LSVB
(Landelijke Studenten Vakbond)

GROS mag niet meedoen
Imet Landelijk Overleg ^V
De Groninger Organisatie van Studenten mag niet deelnemen aan bet
LandeUjk Overleg van Grondraden.
Dit is de Groninger studentenparti)
vandaag meegedeeld. Volgens, het
Landelijk Overleg is GROS geen
party die werkelijk de-belangen van •••„
de studenten behartigt. In de brief >
wordt «en aantal omstandigheden ge- '
noemd die naar de mening van het
LOG verbetering behoeven." Dan
wordt GROS het. verwijt gemaakt:
„Het énige wat Jullie in de afgelopen
maanden hebben gedaan ia het dwarsbomen van activiteiten van de Groninger Studentenbond en meehelpen
het desastreuze beleid van het College
van Bestuur uit Ie voeren." Het
zwaarste verwijt van het Landelijk
Overleg is wel dat GROS de 1000gulden boycot niet steunt en evenmin
zich actief opstelt om de niet-betalers
toch vrijgesteld te krijgen van militaire dienst. Bij het Landelijk Overleg
zijn. aangesloten de volgende als
„links" aangeduide studentenpartqéh:
ASVA, SRD (Enschede), Groninger.:
Studentenbpnd-Gronstra,
. USN '•
(Nijmegen), ARSF (Rotterdam), USF
(Utrecht) en Wastra (Wageningen). J

\i
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BEN GK5TOREN gehouden persttie van dé Groninger Studenzei Pieter Stein: „We hebben
amerhand een flinke kater
dit kabinet Van alles wat in
"72 staat, blijft geen spaanheel Als de progressieve partijen
anders willen, sullen ook zij moeten) leren dat we het doodgewoon niet
pikken."
eerder had hy de mening van de
lentenorganisaties onder woorden
icht, toen hij stelde: „Het afknijpdat door de regering-Biesheul in gang is gezet, gast ook onder dit
inct gewoon door. Blijtctoaar staat
nu ook hier weer als officieel
be] id in het vaandel; Wij zijn zeer
on' •reden. De onderwijsbegroting is
. woon slecht, daar hebben we
goed woord voor ovpr."
«J illustreerde zjjn kritiek met
fers: 4000 atudenten z\jn dit jaar
toegelaten tot de universiteiten en
!de lot trof zo'n 15.000 studenten
bij. het Hoger Beroepsonderwijs. Ata
.tiet punt in de begroting noemde
hi| bet feit dat nu eindelijk de school-«;
kleutergelden worden afgeschaft.
290 leraren die extra,bü het baiisrwijs kunnen worden ingezet, gevolgens Stein dan wel «den tot
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Morgen cfemor
enige vreugde, maar kritisch bezien is
dit niet meer dan een uitrukploeg die
op allerlei Knelpunten kan worden
ingezet. „Een verlaging van het aantal
leerlingen per klas heeft dit niet tot
gevolg."
Een bijzonder kwalijk punt vond hu
dat dit jaar met 20 procent bezuinigd

afdelingen van de Groninger unlvc
teit rommelt het al fl}nk. Colleges
bedoeld zijn als werkcolleges verai
ren door de grote toeloop in ma
meetings, wetenschappelijk persö
komt nauwelijks meer aan onder
toe omdat hét onderwijs -teveel fajt
energie vraagt, nieuwe studiericl

Hef wordt eentonig, maar de universiteiten staat ook .in 1974 weer
bewogen najaar te wachten. Tal van regeringsmaatregelen, waarot
als belangrijkste wel de bezuinigingen op btfna alle fronten, sfln ze
by de studenten, wetenscha'ppeujk personeel ab de technische en at
vistratieve medewerke-s slecht gevallen. Overal worden acties v
bereid en binnen het Landelijk Overleg Grondraden is al eens,de
dachte gelanceerd om als teken van duidclyk protest alle universite
academies en hogescholen voor een bepaalde tijd htm te leggen. In
LOG zqn alle linkse studentenorganisaties verenigd.
*

gaat worden op bet rovegteringskrediet voor de universiteiten. Vsn dat*
geld moet apparatuur voor wetenschapeUJk onderzoek worden betaald.
de verschillende faculteiten, en

gen komen niet van de grond.
Hoc groot het tekort aan mank
ongeveer is, mag blijken uit hè
dat de Groninger universiteit ii
vorig begrotingsjaar, niet minde:
300 extra plaatsen heetf aangev
en er slechts 20 kreeg. De bel

li"es

in U-raad
•'M •!••!
''ff

moeilijk

dit Haar is inmiddels weer met
nullen gestegen, maar het vooruitt'is opk nu weer dat er hooguit 20
zullen worden toegewezen.
h tt natuurlijk zo dat bij die
al wel rekening wordt ge«t de ministeriële botte bijl.
verschil van enkele honderer nog wel inzitten.
'Volger i de GSB is de situatie op de
'feeuUeit der Letteren zo langzamer-.
hand on loudbaar geworden. Voor de
r&htlngi i Geschiedenis, Engels en
rlai ds geldt nu een studentenIn otaal werden 1000 jongens en
lie wilden studeren afgeweot Voor Geschiedenis zijn
extra {krachten gevraagd, voor En'• 8 ea voor Nederlands 7.

Meedraaien
eling Geschiedenis laat voor'Hlopig e4n aantal uitgelote studenten
'lonbffici el meedraaien in het onrogramma. Dat heeft naop allerlei punten consequent
ities. Üc ' is bij wijze van serieus pro«Voor de .afdeling Engels geldt- vol-

gens de GSB dat 'fnensen tijdens
werkcolleges moeten 'staan of in de
vensterbanken moeten zitten. Van
werken komt dan niet veel.' Verder
zou in het afgelopen; jaar slechts 11
procent'Van de tijd aan wetenschappelijk onderzoek zijn .besteed, terwijl
het streven er op gericht is dit 25
procent te laten zijn.
BU Nederlands signaleert de GSB
een gebrekkige bibliotheek waardoor,
het noodzakelijk is dat studenten zelf
allerlei naslagwerken aanschaffen.
Verder zou het onderwijsprogramma
voor wat betreft taalbeheersing niet,
aan de wettelijke voorschriften voldoen. Er moeten • drie mensen voor
zfln, terwijl er slechts één aangesteld
i*.
''
'. '

