
1) Zo nodig andere rubricering aangeven .

Dom-.

Afschr. :

Betreft : Beleidsraad ASVA .

Hierbij worden aangeboden :

B het discussiestuk voor . de Aktiedag 7 december
C de stukken voor de Beleidsraad van 1/12 en 4/'12.
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BELEIDSRAAD VRIJDAG 24 november half 8
Plaats onbekend, bel even naar kantoor . ,

Notulen niet aanwezig .

Agenda .
1 . financiën

	

bespreking ontwerpbegroting en voorgesteld bezuinigingen
- bezuinigingen Poorter
- steunkomitee

2 . boykot

	

fakulteitsbewijsjes
beursstudenten
aktiedag

3 . evalautie Vietnamaktie
4 . de kewestie
5 . begin evaluatie manife ;,tatie
6 . ledenwerving
7 . VVDM
8 . studiefinanciering
9 . demokratisering, stuk vorige week
1) . t)ekomst Civitas
1 1 . mededelingen-.-: : :.,
12 rondvraag .

Toelichting op de agenda
ad 1
1) e vorige vergadering is een ontwerpbegroting en een overzicht van
de opbrengsten en uitgaven van vorig jaar uitgedeeld, Tevens zijn hier,-
enige bezuinigingsvoorstellen aangegeven . Deze kunnn bespreken werden
.en misschien zijn er wel ideeën over andere bezuinigngsmcgelijkheden
Wat betreft Poorter liggen de zaken zo : Poorter krijgt dit jaar f3,60
per lid (vorig jaar f3,20) . Absoluut gezien krijgt Poorter dit jaar
dus veel minder omdat er veel minder leden zijn . Daarom moeten er
bezuinigingsmofelijkgeden gevonden worden . De Ponrterred.aktie stelt
v ,.) -)r de rode kop te vervangen door een zwarte .
Steunkomitee .
Eeen zekere

	

is samen met
op het idee gekomen om een stuenkomitee voor `e ASVk cp te richten
Dat zou moeten bestaan uit stafleden . Dit komitee gaat dan zelf staflesC
benaderen om een gift te geven aan de ASVA . De beleidsraadleden worden
verzocht :>p hun eigen fakulteit naar persenen te kijken die voor
dit komitee in aanmerking zouden kunnen komen .

ad 2 . Minister Van Veen heeft de universiteitsbesturen een brief gestu':
waarin richtlijnen worden gegeven voor het verstrekken van examentent&
bewijsjes . Het voorstel van

	

zoas dat is uiteengezet in de
vorige beleidsraad lijkt dus niet zo hoopvol meer . Ve zullen deze
zaak eerst in het LOG bespreken, omdat andere steden veel meer te maker
hebben met deze bewijsjes . Voor de situa tie in Ar-sterdam veramdert er
dus voorlopig niets .
aktiedag
Op de beleidsraad werd gezegd dat de f1000-groep met speod bij elkaar
moest komen om de opzet van de aktiedag volledig te bepalen . Wie
schtés echter onze verbazing als er maar 4 groepe kcmen opdagen?
Laten we ons v) o rtl.a n toch realiseren dat we niet zulke overhaaste
besluiten moeten nemen op de beleidsraad, die we toch niet uit kunnen
voeren . Of is de knmmunikatie in de groepen zr slecht dat zoiets niet



c .
2 vervolg toelichting

doorgegeven wordt .
Eeen naar gevolg van deze gang van zaken dat de opzet van de aktiedag,
metoname het verzorgen van de propaganda helemaal i p .d e beleidsraad
geregeld moet worden*

	

t
Allereerst de opzet .
's morgens zullen - er op de fakulteiten meetings plaatsvinden,
'smiddags is er een demonstartie om 2 uur en om 3 uur is er een meeting
in de Aulua .

