naar de ASVA, die vroeger (30 .000 heeft
gesubsidieerd ..
Veel studieverenigingen hebben n.l . geen pol fun-tie meer .Hiervoor
hoeft de stichting niet te blijven bestaan .Samenhang van studievereni-
gingen met de ASVA ligt op fac .nivo .Het bezwaar is dat de centrale
inning niet verloren mag gaan omdat de niet de ASVA gelieerde st .die-
verenigingen de inkomsten niet mogen missene.
Besloten word-;:De ASVA zorgt voor de bevriende studieverenigingen
d de rentrale inning te garanderen .
Hoewel. enige twijfel. bestaat over de . ASVA-ac©ministratie wordt nogmaals
,nder, uitdrukkelijke garantie van bovenstaande besloten 'de vergadering . .
-on 22-2--72 over opheffing te laten beslissen .

'i Buite alaundbeleid
)or de landelijke Vietnamdomonstretie in hot A'damse Bos moeten veel
-~srten in de faculteiten worden verkocht .Op vele plaatsen moeten
m hees worden opgericht ; (zie stuk

Al s er voortdurend wordt geluld is het een janboel!
impo i a Lisme groep rookt in de verd .ruklcing door de Vietnamaktivi-

itenp.De opzet wordt dus dat beide groepen naast elkaar gaan draaien
,.eden - - .-n de Vietnam groep moeten ook tijd hebben voor agitatie
pr,opagancd.a in het koelor van het
l-oev et;s.ng in het stuk dat; de regering kan vallenn wordt verwijderd

I r de Victrlam akt i c .; wordt een gro -te



Dee volgende mensen zitten in de VietnClm/;roep :
( .;nc,},~ ,_

(And r .) ,
;Iteerlandici),

	

Soc .
,pol . ),nnedicijnen(werkt niet onder ASVA

j),Z~sycla . 7, . ekonomen) .Del è:n tsten stellen voor te bena-
m .

_

	

_

citeit:-~kti.es : Presidium] heeft de . studentenstoppen niet principieel afgewezen
elf voeren een capaciteitsberekening uit,waarbij gedreigd is dat de faculteiten
cap: citeitsproblernen niet op medewerkirng van het pres . hoeven te rekenen als

~ .el.

	

~~en studentenstop aanvraz;rden .
gelast w nrvaen de opheffing .datur: 1 april zou zijn . .je Brauw heeft forirat9.estop

{e! . Presidium + U .R . voeren klakkeloor, uit wat Den Haag verlangt .
i) i:r moet naar 'Den Haar; er. naar heet Presidium geschreven worden .

Er moet in bcturen en (sub)faculteitsraden geprotesteerdi worden tegen het presi-
iutn .Er moet in moties ook op gewezen worden dat medew—rking pricipieel wordt
geweigerd .

Bij a:ndr èa ;og;en en psychologen zijn al vergaderingen g—we:er t .De aksiestrategie leverde
Ro el wè: , t problemen op .
And!r,-.re;: : n pleiten voor een gemeenschappelijk initiatief van de soc . faculteit

t I=. . B . zegt officieel dat zij gedwongen is illegale onderwijsvormen toe te staan .
lit-..i ,~r:ten zouden bij gebrek aan tudenten bevoegdheden moeten krijgen .

Psychologen overwegen samen met T .A .S ., staf enstudenten 29 feb .of 9 craa .rt een
aktiedag te houden .
L', ol',;en is voor een vroege datum van aktàe aangezien dit effectiever is .Bovendien
c.or ;t d=e , 1 .000-aktie dan niet doorkruist .Het bleek echter moeilijk om al op 29 feb .
ee;' --

	

te organiseren .Besloten werd: om op 9 maart een staking van de soc . faeul-
}te houden .De nadruk komt te liggen op de personeelsstop gaat ,als follow-up de

x1 .000 -aksie, die van 16-20 maart wordt gehoudern .In d .e f<aculteiten moet de kwestie
'oor die tijd aan de orde zijn geweest .

^_nevella

	

Fr dunt nog aktiever dan tot nu toe het geval was naar een grotere
©rg_iderruimte te worden gezocht .De vert;aderdicipline :-.al er Wel bij varen .
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven .

Distr . :

	

/ Bijlage(n) :CA,i
Afschr .

t

Betreft : Vergaderen ; f . 1000,- ,groep ASVA .