Soepel
De subfaculteit Psychologie heeft,,
eveneens bij w^jze van protest alsnog
20 uitgelote studenten opgenomen. De
subfaculteitsraad heeft besloten om
voor mensen die om bepaalde redenen
in Groningen willen of moeten studeren erg soepel te zijn. .
' '
De faculteit der -Sociale Wetenschappen moet het al Jaren doen zon-

der belangrijke personeelsuitbreiding.
Deze faculteit kent geen stop. Dat is
principieel geweigerd. Er zijn, voor de
wetenschappelijk medewerkers nauwelijks nog mogelijkheden voor onderzoek, bezoek aan congressen of symposia. Bij de afdeling Andragogiek lopen
'nog zo'n 200 studenten die vorig jaar
reeds hun kandidaats hadden moeten
doen. Deze afdeling zit met een groot
ruimtegebrek, maar de minister heeft
het bestuur van de Groninger universiteit nog steeds geen toestemming
gegeven een pand aan de Kranewegdat voor dit doel bijzonder geschikt is, •
te huren.
In de Universiteitsraad van morgenmiddag zal worden beslist waar SO
formatieplaatsen naar toe gaan. De
Groninger Studentenbond is aanwecig
om er voor te zorgen dat ze komen
waar ze het hardst nodig zijn. .
' Pieter Stem: „Er zijn nog mensen
die vloeken als ze hiermee geconfronteerd worden. Maar er komen' ook
steeds meer mensen die er niet meer
In geloven.. Ze berusten in de hopeloze
situatie. Wij willen laten merken dat
je door één front, te vannen joog veel
kunt' veranderen." .
.
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Heden de achtste september negentienhonderd drie en—
tachtig, verschenen voor mij. Mr. Kornelis Hans Pentinga, notaris ter standplaats Utrecht:
•—
1. mevrouw Mariëtte Iris Hamer, studente, wonende teAmsterdam, Nieuwe Leliestraat 17 huis, geboren opzeven juni negentienhonderd acht en vijftig.
2-, de heer Gerhardus Hendrikus Bosman, student, wonen
de te Utrecht, Troelstralaan 67 I§. geboren op acht
juli negentienhonderd zes en vijftig.
—
De; comparanten verklaarden:
•
'
dat op acht en twintig en negen en -twintig mei negentienhonderd drie en tachtig te Delft een congres is—
gehouden -mét onder .neer als doel na te melden ver- —
eniging op te richten.
—•Op dit congres waren onder meer afgevaardigden aanwezig van de navolgende organisaties:
AKKU (Aktiekomitee Kritische Universiteit Nijmegei
ASVA (Algemere Studenten Vakbond Universiteit vanAmsterdam) ; -.
:
;
ARSB (Algemene Rotterdamse Studenten Bond,

Erasmus Universiteit);*
GSB (Groningse Studenten Bond, RU Groningen);
HASU (Hogere Agrarische Studenten Unie);
HBO-bond Groningen;
—

—

*—

HBO-bond Tilburg;
LOLO (Landelijk Overleg Studenten Nieuwe Leraren;
Opleiding )
•
—<•—

LSB (Leidse Studenten Bond);—
•
HSO in oprichting (Nijmeegse Studenten Organist at
- HBO);—
—
SLAG (Studenten Lange Aktie Groep, Academie vanExpressie door Woord en Gebaar);——
————.SOH (Studenten Organisatie sociale academi
Nijériburg, Culemborg)
Sosat ( Studenten Overleg Sociale Academie Twente
Hengelo);
SORA (Studenten Overleg Regio Arnhem, HBO);
SED (Studenten Raad Drienelo, TH Twente);SHVU (Studenten Raad Vrije Universiteit);
Striid (Studenten sociaal-hoger onderwijs,
Friesland, SHF Leeuwarden);—
Studentenraad HBO - J "De Ruyterstraat " (Den^
Haag); —•
•
SVB-KLS (Studentenvakbond Katholieke ierarenople:
ding Sittard) r
-—
SVB- Sittard (Studentenvakbond Sittard, HBO);
SVB Sociale Academiellnarkendaal", in oprichting(Breda) ;

•

SVB nieuwe lerarenopleiding "Zuidwest-Nederland11
(Delft i;
USF (Utrechtse Studenten Faculteiten, RU Utrecht
VHU {Vereniging HEAO- Unie);
.'•• • —
VSSD (Verening Studie- en Studentenbelangen Del*
VSO (Uageningse Studenten Organistatie, LH)
Ter uitvoering van de op dit congres genomen beslu:
verklaarden de comparanten bij deze akte
een vereniging op te richten genaamd:——
Landelijke Studenten Vak Bond
en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen
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STATUTEi:
NAAM, ZETEL, DUUR. VEREKIGINGSJAAR.

Artikel 1.De vereniginc draagt de naan:
Landelijke Studenten Vak Bond;
kortweg hierna ook aan te duiden net L.S.V.B.

De vereniging is gevestigd te Utrecht.
——-De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar ^loopt van één september——
tot en met eenendertig augustus van het
—-.—
daarop volgende kalenderjaar.
DEPIÜTITIES.

•

Artikel
Deze statuten verstaan onder:
•
:
a. hoger onderwijs: het onderwijs dat gegeven wordt
aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs
voor het hoger beroeps .onderwijs, net uitzonderi
van het onderwijs in cursussen in het kader-van
post-academisch óf het post-hoger beroeps onder*
studerenden • «-•"——-•-——•—••——•»•—"——•'•——•— - ------ •".->
zij die zijn toegelaten aan voltijdse of deelti;
opleidingen óf studierichtingen • in het hoger-—
onderwijs als student extraneus of toehoorder; —
c. instellingen voor wetenschappelijk onderwijs:—
de openbare en de uit de openbare kas'bekostigd?
unive rsi:—:
~.—r—
:—•
teiten en hogescholen, voor zover de wet op hetwetenschappelijk onderwijs daarop van toepassini
d. instellingen voor hoger beroeps onderwijs ;
de openbare dan wel uit de openbare kas bekosti
scholen voor hoger beroepsonderwijs, voor zover
wet op het voortgezet onderwijs daarop van——
toepassing is, en de ingevolge de experimenten*
onderwijs bekostigde of ingevolge de wet op
het voortgezet onderwijs aangewezen scholen
voor hoger beroepsonderwijs, alsmede wat betreJ
middelbare akten, de opleidingen voor de staats
examens of daarmede gelijkgestelde opleidingen,
die beschouwd kunnen worden als .hoger
-——
beroepsonderwijs, tot het raonent van inwerkingtreding van de wet op het hoger beroepsonderwi,
en daarna: de openbare dan wel uit de openbare
bekostigde instellingen voor hoger beroepsonde:
wi j s, -•
•—
'•
'•
voor zover de wet op het hoger beroeps onderwi
ca su quo de overgangswet hoger beroeps onderwi
daar op van toepassing is, alsmede daarmede ge
gestelde opleidingen;
e. Organen van de vereniging:
1. de algetiene leden, vergadering;
2. het .algeneen .bestuur;
'• :
3. het .dagelijks bestuur;
4. bestuurscommissies;
•.