	

n
Het is de bedoeling dat op de fakulteitsvergaderingen punten aan de orde
komn :.die spelen op de fakulteiten . voor sociologen bijv de demokratiserin
voor andereg groepen de sluipende posthumisering . Maar ook de flb0O
moet •p de fakulteiten aan de orde komen .'
Op de fakulteiten zelf moet gediskussieerd worden ovei de voortzetting
van de boykot . Het is immers gebleken dat vooral op dé fakulteiten'
de diskussiemogelijkheden het grootst zijn er er de beste moe :Lijlhedenzijn •m er veel mensen bij te betrekken . De meeting na afloop van
de demonstartie moet slechts een samenvatting zijn van het gebeuren op
de aktiedag, waarbij goed de samenhangen moeten worden aangegeven .
Het is vrij a annemeleijk dat er daar niet zoveel meer gediskussieerd

,T zal worden . . . Gelegenheid moet er natuurlijk, wel voor zij n .
Het nieuwe aspekt van de slotmeeting is dat daar door de ASVA een.uiteenze
gegeven zal wonden over de . uitslag van de verkiezingen . Ook zal 'enigszins
aangegeven kunnen wirden wat voor een regering wij wensen, een regering
fie geboot geeft aan de wensen van de diverse bevt-lkingsgroepE:W gaar
toren worden gebracht . Gewaarschuwd moet er worden voor valse verwachtingE
van een-regering met, de progressieve drie . Defaitisme moet bestereden
worden bij een goede verkiezngsuitslag voor de rechtse partijen .
Porpavanda
Ex zijn diverse propagandamogelijkheden . .
Allereerst is er d,e,LOGkrant .die . maandag uit zal komen . Da rin zal uiteen€
worden wat de bedoeling van de aktiedag en wat het waarschuwingskarakter
inhoudt . De situatie van de boykot in de diverse steden zal moeten
worden aangevene, evenals richtlijnen . De kwestie van de beurstudenten
en de fakulteitsbewijsjes zal goed besproken moeten worden, omdat de
kennid over deze zaken in de andere steden vrij beperkt is .
De belangrijkste funktie van zc'n krnat is echter het landelijke karakter
van zo'n waarschuwlngsaktie cq aktiedag aan te gaven . Daarom is ooa voer

r een LOGkrant gekozen . In de krant kunnen de diverse vergaderine-, :n en demon
$aangek •ndigsd worden .
;Dan is er de rode draad . Deze zal ook begin volgende week verschijnen .
Op de onderwijskomiiseei zlal het onderwijsgedeelte erevan bepaald
worden . De studiefinancieringskommissie zla wok een stuk doen verschijnner
en waarschijnlijk kunne resultaten van het inkomensonderzoek gepubliceerd
worden .
Op de instituren zullen de muren getooid moeten worden met muurkranten
en affiches .
De mededelingenbladen zullen in het teken van de aktiedag geplaatst
moeten wc,rden .
Het LOG zal onmiddellijk na de verkiezingen reageren op de uitslag en
zal met nieuwe eisen komen, die zoals bijv . opheffing van de ambtelijke
werkgreep als eerste stap op weg naar intrekkng van de wet .
Degroepen moeten zelf stencils maken over de aard van de vergadering die
zij organiseren en op de fakulteit verspreiden .
F •lia Civitatis zal benaderd worden om ever de aktiedag te schrijven
omdat Poorter niet meer uitkomt voor die tijd .
Vrijdag komt het affiche klaar .



-3- vervolg toelichting

Voorbereiding van de opschorting van het onderwijs .
Als . er . 'smorgens,op de fakulteiten .vergaderingen . zijn en er 'smiddags
flink edomstereei zal moeten worden moet het onderwijs opgeschort
worden . Het hoeft niet meteen een staking te warden ; maar tijdens de
aktiviteiten moet het onderwijs p a.lt liggem
De groepen moeten dus de raden en besturen benaderen en hen vregen
dat te doen . Hiertoe zal een motie on~worpen worden waar alle griepen
mee kunnen werken . Deze wordt'in de onderwijkomiisies besproken .
E r zal kontakt worden,opgenomen worden met de ABVAip het stafaktie-
komitee en de medezegiingsschapkgmmissie .
We vinden het beter liet CvB nipt in eerste instantie te benaderen .
Door deemedicijnengroep zal de aktiedag gepruikt worden voor cue " . ._
ledenwerving omdat zo'n aktiedag voor de ASVAgroep een uitstekende gelegei
is im zich te manifesteren .
De srvu zal waarschijnlijk meedoen a :rn de demonstartie .

ad 3 hierover zal een sick aanwezig zijn .