/avond
Op woensdag/ 1 maart vergaderde op het ASVA-kantoor de
"f . 1000,- groep" .

Aanwezig waren 23 studenten

Vernomen werd, dat de aktiviteiten in de (sub) fakulteiten
slechts langzaam op gang komen . Alleen de sociologen en de
medicijn-studenten hebben data vastgesteld voor aktieverga-
deringen (ngo ) .

pleitte voor het instellen van een dagelijks
bestuur van de"f . 1000,- groep" .

Over deze suggestie zal de Beleidsraad vrijdag 3 maart moeten
beslissen .

kwam

	

met de suggestie even-
tueel toch een "mars op Den Haag" te organiseren .

Over deze kwestie werd geen besluit genomen . Wel werd nog in
welwillende overweging genomen, een gebouw in Den Haag (bijv .
0&':1) te bekladden op de dag van de behandeling van het"f . 1000,-
voorstel" in de Tweede kamer .
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven .

VERVOLGBLAD Nr. 2a I Bij „~Vlint. rapport nr . 2

Vernomen

	

dat
moet gaan . Van andragogen,
men zeker .
De bezetting door
omdat er anders

Men voelt veel voor
Vergadering . Een

op 9 maart de gehele fakulteit rS'VI "plat"
sociologen en politicologen is

de le jaars-politicologen is opgeheven,
op 9 maart niets meer te bezetten valt .

het bijeenroepen van een Algemene ASVA
aanleiding hiertoe zou gevonden kunnen wor-

den in het kiezen van nieuwe (sub)fakulteitevertegenwoordigers
in de Beleidsraad . Men zou bij deze gelegenheid het hele pak-
ket grieven tegen de overheidsmaatregelen kunnen uiten . Om het
geheel een massaler aanzien te geven en daarbij solidariserend
op te treden, wil men proberen de SRVU bijeen dergelijke ver-
gadering te betrekken .

De aktie "vuile was" is goedgekeurd door het Presidium van de
UvA_ mits de teksten oD de spandoeken niet beledigend zijn .

De landelijke a_kties lopen nog niet oest, met uitzondering van
Groningen en Delft (waar men bezig is met een ANDRIESSEN-brochure) .
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B E L E I D S R A A D S V E R G 1. D E R I N G .

	

-

AGENDA :

Vrijdar;avond 3 maart 20 .00 uur
Sociologisch Instituut (nog steeds)

1 De 1000 gulden akties
a
b
c
d
e
f

de
de
de
de
de
het

open brief en logkrant
akties in de fakulteà.t en
centrale meeting met de SRVU
landelijke akties
andriessen-brochure
onderzoek na2 èa r de inkomenspositie van studenten .

2 De 9 maart akties

'

a het dokumentatiomapje en de propaganda
b de diverse subfakulteiten
c de centrale meeting (sprekers en eisen) .

2~ De huur/inkomens aktie in verband met de servicekosten-
verhoging .

4 De financiering van ASTVA-akties .
5 De scholingsavonden var. 25 f•br . en van 10 - maart .

(zie toelichting)
6 De problematiek rond ASVA-mensen die als studentervertegen-

woordiger zitting hebben in fakulteits- of subfakultcits-
raden of -besturen . (zie toelichting) .

7 SUA
a balans per 25-2-72 (zie elders in de stukken)
b mensen voorhet SUr.-bestuur . .

8 SSP
balans per 1-1-1972 (zie elders in de stukken)

9 De penningmcester
voorgesteld wordt om

	

-

	

te vervangen docr

10 Statutenwijziging op het punt 'lidmaaatschapt
momenteel vermelden de statuten_ dat het AS*Vï,I-lidmr a :tschap
wordt aangegaan voer de periode var_ een akadomisch jaar :
Voorgesteld wordt dit te veranderen in tot wederopzeggens

11 Mededelingen,
12 Rondvraag .
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven .

Distr . :

	

_ Bijlage(n)

Afschr . : "

1Betreft : Vergadering "f . 1000 - commissie" ASVA .