-—•—
•———
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5- landelijke werkgroepen;—6. landelijke aktie kommitees;
——
7. commissies;
8. secties en subsecties;
——
9- gewestelijke en regionale afdelingen;—•
10. instellii
f. Vereniging: de in artikel 1 bedoelde vereniging"LSVBH • —-——
—— - ——
—.—.-.—•———»S- stichting: de in artikel 4 sub g bedoelde stichting "Buro Studentenbelangen";'—•
h. huishoudelijk reglement: het in artikel 18genoemde reglement.
—
DOEL.
«
IGFiETkel 3De vereniging heeft als doel:------— - — —— —
a. het behartigen van de belangen van studerende
in het hoger onderwijs welke samenhangen metde studie in relatie tot maatschappelijke enculturelë belangen en geplaatst in hun -----maatschappelijke context ; — —— ----- ----het bevorderen van onderlinge contacten en—
samenwerking tussen studerenden in het hoger*
onderwijs onderling en het op basis van overleg nastreven van gezamenlijke activiteitenen standpunten; — —— — —--:----• —--— -—•
c* het verlenen van diensten aan studerenden in
hoger onderwijs^ ter ondersteuning van het—gestelde onder a. en, b.——---——.——.— -2. De vereniging beoogt bij het nastreven van haar
doel mede uitingen van fascisme, rascisme en——
sexisme tegen te gaan.
5- De vereniging beoogt geen winst.
De vereniging werkt bij het nastreven van naardoel zoveel mogelijk samen met studentenorganis
ties op gewestelijk casu quo regionaal, (sub) s
toraal en instellingsniveau. ---- -• -------- ; -Artikel A-.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: —
a. Het houden van vergaderingen en congressen voor
studerenden in het hoger onderwijs;—
b. het zitting hebben in advies-en overlegsituatie
c. het onderhouden van contacten met andere maatschappelijke groeperingen en organisaties-, • d. het organiseren van deskundigheidsbevbrderendeactiviteiten voor studerenden in het hoger
onderwij s;
.——.;——

het verstrekken van informatie aan. studerenden—
in het hoger onderwijs en aan hun organisaties;—
het op hun verzoek verlenen van individuele
rechtspositionele bijstand aan leden;
het
oprichten en in stand houden van de
g. stichting
"Buro Studentenbelangen11;
h. het aanwenden van overige wettige middelen.
LIDMAATSCHAP.

Artikel
Leden van de vereniging kunnen zijn studerendenaan het hoger onderwijs;
'•———
—
Leden van de vereniging kunnen tevens zijn, dege
nen die voor ten hoogste twee jaar hun .studie
in het hoger onderwijs hebben onderbroken.,
gedurende deze periode.—-———-' —.—.———
Leden van de vereniging kunnen voorts zijn,
degenen die een studie in het hoger onderwijs- h<
ben afgerond doch die het voornemen hebben om—
binnen twee jaar na de uitschrijving bij de

-•

betreffende school of instelling, een nieuwe—studie aan te vangen in het hoger onderwij s, ——
gedurende deze periode.