ad 4 . De Poortereedaktie en het bestuur betreuren het dat de kwestie
„ - )Racs tegenstellingen oproept d .e'naar hun idee schijnbare tegenstelli

	

n
zijn . Immers. zo is gebleken, dat de bedoelingen voor een reoendie
van bestuur en redaktie niet zover u,it elkaar liggen, als de stukken
wel suggeren . Daarom zal er in samenwerking een neiuw stuk geschreven .wnr,,
wat tot een -gezamenlijk'-standpunt zal .leiden . Dit stuk zal inge -*acht
worden in de beleidraad . Tevens zullen de sociologen wat nader` jUiteenzett
hoe de situatie op hun instituut nu precies isi omdat dat konsekwenti,as
heeft voor de recensie .

	

•.

Voor de-andere punten i.s reeds de vorige week e>n stuk verschenen,
of zal een mondelinge toelichting gegeven worden, omdat er deze week
het een en ander is gebeurd .

i
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VoorloDii,ze stabdountbepaling i .v .m . de etudiefinancieringsdiskussie
Studiefinanciering is vanaf haar ontstaat, een van de belangrijkste
aktieterreinen geweest van de studentenbeweging .De aktie's die inn het
verleden op dit gebied ontwikkeld werden kwamen voort uit de, slechte
inkomenspositie van de studenten uit de middengroepenen lagere inkomens-
groepen,en de noodzaak,die vooral door deze studenten werd ingezien
de gebrekkige eksterne demokratisering te verdedigen en verder, uit te bouwen.
Deze beurzenakties richtten zich daarbij up ; kaikrete en in de huidige
maats chawpelijke verhoudingen '__ ' ; realiseerbare eisen, zoals verhoging
van de beurzen,verhoging van de L .B .O . -schalen enz .De prinsipigle eis •j
'gratis onderwije'd .w .z . studieloon of integrale studiekostenvergoeding,
is vanaf het begin ,weliswaar met itriézèiide argumentatie ,naar voren
gebrachtalb eis die een perspektief gaf &an de strijd .Ze gaf boveniden
aan waarom étudenten - recht hadden op een redelijk inkomen nil . dat studeren
b •elo d diende te worden omdat het -een voor de maatschappij nuttige aktiviteit
was .

	

speelden"argumenten hier een. rol,dat studenten erreuuals werkende leef-
tijdgengeen zelfstandig moesten kunnen zijk,en dat een zelfstandige positie
de kans op mislukking tijdens de studie aanzienlijk zouverminderen..Bpvendien
was het dé voorwaarde voor de demokratisering van het wtsch .'onderwijs'.
	Toen de vakbondspolitiek onder studenten als 'apolitiek', of als het .„

r, . dedigen .van privilege" s beschouwd ging . wordern, verdor n de beurzen
aLi.e •s van'het toneel en werde studentèn gevoelig gemaact voor
de argumentatie ,dat ze het vergeleken met de werkende jeugd maar goed hakden ..

De laatste uitwerking van het kopsept studieloon(SVB cahier nr . 2),ot:r,•P,ornt
de sporen van .dejarbeideristische neigingen die de studentenbeweging toen
ontwikke"lde ..Studeren wordt beschouwdd als 'een vorm van arbeid,de student

,derhalve als"'eén arbeider .Studieloon is daarbij voorwaarde voor het
ontwikkelen ván een socialistisch Vewustzijn_onder studenten .Deze .~
argumentatie kon' ontstaan,ómdat .Ce,.belangen van de studenten niet als
uitgangspunt werd génomen .Als wé het - nu over'studieloonlëbben,denken .
'els studenten en niet-studenten n'og' aari' het beeld van de àtudent als 'axb~'der .
Veringa en ook de Bauw, in het •begin ;• hebben handig gebruik weten . te

maken van de passiviteit die dit soort-•disjrussite.s in de studenj±enbeweg:.ág
teweeg brachten .De laatste jaren hee€geien aanzien4ijke verslerhtéring- .
plaatsgevonden van de inkomenspositie :van de massa van de . studenten ;
de externe demokratisering gaat .holt.-end achtC.ruit,Uit de versohilende
inkomensonderzoeken,waarvan de rèsul .'cetén nu bekend worden,~blijkt dytidelijk
dat een groot deel van' de stideriten né . , t 'n studie moet gaan werken
gym, rond te kunnen komen,dat de studieo andigheden verslechterd . zijn a= .

