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MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN
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VAN: Hoofa BVD

AAN:
Zijne Excellentie de
Minister-President,
t.a.v.

Bijgaand moge U worden aa&geboden
bulletin nr. 595 bevattende gegevens
inzake studeatenactiviteiten.,alsmede
bulletin nr. 2, betr.het Anti-NAVO-
congres.
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Bericht van
27-10-1969

n enibe rc ol 1 ej;e s t ak irig jyan

In aansluiting op het in het vo.rige bulletin gemelde v/erd nog
het volgende bekend:
VTJ_-Amste_rdarn_: alhoewel men daar sen liju wil trekken, met <5&
ASVA wordt dit door insiders niet- haalbaar geacht in verband
met de voorbereiding van de rcchts^aak tegen do stude.nten die in
juni 1969 deeinamen a an de besetting van het Proviaorium;
in ĵ ejLCt zou de SVi3 ivillen raeedocn;
in J^e^-deii is wel vei-gaderd, doch nog gcen besliesing genoinonj
-̂ n '̂iJ.niS.;l'c23 -*-s -̂e collegestaking in de planning opgenornen, doch
het is niet sseker of er inderdaad gestaakt zal wordon;
in 2£,£SHlHeii ^-s °P een kortgeledon gehouden congres in het
•geheel niet over een staking gesproken;
de Economische Hogeschool in Rotterdara en de Technischa Hogescho<
^n 5i.Ŝ l£ZSB en ™eZJJ;.£: tonc-m geeri belangstelling.
Op 30 oktober zal in jPi^burg een bespreking over de co3.1egesta~
king plaatsvinden in de eeonoraizsche facultsitsverenlging»

Persbericht van
28~10-1969 *) Het ontslagen dagelijks bestuur van de Algeraene Tilburgse Studtn-

ten Organisatie (ATSC) is benoernci tot interisibestuur van deae
organist tie voor de duvsr van de ainpassf: in TiAburg ontfitaan (sie
cck bulletin no. 58 c3d, 24-10-1969", pf-so J-) .
Het ATSO-bestuur, dat gtheol uit SVB'ore bestaat, v,-erd herbonc^'iK
door , het college van toesicht, dat seder t vcri^o week donde.raag
de ATSO bestuurde. Hf.t college van. toe^icht heei't ann hot intorir
bestuur opdracht gegeven een enquete onder do studenten ts houdei
over hun vertegemvoordiging,

In het vcrige bulletin ia op pag. 3 een bericht opgenornen over'
de voorbereiding van hot anti-NAVO-congrcs in rjovembc-r- a,st
Daarin werd een lijst, ontleend atm de "SJ-Ap;eo.da!l van 17-1O-19
opgenonien met de narnen van de sprekers voor dit congres, Dit nu
is niet geheel juiat, De daar in vertnej.de nacien aijn riet ciie
van de sprekers voor het congres, maar van hen die zich beschik
baar stellen cm voorafgaand aan dit congres in den lanclo sprsek
beurten te vervullen.

*) Vrij voor actie.


