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Nieuwe plannen van de SVB
Van 1^-21 juli a.s. wordt in Drienerlo in samenwerking met de SVB
in Leuven een seminar gehouden over "Universiteit en onderneming".
Besproken sullen onder meer worden: "Das Monopolkapital" (Baran tt
Swe«zy)t "Wider die Untertanenfabrlk", "Hochschule in die Demokratie"
en "Twee jaar ervaring in Leuven". (Dit laatste ia een brochure van
de SVB-Leuven, die ook door de Nederlandse SVB wordt verkocht»)
De week voor of na dit seminar komen een aantal Fransen gedurende een
week hier om te discussieren over de situatie in Frankrijk en omgeving.
Dit cal ofwel plaats vinden van 5 - 12 juli, ofwel van 20 - 28 juli
a.a.
In augustus zullen kaderweken gehouden worden in Leuven, Berlijn,
Turijn en (waarschijnlijk) Parijs.
In Leuven cal van 12-20 augustus a.s. een seminar worden gehouden
over de strategie en organisatie in het komende academisch jaar.
I.Dit laatst genoemde seminar is een grote aandacht waard, vooral met het oog op de uitlatingen van een aantal SVB-ers, zoala
Ton Regtien en Henk Vlaar, inzake de komende activiteiten aan
de universiteiten. Zo stellen eij, dat door hoogleraren, staf
en studenten het nieuwe studieprogramma opgesteld Bal moeten
worden. Mocht een hoogleraar hieraan niet willen meewerken dan
kunnen zijn colleges geboycot worden.
2.Ton Regtien is de oprichter van de Studentenvakbeweging (SVB).
Henk Vlaar, student medicijnen uit "ijmegen, is voorzitter van
het landelijk bestuur van de SVB.
De Nederlandse Studenten Raad (NSR) in moeilijkheden
Eind juni j.l. bleek, dat de NSR op de rand van een bankroet leefde,
doordat ze een schuld zou hebben van ongeveer veertigduizend gulden.
Een niet met name genoemde instantie zou bereid zijn haar een lening
te verstrekken, om haar uit de financiële problemen te helpen.
Deze lening werd echter een van de punten van kritiek op het NSR-(SVB)
bestuur, die ertoe leidde dat dit bestuur op 29 juni 1968 naar huis
werd gestuurd. Het Nederlands Studenten Accoord (NSA) was n.l. gebleken, dat de lening van veertienduizend gulden zonder toestemming van
de raad was geregeld. Een ander punt van kritiek gold de houding van
het NSR-(SVBJbestuur bij de voorbesprekingen en regelingen van het
gesprek met minister Veringa op 19 juni j.l*
Als nieuwe voorzitter van de NSR zal optreden
(NSA,Rotterdam!
viee-voorcitter en secretaris-buitenland wordt
(NSA,
•ageningen), secretaris-sociaal-1
(Stud.'75,Wageningen),
secretaris-penningmeester
(NSA,Leiden), secretarisonderwijs
(ANPS,Utrecht) en*secretaris-sociaal-2
(NSA,Utrecht).
Hiermee is de SVB nog niet uit het NSR-bestuur geweerd, want de fractie-voorzitter van de NSA,
, zei, dat er straks waarschijnlijk nog bestuursplaataen door de leden van de SVB kunnen worden
bezet.
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SHVÜ keurt het wegzenden Tan het NSR-bestuur af
De Studentenraad van de Vrije Universiteit in Amsterdam vindt dat de
moties van afkeuring op de vergadering van de NSR, het wegsturen van
het NSR-bestuur niet rechtvaardigen. Zij meent, dat dit wegsturen
verstrekkende negatieve gevolgen zal hebben voor het functionaren
van d* NSR, onder anderen op het gebied van de ministeriele nota incake de herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs, de onderwijsbegroting en de interne democratisering van de universiteit.