Ce .beurzenaktie in maart .'7.1wag eerste poging

	

om d.- impasse
teLlóorbreken.De eerste suksess'en op'.stu iefinancieringsgebied~yerden behaald
in de'lIooá aktié .Behálve dat' de ƒ1000 wet is verhinderd,zijn dé .-I0%
bezuinigingen op de b±turzen niet doorgegaan,en is het percentage •beuis
in de toelage van 60r,/o, o.p 70% gekomen,en is de aktie'wees verstandig
vraag een beurs aan'' een sekses geworden .De noodzaak voor het opkomen
voor eigen . belangen wordt wwer • .ingezien, .'

Bovendien is de hele studiefinancieringszaak weer ter diskussie
gesteld .Was het voorheen zo dat in de vakbonden en de PvdA het studie-
leningensysteem een vanzelfsprekende zaak was,nu zijn de standpunten :.in
beweging gekomen .iF,en gedeelte van de PvdA verdedigt nu het voorstel (nemoriifiseerc)
'van Dijck' ;dat houdt in dat het eerste jaar de studiekosten integràai2
vergoed worden •waarna de kinderbijsla .~,, Trekt a n de studenten wordt uit-
;ekeerd,daar bovenop worden ren t ~.~"g"Ie:ingen verstrekt .De nadelen van
iit systeem liggen voor de hand-De studenten met een maximum r .s .t .enie studenten .met een halve beurs en 2maal KB gaan erop achteruit .Bovendien
-rordt het eerste jaar nu niet alleen een selektieve drempel,maar ook een-
'inanciële,De student mag een jaar op proef draaien,maar daarna moet hij
okken .

Ook D'66 wil iets derge]ijks ;2en integrale vergoeding van de studiekotten
xn de eerste twee jaren',daarna afhankelijk van de maatschappelijke
ehoef te en van de studieprestaties een tegemoetkoming . in de kosten	
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idtHet studieleningensysteem wordt op dit moment ;:nog 'aangehang.en- .r

	

~
de va.kbeweging(ook wë1 •` ácad'emicibelasting)en de' rëgé"r ngs~áI-tij"tri
behalve de VVD(renteloze voorschotten) . .-

	

.1
Zowel binnén ,de "progressieve drie,de vakbonden áls"b `-dê'kbnfêssio
nelen wordt , hier hertig over gediskussieerd en dwil" men k ri a t '" '' r
hierover met onb :Daarbij moeten we ons niet te veel illusies , { ., .Y ,
maken over-:het gewicht, van onze argumenten ;alleen doór* .`varx ;.d.^iF_~e..r" ;N, ;_
akties in december én lat•e r, .een sukses te maken kunnen•we ze,~~ .~:~, ;~:,,~
onder druk zetten . Dat we .' echter auw hier op moeten inspr~:ngen,
is duidelijk ;na' de verkiezingen gaan de heren . ap basis .vang ._`s~ ~
elkanders standpunten en' op basis van de situatie vaii de schatki •st,- M-.
met elkaar konkelent

Tot zoverre de situatie~nu .Het voorlopiege standpunt van"delSVJ
is als volgt r Wij - zijn van , mening dat gezien de ekonomiwIehe situát e
en de aanvallen'- "van -de 'regering •p de -:-inkomenspositie` van

	

stt,idént1 -
en de externe memokratisering,we in de eerste plaats de. .verworvenhec en

g

	

z.,

	

gevaarlijkk op ditj

	

moment;, vo.t.

	

''~ fors

	

~-~
te steunen die' het hele béstaande~`teurzenste1sel'~overhiop -jz- QOibn, ,
waar -we `een aantal ;jareiS yQor' geknokt'hebbena,têrwi :• e, nzet~, eet
we ervror terug •krij.geni .De .,:bestaande alternatiaf~vQorstell;:eu- •
en het Troóántel .: van de Pvdt.:gaan geide alleen . maar -uit kvan :.-de .• • ~aei~. ;; i
de student afhankelijk ;te 'maken .ven z!ir ouders -'eri,kreeren ;•`dan -: .~ n * _
stelsel met een zgni -,basis-studieloon.I .d.i e voor ;de-.lagérá- nkot n's==h =

een verbeteren

	