-^—

-*—

In afwijking van het bepaalde in het eerste
lid van dit. artikel kunnen ook categorieën studerenden buiten het hoger onderwijs worden toegelaten tot het lidmaatschap van de vereniging,
indien het huishoudelijk reglement dit bepaalt.
Artikel 6. —
De toelating tot het lidmaatschap wordt met
in acht neming van het in de wet en deze statu
ten bepaalde nader geregeld in het huishoudeli^
reglement.
——
—
—
—
Het
bestuur
kan
op
aanvraag
aan
georganisec
2.
de studerenden het lidmaatschap collectief——
verlenen.
Ieder van de collectief aangenomen leden heefl
overigens dezelfde rechten en verplichtingen i
een lid dat individueel het lidmaatschap heeftverkregen, behoudens het bepaalde in artikel 2<
Het bestuur houdt een register bij waarin de—
namen en adressen en verder van belang zijndegegevens van de leden zijn opgenomen.--—
Ieder lid ontvangt jaarlijks een bewijs
van zijn lidmaatschap na betaling van de in
artikel 20 bedoelde contributie.
—
Een
lid
kan.
de
toepasselijkheid
van
een
beslui
5waarbij andere verplichtingen dan van geldelij
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-5aard zijn verswaard, met inachtneming van het—bepaalde in artikel 7 door opzegging van het
lidmaatschap te zijner opzichte—
Door de vereniging kunnen in naam van de leden—
geen verplichtingen worden aangegaan, dan—-——
nadat het bestuur daartoe van de algemene
:ledenvergadering goedkeuring heeft verkregen.-—
EIHDE. LIDMAATSCHAP.
ArtikelL-rZ7.
•
Het Tid
lidmaatschap eindigt:—-—
a. door opzegging van.het lid dan wel een—
collectief verband van leden;b. door opzegging namens de vereniging;-——
c. door ontzetting namens de vereniging;————
dj door overlijden.Opzegging van het lidmaatschap door een lid of—
een collectief verband van leden kan alleen
geschieden tegen het einde'van het verenigingsjaar, mits de opzegging schriftelijk v66r één—
juli heeft plaatsgevonden. •
—
Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk beëindigd worden, indien van het lid dan wel van het*
collectief verband van leden, redelijkerwijze—niet verlangd, kan worden het lidmaatschap te—laten voortduren. —
—-—-- *.————.
Opzegging
van
het
lidmaatschap
namens de vereni3.
ging geschiedt altijd en uitsluitend wanneer:—a. een lid of een collectief verband van leden—
heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten
dopr artikel 5 aan het lidmaatschap gesteld;*
b. per één november de krachtens artikel 20 ve:
schuldigde contributie over het lopende
—
ver enigings jaar nog niet voldaan is.——---—
De opzegging geschiedt schriftelijk .met opgave—
van reden(en).
—
—Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt doorde algemene leden vergadering.
——
De ontzetting kan alleen worden uitgesproken wa:
neer een lid of een collectief verband van lede:
a. handelt in strijd met de statuten, reglement
of besluiten van de vereniging*——-—-—.
b. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt
Van een voorgenomen besluit tot ontzetting wxrdt
betrokken lid of collectief verband van leden~vèóraf in de gelegenheid gesteld in de algemene
leden vergadering zich naar keuze schriftelijk-
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dan wel mondeling hiertegen te verweren."
Het voorgenomen besluit tot ontzetting wordt
daartoe ten spoedigste schriftelijk, met opgavenvan reden(en) en met vermelding van vqoraoead——
recht, aan het betrokken lid dan.wel collectief—
verband van leden ter kennis gesteld.—
——De ontzetting geschiedt schriftelijk met opgave v.
reden(en) ten spoedigste na de betreffende—.
algemene leden vergadering.—• •—'•
—
Een opzegging in strijd met het bepaalde in de Ie
den 2 en 3 doet het lidmaatschap eindigen op het—
tijdstip volgende op de datum waartegen wasopgezeg
6. Beëindiging van het lidmaatschap brengt met—
zich mede, dat alle rechten aan het lidmaat
schap verbonden, een einde hebben genomen.
LEDEN VERGADERING.
Artikel^.
De algemene leden vergadering is het hoogst e-orgaan van de vereniging.—
Toegang tot de algemene leden vergadering hebbenalle leden.—r
•
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor-de
convocatie en agenda van de algemende leden——vergadering. Behoudens dringende gevallen dienenconvocaties en agenda's tenminste vier weken—
voor de vergaderdatum aan de leden bekend gemaakt
te worden. Convocatie geschiedt in het orgaan var
dé vereniging of in één landelijk dagblad.
Het huishoudelijk reglement stelt nadere regels—
terzake de convocatie van en de beraadslagingtijdens de algemene leden vergadering, alsmede-—
met betrekking tot de besluitvorming
:
en de stemverhouding tijdens deze vergadering,
de verslaggeving van de vergadering en het quorun
voor de vergadering.
—
•
De algemene leden vergadering komt tenminste twee
maal per verenigingsjaar bijeen en. voorts so vaak
als het algemeen bestuur dit wenst of ten minste
een zodanig aantal leden als-rbevoegd tot het uitbrengen van één tiende gedeel
van de stemmen of zodit minder is, tenminste
twintig 'leden dit nodig achten.
Een verzoek tot bijeenroeping van een algemene—
leden vergadering door leden dient schriftelijk—
onder opgaaf van reden(en) en vermelding van de i
behandelen punten aan het dagelijks bestuur——.

479852
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—
De ze-vergadering moet na ontvangst door het
dagelijks bestuur van de hiervoor bedoelde scLriJ
telijke mededeling binnen vier weken worden
gehouden, wearbij de bepalingen ter zake van de—
convocatie aan de algemene leden vergadering inhet huishoudelijk reglement onverminderd van
kracht zijn.
Is het dagelijks bestuur in gebreke binnen tweeweken een algemene leden vergadering bijeen—te roepen, dan zijn de betreffende leden daar
zelf toe bevoegd.
—•-—---—- -rrr- ——
Ieder lid is stemgerechtigd.-—
Het is niet mogelijk bij volmacht te stemmen.
Ten behoeve van een rechtvaardige stemverhoudingworden de stemgerechtigde leden ingedeeld volgen!
bij huishoudelijk reglement nader .te stellen reg«
len. Het in acht neming van deze stemverhoudingworden tenzij in de statuten of bij huishoudelijk
regelement anders is bepaald, de besluiten
genomen met een meerderheid van geldig uitgebraci
stemmen..
9. Tot de taken van de algemene leden vergadering—
behoren onder meer:
—
-.
a. het vaststellen van het algeneen beleid van d<
vereniging;
alsmede het —-—————---—.————————
nemen van belangrijke beleids-—
beslissingen op algemeen niveau;
—:—
het controleren én evalueren van het beleid vt
het algemeen en dagelijks bestuur;—r
—
het samenstellen van het algemeen en het da- •
gelijks bestuur overeenkomstig het bepaalde ii
deze statuten en in het huishoudelijk
—
reglement;
d. de vaststelling van de begroting en het :financieel verslag; •——
e, het samenstellen van^een kascommissie, die—
jaarlijks de financiële gang .van zaken binnen
de vereniging en de stichting controleert;-—
het vaststellen en eventueel wijzigen—-—'•—•
van statuten, huishoudelijk reglement en andei
reglementen van de vereniging;—
——
het
beslissen
over
een
eventuele
ontzettingEuit het lidmaatschap;———
—.-.--—.—_^r.
h. het beslissen over geschillen tussen organen—
binnen de vereniging;
•
i. het omschrijven van de bevoegdheden met betre!
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{king tot de vertegenwoordigende taak van het' algemeen en dagelijks, bestuur dan wel van spe
cifieke delegaties.
het benoemen, schorsen.en ontslaan van bestuu
leden van de stichting.
•
10). De algemene Leden vergadering heeft het recht te
het instellen van commissies, landelijke werk—
groepen en landelijke aktiekommitees met in
—
acht neming van het bij of krachtens deze statukoo^ A a
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Artïkel9.
Het algemeen bestuur wordt gekozen door de algen
Leden vergadering uit de leden van de vereniging
2. Het algemeen bestuur heeft ten minste tien zetel
en ten hoogste dertig zetels.--'
—
De
zetels
van
het
algemeen
bestuur
zijn
gelijkel
3verdeeld voor leden uit het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.Voor ieder gewest als bedoeld in artikel '16 en TI
iedere sector, als bedoeld in artikel 15, betref
fende het hoger beroepsonderwijs, alsmede voor—
iedere instelling voor het wetenschappelijk
onderwijs is één zetel gereserveerd in het
algemeen bestuur.
•
—
ledere, gewestelijke afdeling en iedere sectie,, b
treffende het hoger beroeps onderwijs, en iedere
instellingsledengroep——
betreffende het wetenschappelijk onderwijs, heef
hét recht een voordracht te doen voor de vervuil:
van één zetel in het algemeen bestuur.
Benoeming in het algemeen bestuur geschiedt
telkens voor een periode van één jaar. Ieder- *
half jaar treedt de helft van het aantal zittendt
bestuursleden af, overeenkomstig het daartoe
opgesteld rooster van aftreden.
Ieder bestuurslid is terstond herbenoembaar
•
Het
huishciüdelijk
reglement
stelt
nadere
regels7.
betreffende :
a. de wijze' van kandidaatstelling voor het algemeen- b-e stuur;
b J het aafital zetels, vacatures en'plaatsvervanging van. leden van het algemeen bestuur;^—:
c J de convocatie en agenda, de beraadslaging-^
en de verslaglegging met betrekking tot het—
algemeen bestuur. —
=•
8. Het algemeen bestuur komt ten minste tien maal pt
verenigingsjaar bijeen en voorts zo vaak als heta.lgeaeen bestuur dit nodig acht.
9. De verdeling van taken • in het algemeen bestuur—
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-9wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.—
Tot de taken'van het algemeen bestuur behoren o:
I&G6I* * i
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IIL