Op woensdag 23 februari vergaderde te ca . 19 .30 uur in het
ASVA kantoor de "duizend gulden commissie", die tot taak
heeft aktieplannen te ontwikkelen tegen de verhoging van
het collegegeld tot f . 1000,- .
Aanwezig waren 16 studenten

De vergadering nam het besluit, voorlopig 23 maart aan te houden
als datum voor een mars door Amsterdam (of een meeting óf een
mars plus meeting) . De redenen om deze mars in Amsterdam te
houden en niet in Den Haag, zou volgens

	

liggen in het
feit, dat Den Haag *zo'n saaie stad is, waar van de bevolking
geen medewerking is te verwachten . Bovendien, aldus
voelen de meeste grondraden niet voor een mars (en/of meeting)
in Den Haag .

ASVA-voorzitter

	

deelde mede, dat op 24 februari het
L .O .G.stijdens een persconferentie de "open brief" zal aanbieden .
Deze "open brief; opgesteld door

	

en

	

-~,
bevat de argumenten tegen de verhoging van het collegegeld .
Zorgvuldig zijn uit deze brief alle termen verwijderd die aan
marxisme zouden kunnen doen denken . De "open brief" is gerichtt
aan de voorzitters van de politieke partijen, de voorzitters
van de vakcentrales en aan de leden van de Tweede Kamer .

wist te vertellen, dat het Presidium van de
UvA toestemming heeft verleend tot het "dichtplakken" van de
diverse wetenschappelijke instituten .
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Zo nodig andere rubricering aangeven .

VERVOLGBLAD Nr . 2a Bij

	

ha-/inf . rapport nr . 2

Medegedeeld werd,
een aktie loopt
tegen de reele verlaging
van het collegegeld

Onm .

dat ook in Groningen (evenals in Amsterdam)
vanrcandidaat/assistenten . Deze protesteren

van hun inkomen door de verhoging
tot f . 1000,- .

bij politioneel ingrijpen aan de VU is het
niet denkbeeldig dat de ASVA haar aanhang
zal mobiliseren om massaal van haar solidariteit
blijk te geven .

Tenslotte werd besloten in de week van 28 februari te starten met
de "aktie vuile was" : het behangen van diverse instituten met
spandoeken, waarop de leuze " f.1000,- nee! "
Het zal dan nog niet om bezetting gaan, al zal wel die indruk

41

gewekt worden .



1) Zo nodig andere rubricering aangeven . ~__	_

Distr . :

	

7~ Bijlage(n)

Afschr. :

ASVA-kantoor de

Betreft :

	

Vergadering "Duizend Gulden Commissie" .

Woensdagavond 16 februari vergaderde in het
"F . 1000,- commissie" .
,Aanwezig waren 21 studenten

Voor de "nieuwkomers" zette

	

de opzet van de gefaseerde
actieplannen uiteen (zie vorig rapport hierover) .
Verder kwamen aan de orde :

I . Actie "Vuile 'Aas" : gewerkt wordt aan het vervaardigen van
lakens met tekst : "f .1000,- - nee!", die op een bepaald mo-
mentment aan de gevels van de instituten zullen worden bevestigd .

'

Dit kan alvast de indruk wekken van bezetting. Intussen moet
per instituut de zaak "aangezwengeld" worden . De data van het
"buitenhangen van de vuile was" zullen per instituut (na over-
leg met instituutsraad) vastgesteld worden .

II .Actie candidaat-assistenten : deze studenten gaan door de in-
voering van het verhoogde collegegeld even zoveel minder ver-
dienen . Zij gaan een handtekeningenactie tegen deze verslech-
tering van hun levensstandaard beginnen .

III . FSW : de gehele sub-faculteit FSW is bezig een actie voor
te bereiden om het complex "ANDRIESSEN-POSTHUMUS-De MOOR"
van de sub-faculteit te weren .
Deze actie wordt gekoppeld aan de "1000 gulden actie" .

Uit de discussies bleek, dat de oppositie aan de faculteiten van
medicijnen, economie en rechten, enigszins geisoleerd staat .

Medegedeeld werd, dat op 18 februari het LOG weer bijeenkomt, -
niet in Amsterdam .

De vergadering zal gaan over de tekst van het ma-
nifest c .q . open brief die het LOG binnenkort zal publiceren .

gaf nog als zijn mening te kennen, dat de lande-
lijke f . 1000,- actie zeer waarschijnlijk door de ASVA geleid
zal moeten worden, bij gebrek aan samenhang in de andere grond-
raden .
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