,

	

Qgroepen g

	

g vertoont . . • xn• het:. . 'r t ël vare° -de ~~ _
er dan nog sprake van . :een verzwakte ~ vbrm van Lnd'ri:es.'sen 1èn:iLn end ~~ :
andere schandalige zakèniZo wordt in het voor`stel`~dàt '*p het , k̂ond 'ea„,
is aangenomen,gesteld .'dat men 'in"prinsipe niet, tegen kollegegeld;,is ., .ï
maar dat men het wil laten afhangen van de fináncieringsm geli'khedez . .~:
Wij moeten, na de eis lintrekking van dei`/100 wet'.,;direkt._de ;,eis . <y r;

stellen 'handhaving van ".d e ::: 70-30% verhouding',verhoging van -
de LBO, schalen! onmiddelijke beursverhog ng,om de a'ehterst_and van' de i
afgelopen jaren in te 1álgn,en . een soort duurte toeslag óm- ;de'-prijs-s'

stijgingen bij te kunnen houdenuDa4rbij spelen 'de -tolgendë °óverwegir,~
gen een rel : in de f 1004 aktie heb •en we grote •aanta.ll.en • stade t"en. ; ,
op de been kunnen krijgen, omdat hun belangen op nat spe l~s ónden

	

-
el

Laardoor hebben we respekt kunnen afdwingen bij de vakbowegi :ng .. •en„de:
oppositiepartijen Hier moeten . we op'voortb'ouwen,d .w ..z . eisen, stel:
wa= r grote aantallen studentei zich achter kunnen'scharen, en voor .
gemobíl,iseerd kunnen worden ; en die uitgaan van de resultaten die ?,è

we in de flS00 aktie bereikt he ben .Tegenover L .driessen,

	

-

	

:~
of de* gemi.difiseerdet

	

( . PvdL voorstel) moeten we ons , op - .a
het standpunt stellen,dat,het aandeel beurs in een maximale toelage -~
niet mag verminderen en dat het renteloze voorschot niet omgezet mag .
worden in een rentedragende lening .Het grootste probleem ..blijft., dan >_
de studenten die net niet in aanmerking komen voor' een -toelage,of-._~-' .~---`-
die wegens moeilijkheden thuis een financiële regling met de ov'3rheza -
willen treffen Deze problemen moeten ondervangen worden' doordat"Qner : .~
zijds stiijd gele-Cerd wordt voorr uitbreiding va .n,het be temde n3ur en
stelsel,en anderzijds de bestaande regeling van weigerachtige .àuders
uitgebreid wordt tot een recht op renteloze lening,die na . een aenta .l
jaren(2 jaar nu)automatisch over gaat _ .n een gewone toelage .

Je prinsipiële bestrijding van Andriessen is een kwestie van langere
adem,wat niet betekent dat we er niet direkt aan moeten beginnen .Docr
in t e gaan op d e argumenten van „indri es s en over inkomensnivell erin_g
enz. kunnen we de illusies over het leningenstelsel,zoals die bij
groepen studenten bestaan maar ook bij oaze koalitiepartnersveel
voorkomen, bestri jden . iie voorwaarde da-Irvoor is dat de eis' gratis
onderwijs ' in de aktiew meer inhoud wordt gegeven . : lke overwinning in
beurzenakties,bctekent dan een stap op weg naar de realiseing van

1
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gratis onderwijs,d .w .z . integrale kostenvergoeding (het gebruik van .
het woord studieloon is niet zo gelukkig gezien het gebruik wat van
Lijck en de Pvd_1 ervan maakt,maar ook omdat het allerlei diskussies
opwerpt of studeren nu arbeid is of niet,terwijl het daar niet om.-Er-tt)