•

L

•»•

— --.--.-..-.i

a-

r - r ^ m r r — ••

m - M U I i__ mm,

het verrichten van beleidsvoorbereidende wer1.
zaamheden met betrekking tot de door de alge]
leden vergadering aan te geven beleidskaders
het beslissen over standpunten en adviezen vi
de vereniging binnen het door de algemene lei
vergadering . aangegeven algemene beleidskadi
de uitvoering van de besluiten van de algeme:
leden vergadering;
————
het zorg dragen voor een goede interne en ex
ne communicatie en"--"----———————coördinatie; -—?'.'''——:
L—e. het controleren van de handelingen van het du
lijks bestuur;
r
—
f. het uitvoeren van het .financieel beleid;
g. het zorg dragen voor een goede gang van zake:
ter zake de toelating'tot en het beëindigen—
van het lidmaatschap, conform 'de wet. de
statuten en hét huishoudelijk reglement.
h', het samenstellen van een voordracht voor hetdagelijks bestuur, met een voorstel tot verdi
l ing van functies binnen dat dagelijks bestui
ter besluitvorming voor te leggen aan de algi
ne leden vergadering;
:
~———
het instellen van bestuurscommissies en land'
lijke werkgroepen; -—
—
het samenstellen van delegaties die optredennamens de vereniging;
k. het conform de bepalingen in het huishoudeli,
reglement instellen van secties en sub sec t ie
gewestelijke en regionale afdelingen, alsmed
van instellingsledengroepen;--- -••--—————
het conform de bepalingen in deze statuten e:
in het huishoudelijk reglement instellen vanlandelijke aktie koamitees^ waarbij het alge;
bestuur schriftelijk bevoegdheden die hem
krachtens-deze statuten zijn toegekend aan d
landelijke aktie kommitees kan delegeren;——
m. het nemen van besluiten in alle gevallen waa
de wet,statuten, reglementen of eerdere besi'
ten van de vereniging niet voorzien;
»
tegen deze besluiten is beroep bij de algeme:
leden vergadering mogelijk.:
—• —rEen lid van het algemeen bestuur kan door de al
gemene leden vergadering te allen tijde worden

•j
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F geschorst of ontslagen.DAGELIJKS BESTUÜB.
T. Het dagelijks bestuur wordt benoemd door de alge
ne Leden vergadering op voordracht van het algen
bestuur, uit de leden van het algemeen bestuur.Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf personen,
te weten:
a. een voorzitter;
•
b. een secretaris;—
c. een penningmeester;—i
•—
d. een -tweede secretaris;—:
:
e. een tweede penningmeester.
Het vice-voorzitterschap wordt door één van d
personen bedoeld onder b tot en met e uitgeoefend.
:
3- De leden van het dagelijks bestuur zijn tevens—
lid van het algemeen* bestuur.
;
Het huishoudelijk reglement geeft nadere regelsbetreffende de samenstelling van het dagelijks—
bestuur.——
——-——————
—•
———...
Een lid van het dagelijks bestuur kan door de—
de algemene leden vergadering te allen tijde woi
geschorst of ontslagen*—1—
u.———.
Hangende een procedure voor ontslag van een lid
het dagelijks bestuur kan het algemeen bestuur—
dat lid schorsen met betrekking tot het functioi
ren in het dagelijks bestuur.-—•
6. Tot de taken van het dagelijks bestuur
behoren onder meer:
a. de coördinatie van de uitvoering en voorbere:
ding van het beleid van het algemeen bestuur
het zorg dragen voor de bijeenroeping, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderij
van het algemeen bestuur en de algemene lede:
vergadering; ——————————- -—————-••
het zorg dragen voor de naleving van de voorschriften binnen de vereniging; •
het in ontwerp opstellen van het jaarverslagen het beleidsplan van de vereniging en de—

e J het zorg dragen voor de dagelijkse gang vanzaken. —-»»———"•"•••—————--- " •—- --- -—
De
zittingstermijn van de leden van het dagelij
7- bestuur
wordt geregeld in het huishoudelijk regl ement. ————————
—
-™
*~~ •"-———
8. De voorzitter of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter regelt het voorzitterschap van de al
gemene l-eden vergadering, van het algemeen ——
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-11"bestuur en van het dagelijks bestuur.
'•
-De secretaris of bij diens afwezigheid de tweedesecretaris heeft tot taak:
•
a. er zorg voor te dragen dat de nodige voorstel]
de organen van de vereniging tijdig bereiken;de bewaking van de tijdige uitvoering van
de aktiviteiten van de vereniging en zijn
•
organen;
'-.—•
zorg te dragen voor de rapportage van de vergaderingen van de algemene leden vergadering,van het algemeen bestuur en van het dagelijks*
D6S vUUj?* «"•~ i'"
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10 De penningmeester of bij diens afwezigheid de——

tweede penningmeester heeft tot taak:
a. het maken van een financieel verslag met de—
rekening en verantwoording van -het gevoerde—financiële beleid over het afgelppen jaar;
het opstellen van de begroting voor het eerstvolgende jaar met daarbij een voorstel voor d<
omvang en de verdeling van de behoefte aan—r-—
subsidie en een voorstel voor de hoogte van d
contributie;
c. zorg te dragen voor de ledenadministratie..De vereniging wordt, in en buiten rechte vertege
woordigd door ten-minste twee leden van het dage
lijks bestuur gezamenlijkf
r

BESTUURSCOMMISSIES .
l l•™

.

