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MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D.

VAN: 

AAN: 

Hoofd BVD 

Zijne Excellentie de 
Minister-President, 
t.a.v. Mr. J.Kielstra.

Bijgaand moge U worden aangeboden 
bulletin nr. 59, bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten,alsmede 
bulletin nr. 2, betr.het Anti-NAVO-
congres. 
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2 - NOV. 2001 

Bericht van 
27-10-1969

• 

Persbericht van 
28-10-1969 *)

• 

No. 943.906
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Stg. GEME\M 

Dit bulletin bestaat uit 1 blz. 

De colleges!aking van 4 novem��· 

Ex.no� 

In aansluiting op het in het vorige bulletin gemelde werd nog 
het volgende bekend: 
VU-Amsterdam: alhoewel men daar i�n lijn wil trekken met de 
ASVA wordt dit door :insiders niet h::,i.albaar gee.cht :in. verband 
met de voorbereiding van de rechtsza.ak tegen de studenten die in 

·juni 1969 deelnamen aan de bezetting van het Provisorium;
in Delf_t zou de SVB willen meedoen;
in �-1en is weJ. vergaderd, doch nog geen beslissing genotnf:n;
in Nijme;(e_}2; is de collegestaking in de planning opgenomen I doch
het is niet zeker of er inderdaad gestaakt zal worden;
in Groningen is op een kortgeleden gehouden congres in het
geheel niet over een staking gesproken;
de Economische HogeschooJ. in _E_ç,tter� en de Technische Ho_seschooJ.
in Eindhoven en Twent!:. tonen ceen belangstelling.
Op 30 oktober zal in ·ril�� een bespreking over de colleg,�sta
king plaatsvinden in de economische faculteitsvereniging�

St��entenorganisatie in !_1.lbu1v_rijgt int�f2-El.:--h�stuur

Het ontslagen dagelijks bestuur van de Algemene Tilb�rgse Studen
ten Organisatie (ATSO) is benoemd tot interimbestuur van deze
organisatie voor de duur van de impasse in TiJ.hurg ontstaan (zie
ook bullctjn no. 58 dd. 24-10-1969. pag. 3).
liet ATSO-bestuur, dat geheel uit SVB'ers bestaat, werd herboncemd
door het collese van toezicht, dat sedert vori3e week do�dRrdag
de ATSO 1Jestuurde. Hf.,t college van toe·6icht heeft a1rn hei; :i.nte,.·:i.m-·
bestuur opdracht gegeven een enquete onder de s tudenter, te hou.dei.
over hun vertegenwoordiging.

Rectificatie

In het vcrige bulletin is op pag. 3 een bericht opgenomen ove�
de voorbereiding van het anti-NAVO-congres in novemG0r a.s.
Daarin werd een lijst, ontleend aan de 11SJ-Al::':enda !I van 17-�0-1969,
opgeuomen met de namen va.n de sprekers voo:r dit congre.s. Dit nv.
is niet geheel juist. De daario vermelde namen zijn niet óie
van de sprekers voor het congres, maar van hen die zich beschjk
baar stellen om voorafgaand aan dit congres in den lande spreek
beurten te vervullen.

*) Vrij voor actie. 
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