Omdat we op korte tijd moeten handelen doe ik meteen de volgende
voorstellen.Cp de aktiedag op of rond 7 dec. w tdt e hele proble-
matiek van de studiefinanciering aa,ngesneden,dë e akten van Andries
sen uitgelegd. en onze prinsipiële b7ware naar voren gebracht
(gevolgen voor de studie,betekenis wetenschap,positie van akademikus,
inkomensnivellering) .-")aara .n gekoppeld worden onze eisen naar voren
gebracht .Gegevens over de inkomenspositie van de Ltudent en de
gevelgen van de f1000 worden i7erwerk -b, injeen;-~.nbta over sti diefinancies-
ring,tesa.men met enkele gegevens over de inkomenspositie van de
academicus en onze prinsipiële argumentatie tegen '.ndriessen .Dese
nota wordt gebruikt in de akties in decsmber,er in gesprekken met
de vakbonden partijen en onderwijs organidaties over de eis' Intrekking
f1000 wet' en over onze standpunten t .a .v . studiefinanciering .

i



DE AKTIEDAG VAN 7 DECEMBER .
Diskussiestuk voor de voorbereiding in de groenen .

T . De Landelijke Studenten ivianifestatie	

1 . De LSM vormde een belangrijke schakel in de akties tegen de
1000 gulden :
a . Er is duidelijk gemaakt dat de studentenvakbonden en het
LOG de akties tegen de 1000 gulden ook ná 29 november met
kracht zullen voortzetten, tot de wet is ingetrokken .
b . In de voorbereiding van de LMM, in het LOGboek en in de
speech over de 1000 gulden . en het profijtbeginsel is onze
argumentatie opnieuw gesystematiseerd . Dit was noodzakelijk
en belangrijk, omdat onze argumentatie sinds het voorjaar
van 1972 op de achtergrond was geraakt, en omdat onze tegen-
standers steeds heftiger pogingen deden valse voorstellingen
van zaken rond te strooien (over de achtergronden van de
maatregel - het profijtbeginsel -, en de

	

`'gevolgen ervan
- inkomensnivellering-) naarmate de boykot suksesrijker
werd en de verkiezingen dichterbij kwamen .
(Onze argumentatie was op de achtergrond geraakt ten gevol-
ge van de noodzakelijke inzet van de gehele organisatie van
het LOG en de studentenvakbonden voor de landelijke en plaat-
selijke akties, en ten gevolge van een verkeerde schatting
van het bewustzijn van de massa, i .c . de misplaatste schuld-
gevoelens t .a .v . de vermeende gepriviligeerdheid van de
studenten en de afgestudeerde akademici . Deze verkeerde
schattingen werden weer veroorzaakt door een relatief iso-
lement van het kader van de studentenbeweging t .o .v . de mas-
sa's, wat gedeeltelijk var-uit het-verleden verklaard kan wor-
den, gedeeltelijk -te wijten is aan verkeerde opvattingen over
massapolitiek .)

2 . De LSM vormde een belangrijke schakel in de opbouw van een
landelijke studentenbeweging . In de speeches werd een vloot-
schouw gegeven van de aktiviteiten die het afgelopen jaar
in het kader van het LOG hebben p aatsgevonden . De belang-
rijkste daarvan was natuurlijk de 1000 gulden aktie, maar ook
de landelijke huuraktie b .v . kreeg op de LSM de nodige aan--
dacht .

3 . Op de LSM werd de basis gelegd om het aktieterrein waarop
de studentenvakbonden samenwerken, dit jaar aahzienlijk uit
Ie b reiden . M .n . d e strijd tegen de herstrukturering
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zal meer dan voorheen het geval was in het LOG en de onder-
afdelingen'ervan, de' landelijke overleggen per studierich- .
ting, gekoPrdineerd worden . Te noemen vallen akties tegen -
studentenstops, plaatsingskommissies, herprogrammering, se
lektieve propedeuse enz . en de strijd voor de demokratisering .

4 . Op de LSM is de eenheid van aktie, opvatting en strategie,
zyals die sinds de oprichting van het LOG in juni 1971 is
gegroeid, naar buiten gebracht . Samen met de in demonstra-'
ties en boykotakties gei'aanifesteerde massale aanhang van de

' . Op de LSM hebben de studentenvakbonden hun opvattingen over
de funktie van de wetenschap en de positie van de student en
de afgestudeerde in deze kapitalistische maatschappij, hun
beoordeling van de aanslagen op de studentenvoorzieningen `~
en hun analyse van de achtergronden van de voorstellen tit
herstrukturering van de vorm en de inhoud van de wetenschan-
pelijke Apleidingen neergelgd in een drietal resoluties) De
eisen waarin deze resoluties uitmonden kunnen beschouwd wor-
den als het aktieprogramma •-raarop de studentenvakbonden zich
het kamend jaar zullen verenigen