—

I_M__ -

Bestuursommissies worden ingesteld en samen-

gesteld door en uit het algemeen bestuur.

—

—

De bestuurscommissies hebben tot taak de voor- bereiding en de uitvoering van het beleid van

het algemeen bestuur op de onderwerpen, waartoe-

zij zijn ingesteld.:
LANDELIJKE WERKGROEPEN
Artikel 12.
Landelijke werkgroepen kunnen door het algemeenbestuur dan wel door de algemene leden vergader!

worden ingesteld.

——-———

2. Leden van de landelijke werkgroep kunnen zijn

degenen bedoeld in artikel 5, ook indien zij gee

lid zijn van de vereniging.
Het algemeen bestuur dan wel de algemene leden—
vergadering bepaalt de taken en bevoegdheden-—--?
van de landelijke werkgroepen pp de onderwerpen,
waartoe zij zijn ingesteld.—
•
~~~?~r~

-12Het algemeen bestuur stelt 'de omvang en de aardvan de faciliteiten en gelden vast, welke door d
vereniging aan de Landelijke werkgroep ter
—
beschikking kunnen worden gesteld, met in acht—
neming van eventuele richtlijnen van de algemene
leden vergadering.
In een landelijke werkgroep heeft tenminste. éénlid van het algemeen bestuur zitting.
LANDELIJKE AKTIEKOMMITEES.
.
Artikel 13.
1. Landelijke aktiekommitees kunnen worden ingestel
door de algemene leden vergadering, dan wel dooi
het Algemeen bestuur.^—'—Een landelijk aktiekommitee bepaalt zelf haar—
taken binnen de bevoegdheden door de algemene lï
vergadering óf het algemeen bestuur aan haar—toegekend. —
—.—
Het
bepaalde
in
artikel
12, tweede, vierde én3.
vijfde lid is overeeenkomstig van toepassing.
COMMISSIES.
Artikel 14.—
1. De algemene leden 'vergadering kan commissiesinstellen en samenstellen.
•
2. Commissies kunnen alleen bestaan uit 'leden vande vereniging.
•
De
algemene
leden
vergadering
bepaalt de taken3.
en bevoegdheden van de commissies.
—•—
4. Het bepaalde in artikel 12, vierde lid, is oven
komstig van toepassing.--»
SECTIES EN SUBSECTIES. ——
Artikel 13De vereniging kent secties en subsecties gebase
op de sectorale en subsectorale opbouw van hethoger onderwij s.
•
—->~•——
De voor de toepassing van de in dit artikel ge
hanteerde indeling van het hoger onderwijs in—
sectoren en subsectoren wordt- geregeld in het—
huishoudelijk reglement.-ï~
3. Voor de toepassing van dit * artikel worden led
als bedoeld in artikel 5» tweede en derde lid,
schouwd als studerenden aan die instelling, waa
aan zij het laatst gestudeerd hebben. ——
Bij een besluit tot toelating van leden als bedoeld in artikel 5, vierde lid, wordt tegelijke
bij huishoudelijk reglement aangegeven waartoe
leden voofr de toepassing van dit artikel wordei
gerekend.-——-—
•
—
——
Ket huishoudelijk ;ceglement stelt nadere regelï
betreffende secties en subsecties.
4.

GEWESTELIJKE SN BEGIOHALE AFDELINGEN.

Artikel 16.—•
=•
——',—7 ~
1 ,\e vereniging kent gewestelijke en regionale—

4/9 b 52
-13afdelingen gebaseer op een bij huishoudelijk—'reglement te regelen indeling en gewesten en
regio's.

—

•

Het bepaalde in artikel 15» derde en vierde lid,is van overeenkomstige toepassing.
—
INSTELLINGSLEDENGROEPEN.

—

Artikel 17.De vereniging kent instellingsledengroepen per—
instelling voor hoger onderwijs.
———
2. Het bepaalde in artikel 15» derde en vierde lid.:
van overeenkomstige toepassing,
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel
1. De algemene leden vergadering stelt met in achtneming van deze statuten het huishoudelijk re

glement vast.2. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regelsomtrent onder meer:
a. het lidmaatschap van de vereniging;
b, de algemene leden vergadering;
c. Het algemeen en het dagelijks bestuur;d; De landelijke aktiekommitees, secties en subsecties, gewestelijke en regionale afdelingen
alsmede instellingplede&groepen»
Bij het huishoudelijk reglement wordt bepaald-—
of de door de rijksoverheid niet bekostigde aang
wezen universiteiten en hogescholen, voor zoverde wet op het wetenschappelijk onderwijs daaropvan toepassing is, voor de toepassing van de bij
krachtens deze statuten gestelde regelen gereken
worden tot de instellingen bedoeld onder c dan v
tot de instellingen bedoeld onder d van artikel
WERKWIJZE.
Artikel 19.—
De organen van de vereniging vergaderen openbaaz
tenzij een orgaan voor een vergadering of een or
deel daarvan anders besluit. —
-.-_—
Een dergelijk besluit is met redenen omkleed enwordt voor zover van toepassing vergezeld door c
besluit waarin aangegeven wordt opwelke wijze—
een in besloten vergadering genomen besluit opez
baar zal worden gemaakt.—:
—
—
Personen die een dienstbetrekking hebben bij destichting kunnen geen lid worden van de organenvan de vereniging, als bedoeld in artikel 2, onc

e, sub 2 tot en met 7-——;
—'
Zij hebben wel spreekrecht bij de vergaderingen

deze organen, tenzij deze
•—>
;
in besloten vergadering b'eraaaslaRen.

—

^—
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3. Secties en subsecties, gewestelijke en regionale
afdelingen, alsmede instellingsledengroepen.kunn
desgewenst een eigen rechtspersoonlijkheid bezit
ten.———.——-—-.—_._„««————_«••,
De in lid 3 van dit artikel bedoelde organen van
de Vereniging kunnen de vereniging niet
rechtens binden. -—-—-—.
——
FINANCIëLE MIDDELEN

>

Artikel 20.

De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan
a. subsidies;
b. contributies;
c. overige wettige inkomsten.