61 De inhoudelijke voorbereiding van de LSM (fakulteitsvérgade-
ringen, beleidsraadsvergaderingen, LOGboek) heeft minder
bijgedragen aan een uitbouw van de inzichten van de kaders,

. ..de leden en de massa-aanhang van de studentenvakbonden, dan
_,.mogelijk was geweest . Hierdoor is een deel van de resultaten
die,met de LSM binnengehaà.ld hadden kunnen worden, verloren
gegaan . Het is de taak van de plaatselijke studentenvakbon-
den en het LOG deze verliezen te kompenseren ~-en daarmee
alsnog de vruchten van onze noeste arbeid te plukken- door
op systematische wijze aandacht te besteden aan het uitdragen
van de res •ltaten van de LSM. Dit zou kunnen door het LOG-
boek opnieuw uit te geven (in een aantrekkelijker vorm, voor-
zien van een uitgebreid voorwoord) en door in de akties
van het komend studiejaar telkens terug te wijzen naar &e
resoluties van de LSM .
.(Als oorzaken van de gebrekkige inhoudelijke voorbereiding
van de LSM mennen genoemd worden de overbelasting van het

studentenvakbonden heeft het onze tegenstander én onze po-
tentiële bondgenoten duidelijk gemaakt dat het LOG en de plaat-
selijke bonden een machtsfaktor zijn om rekening mee te houden .
Het maakt de onderhand •elingspósitie van het LOG en de plaat-
selijke bonden sterker, en het . effekt van onze akties groter .



.ZOG en de aangesloten organisaties en de ideologische tegen-
stellingen binnen het LOG . De overbelasting was een gevolg;
van de enorme spanningen die de boykot voor de studentenvak :"
bonden vereiste . Voor de ideologische verschillen in het
LOG: zie verder de evaluatie van de LSiiI . )

II . De verkiezin en van29riovèmber 1972 .

1 . In de akties van het afgelopen jaar is de parlementaire
ruimte door de studentenbeweging opnieuw 'ontdekt' . De r^rle
mentarismekritieken, die ontstonden in de periode van aktie-
loosheid eis defaitisme na het Maagdenhi,s, werden in de prak-
tijk weerlegd . In de aktie, van het afgelopen jaar, met name
de 1000 gulden akties, is ontdekt dat er een juiste wissel-
werking tussen binnen- en buitenparlementaire strijd kan
bestaan . Er ontstond een juist inzicht in de betekenis én
in de beperktheid van het parlement als strijdtoneel .

2 . Onder bepaalde omstandigheden kan massa-aktie buiten het

	

`f--
parlement zijn bekroning vinden in een beslissing binnen het
parlement . Dat was het geval met de door minister Bot voor-
gestelde kollegeldverhoging van 200 naar 400 gulden, waar de
SVB met sukses akties tegen voerde (Botweg 100%!), en dat-
was ook het geval met een reeks bezuinigingen uit de onder-
wijsbegroting 1972 die onder druk van de akties (m .n . A-.A .O .- .
demons -'iratie, Den Haag, 25/9/71en 0'71, Utrecht, 29 novem-.
ber 1971) door Van Veen/De Brauw zelfs niet meer bij de Kamer
!konden worden ingediend . Ook de hearing over de 1000 gulden .
)werd door aktie afgedwongen .

3 . In de akties tegen de 1000 gulden werden de volgende middelen
gehanteerd om het parlement ander druk te zetten :
a . Demonstratieve machtsontplooiing : demNnstrat.ies, massa-
vergaderingen, massale boykot van de inschrijving en de beta-
ling vande 1000 piek, de LSM .
b . Konkrete maohtsontplooiin ; : de stakingen en bezettingen
voriraf;aande aan de demonstratie van 30 mei 1972, de bezet-
ting van de inschrijvingslokalen in augustus/september 1972 .
c . Koalitievorming met andere onderwijsorganisaties :, die zijn.
uitdrukking vond in de Onderwijs Aktiekomitees in verschillen-
de steden . Via deze Komitees konden de vakbenden en daarmee
de partijen onder druk worden gezet .
d . Koalitievorming op de universiteit, resulterend in de



anti-bezuinigingskomitees, uitspraken van bestuursorganen
en de Akademische Raad .