De "hoogte van de contributie kan slechts
gedifferentieerd .. worden in een bedrag voor
individuele leden en in een bedrag voor leden ui
een collectief verband, als bedoeld in artikel i
De hoogte van de contributie wordt door de algei
ledenvergadering vastgesteld. ———————
Het
bestuur is verplicht van de vermogenstoestai
3.
van de vereniging zodanige aantekeningen te houc
dat daaruit te allen tijde haar rechten en»
verplichtingen kunnen worden gekend. —
—
W.

%»WUW4. .kWUl l*^Ba, — — — — _ _ _ _ —

__________________.„._.___

BEGROTING EN FINANCIEEL VERSLAG EN JAAHVEB5LAG.
4» l • ""•"-•-•» ™ ~ r i • • 11» ••i*^ ™» • M n u •

1. Teïkenjare op een door het algemeen bestuur te-

bepalen datum, mits.v66r êên december, brengt—
het dagelijks bestuur in de algemene leden
vergadering verslag uit over het gevoerde belei<
in het afgelopen verenigingsjaar, en doet dit—onder overlegging van een balans en een staatvan baten en lasten, rekening en verantwoording
over het door haar gevoerd bestuur.
—>
Telkenjare
op
een
door
het
algemeen
bestuur
2.
te bepalen datum, mits y66r één juni, legt hetdagelijks bestuur aan de algemene leden vergade
een beleidsplan voor, betreffende het te voeren
beleid van de vereniging en de stichting in het
komende verenigingsjaar.
——
•—
Het
jaarverslag,
bedoeld
in
het
eerste
lid
van3dit artikel, wordt door de secretaris opgemaakt
en door het algemeen bestuur in ontwerp vast- 4. Het algemeen bestuur stelt op voorstel van het

gelijks bestuur het beleidsplan, bedoeld in hè'
tweede lid van dit= artikel, in ontwerp vaat.—
De begroting van de vereniging en van de stich
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-15voor het komende verenigingsjaar, alsmede het
financieel verslag,welke door de penningmeesterzijn opgemaakt en door het algemeen bestuur in—
ontwerp zijn vastgesteld, worden dooi- de algemene
leden vergadering vastgesteld. 5et financieel vei
slag is opgemaakt aan de hand van de begroting ze
als die voor het betreffende jaar was samengestel
De begroting en het financieel verslag dienen v62
één december te zijn vastgesteld.
De algemene leden vergadering benoemt telkenjareeen kascommissie welke het gevoerde financiële—
beleid van de penningmeester onderzoekt en aan hè
algemeen bestuur, en de algemene leden vergaderix
ieder half jaar schriftelijk verslag uitbrengt*—
van haar bevindingen.-—
De penningmeester-is verplicht aan de kascommiésj
alle gewenste inlichtingen te verschaffen.
—
De last van de kascommissie kan te .allen tijde—
door de algemene leden vergadering worden herroe;
onder gelijktijdige benoeming van een andere
kascommissie. —~—•
~—
——
De vaststelling van het financieel verslag door-de algemene leden vergadering kan niet
•
plaatsvinden indien daarbij niet de schriftelijke
rapportage van de kascommissie is gevoegd.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DEVEKENIGING.-

Artikel 22.
Besluiten tot wijziging van deze statuten, dan w«
tot ontbinding van de vereniging kunnen alleengenomen worden op een daartoe bijeengeroepen
algemene leden vergadering met een meerderheid vi
ten minste twee derde van het.aantal geldig—-—
uitgebrachte stemmen en waarbij ten minste een b:
huishoudelijk reglement, aan te geven quorum—
aanwe zig is.
Indien dit quorum niet aanwezig is, kan in een—
tijdsbestek van ten minste twee weken en ten——
hoogste zes weken na de eerste vergadering een—
tweede tot hetzelfde doel bijeengeroepen—
algemene leden vergadering een besluit als in di'
lid bedoeld genomen worden met een meerderheid—
van ten minste twee derde van het aantal geldig—
uitgebrachte stemmen.
Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens-een besluit tot vereffening te zijn.—•—
—
Indien bij -een zodanig besluit te dien aanzien—*
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Betreft: Info m.b.t* de bezetting van het academiegebouw te Utrecht»
In het plaatselijke aktieblad " Springstof 611 " d.d. 3 mei
1993 staat onder de koptekst " Academiegebouw bezet " de
studentendemonstratie van d.d. 3 mei 1993 omschreven,
waarbij het academiegebouw enige tijd werd bezet.
Deze bezetting werd georganiseerd door Werkelozenbond,
L.S.V.B., U.S.F, en het komitee Vrouwen in de bijstand. Bij
aanvang van deze aktie namen zo'n twee honderd personen
deel. Aan het einde van deze aktie hadden slechts veertig
personen de moed gehad om te blijven.
Aan omstanders werd een brief overhandigd, waarin de
bedoeling van deze bezetting werd uiteengezet.
In deze brief kondigde het komitee "De wilde Woestelingen"
een krottenkamp-aktie van vrijdag 7 mei 1993 aan. Het
krottenkamp zou op het Domplein te Utrecht worden
opgebouwd.
Ook in het genoemde springstofblad werd het krottenkamp
aangekondigd. Voor eventuele ideeën kon men kontakt opnemen
met de U.S.F., bereikbaar onder telefoonnummer: 310400*

Markant detail was het bericht dat de voorbereiding van het
krottenkamp in handen was van Schism, telefonisch
bereikbaar onder nummer: 030 - 871081.

Het was de bedoeling om het krottenkamp, op te bouwen op
het Domplein te Utrecht te overnachten en van daaruit te
vertrekken naar Den Haag, waar de landelijke studentendemonstratie op zaterdag 8 mei 1993 zou plaatsvinden.
Door Roei de Heus (lid van het U.S.F.) werd namens het
aktiekoraitee " De wilde Woestelingen " vergunning
aangevraagd, hetgeen is afgegeven onder nummer DOW 932577
Een afschrift daarvan is bijgevoegd.
Bijlage:
1. kopie - springstof 611,
2. Vergunning van D.O.W.
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Hierbij verleen ik u toestemming tot het houden van een bijeenkomst
op het Domplein te Utrecht, op 7 mei 1993. Het wordt u toegestaan
om vanaf 11.00 tot uiterlijk 20.00 uur een band te laten optreden,
sprekers het woord te laten voeren en informatie-stands te plaatsen.
Aan deze vergunning verbind ik de volgende voorwaarden:
1. de activiteiten in de Domkerk mogen van uw aanwezigheid geen
hinder ondervinden. Het name de dagelijks te houden gebedsdienst, ' welke plaatsvindt tussen 12.00 en 13.30 uur dient
onbelemmerde doorgang te vinden. Het gebruik van geluidsapparatuur is gedurende deze tijdstippen verboden;
2. de exploitatie van stadsrondritten d.m.v. met paarden getrokken
rijtuigen mag door uw aanwezigheid niet worden belemmerd;
3. na afloop van uw activiteiten dient de locatie schoon te worden,
achtergelaten, Eventueel door de gemeente Reiniging en/of mijn
dienst te maken schoonmaakkosten zullen bij u in rekening worden
gebracht;
4. het is verboden te breken in de verhardingen. Ook wordt het niet
toegestaan om vlaggen, spandoeken en overige voorwerpen te
bevestigen aan. bomen, lichtmasten en andere gemeente-eigendommen;
5. de toegang tot de Domkerk dient doorlopend te worden
vrijgehouden. Zoals u bekend begint om 20.00 uur in de kerk een
orgelbespeltng. Vanaf dat tijdstip dient u uw activiteiten te
staken;
6. voor het gebruik van geluidsapparatuur dient door u contact te
worden opgenomen met de Politie, de afdeling Bijzondere Wetten,
hoofdbureau Paardenveld;
7. alle aanwijzingen van Politie, Brandweer en personeel van mijn
dienst dienen stipt en terstond te worden opgevolgd.

Onderdeel van hei
fv*n»i i .. .... . l:.

ACADEMIE: «3-eeouw
'i& Hel'
ftoeulemleqebouM
cuein
t>amp|eirt beat/. Wt *i-**n «teJr de- pUnnen yon
Vut* VolcifMsi1 m-b-K janyren vcm
. tut W>T«r V«W* tólfltUW» of
«ISen voe. publUW<jrt.
van WUlüjeribu/ig voof zijn roV^nee.U b^

r
\-

in

«&

3. uu/" varKxvtwxi; er» K>V «n

<V
•>

V-a- "i
"in de Aula. v<xn Vwt* pand e*o

J"

r>

«n

5>.

vrou«oen*nd<.

, eo W*

orv

n,
Jk.

Ccfekr» van) Vidr prottek ; dk Pv^
^ a»
coü.^ forurrvVxd dUU* etc.
«xKt sVcmodc* C V^ &pr«Jii can «en osa-

^^

van

ton

ufc voor
Vvs

w*

009

'J
d*

L, 't«,ervarKxf Muur

«d.

r»
«n

>, .
i

hdr Wam^y te* leuterde^ Hyf !",<)»« vftn

*~* ,
*t>
6*n
&si

•ï

n«r

O
K

vu»r

, bd dV> Miödba.a^fv^a \eeg (

7 mei : H, «9 uur,
n
i.'
fr'

>hV

«l
(L
vA

en

ïfer»

ƒ

LITIE
REGIO UTRECHT
R.I-D.

ACD
nummer:331-1993

datum

datum ïJune 29, 1993

Co
b.

r

d.

AGENDA MR.:
Het Hoofd van de

D2930722/232

Evaluatie:

Binnenlandse Veiligheidsdienst
D-2
's-Gravenhaoe.

Datum bericht:mei 1993

Bijlage(n):2.

Betreft: Info m.b.t. de bezetting van het academiegebouw te utrecht.

In het plaatselijke aktieblad " Springstof 611 ' d.d. 3 mei
1993 staat onder de koptekst " 1000 ste kraak ' informatie
over de op handen zijnde 1000 ste kraak.
Op vrijdag 14 mei wordt de 1000 ste woning gekraakt, Na
afloop zal deze kraak uitbundig worden gevierd.
Het ACU-huis is fungeert als verzamelpunt, teneinde de 1000
ste kraak te kunnen uitvoeren.
Ter gelegenheid daarvan is het kraakpand " De eendagsvlieg
" ingericht als expositie-ruimte (23 jaar kraken in
Utrecht) en tevens als kroeg.
Des avonds zal het programma worden voortgezet in het ACUhuis. Voor het verkrijgen van meer informatie kan men
vragen naar Andre
' ' " , Joost
en
Tonnie
. Deze heren en dame zijn bereikbaar via het
ACU-huis/ Voorstraat 71, 3511 AK te utrecht en via telefoonnummer: 030 - 523397 en 314590.

Saillant is te melden dat Karen
en Egbert
op deze avond als dj's fungeerden.

Een kopie van springstof 611 is bijgevoegd.
Bijlage:
1. kopie - springstof 611.

2. Vergunning van D.O.W.
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Datum bericht:mei 1993

Bijlage(n)

Betreft: Info m.b.t. de bezetting van het gemeentehuis te Utrecht.
In het plaatselijke aktieblad " Springstof 611 " d.d. 3 mei
1993 staat onder de koptekst " Stadhuis bezet " de
studentendemonstratie van d.d, 28 april 1993 omschreven,
waarbij het stadhuis enige tijds werd bezet door een
veertig-tal personen vanuit de plaatselijke autonome
beweging.
die dag werd vanaf een tevoren afgesproken verzamelpunt
(Schism) de sprint ingezet naar het stadhuis, in korte tijd
werd de raadzaal aan de binnenzijde gebarrikadeerd. De
groep bestond uit zo'n veertig personen, in dat artikel
wordt gesproken over twee teams, t.w.
- de bezetters en
- de buitenrnensen.

Oe eerste kategorie mensen is al aan bod geweest. De twee
groep wordt genoemd wegens het koördineren en mobiliseren
van de studenten van de universiteit.
Br was dus sprake van een gekoördineerde aktie, die vanuit
de autonome beweging en SAP/Rebel werd gedomineerd. Ten
behoeve van deze aktie hebben zij de kontakten met de leden
van de L.S.v.B. en U.S.F, geïntensiveerd.
Bijlage:
1. kopie - springstof 611*
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In juli 1993 is vastgelegd dat de LSVB de studentendemonstratie (de bezetting van het
Academiegebouw te Utrecht) op 3 mei 1993 mede had georganiseerd.