	

.
4. Door de druk die = .b .-v . de verschillende aktiemiddelen be-

reikt was, konden de politieke partijen er niet onderuit aan=
dacht te besteden aan onze "inhoudelijke argumenten tegen de .
1000 gulden . Deze werden de politieke partijen onder de neus
gewreven door middel van :
a . LOGnotats waarin de argumentatie van De Brauw en zijn'mede-
standers werd afgebroken .
b . Een hearing (zelf ook het resultaat van aktie) waar het
standpunt van het LOG en onze (30) in dg strijd verworven
bondgenoten naar voren kon worden gebracht .
c . Lobbys in de wandelgangen van het Binnenhof, voor en tij
dens de behandeling van het wetsontwerp . Eij de behandeling
van de schoolgeldverhoging werd deze methode door het AA'0'.-
toegepast in de vorm van een anti-hearing . (Zie Dokumenta .
tiemap teach-in FY II .)

5 . Dankzij een juiste krmbinatie van buitenparlementaire aktie
en binnenparlementaire agitatie is het ons het 'afgelopen-
°4-jaar gelukt een wijziging in de standpunten van de politieke
partijen, althans een deel ervan, tot stand te brengen: Een
bekroning van onze akties kon op het laatste ogenblok alleen
voorkcmen worden door een chantagepolitiek van De Brauw .

F . Te.n,gevolge van het aftreden van De Brauw, tien dagen na het
aannemen van de wet door de Eerste Kamer, en-ten gevolgrelvan
de • k •l binetskri^is -die mede door dit aftreden veroorzaakt werd
(maar waarvan de hoofdoorzaken eerder te zoeken zijn in tegen-
stellingen binnen de regerings-~artijen `op punten als de loon--,
en .prijspolitiek) verdween de enige basis die er nog bestond
voor de 1000 gulden wet : het handhaven van het kabinet Bies-
heuvel . Door het LOG en de aangesloten organisaties is déze
situatie aangegrepen om de 1000-gulden akties ná de kamerbe-
handeling met kracht *voort te ztten, enoRan de boykot het • . ._
perspektief te geven van "Intrekken van de wet" na 29 noveen
ber .

7 . De boykotaktie heeft volkomen aan zijn doel beantwoord :,
a . De uitvoering va n de wet is in dé praktijk 'onmogelijk ge-
maakt. .
b . Het is duidelijk geworden dat de massa van studenten, staf
en personeel de maatregel niet aanvaardt .
c . De eis "Intrekken van de wet" is massaal naar •. voren



III . De 1000 gulden . en de_óverige regeringsmaatregelen .

1 . In het afgelopen jaar is door de ASVA en het LOG terecht
prioriteit gelegd bij de akties tegen de 1000 gulden . Omdat :
a . Deze maatregel de meest ingrijpende aanval op de huidige
en de toekomstige positie van de studenten betekende .
b . Deze maatregel vanuit de regering gezien moest worden als
een test-case om de sterkte van het verzet van de studenten-
beweging aan te toetsen .'
c . Deze maatregel vooruitloopt op de overige plannen van de
regering m.b .t . het wetenschap .)eli k onderwijs'
d . De ASVA en het LOG (nog) niet in staat waren . twee in-
tensieve kampagnes naast elkaar te voeren .
(Het LOG niet omdat daarvoor de ideologische en de organisa-
torische voorwan.rden ontbraken : zie I . De ASVA niet, omdat
de voorwaarden voor eèn dergelijke kampagne nog niet aanwe-
zig waren : een vakbondspolitiek op de fakulteiten die de
studenten op hun werkplaats op konkrete punten mobiliseert
en in de aktiepraktijk de achterliggende oorzaken van aanval-
len op en verslechteringen van de studiesituatie/inhoud bloot-
legt .)

5
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gebracht .
8 . Dankzij de geslaagde boykot van de 1000 gulden is de wet eeh--

heet hangijzer geworden bij de verkiezingen van 29 november :
de partijen zijn gedwongen zich v66r de verkiezingen uit te
spreken over het al dan niet intrekken van de wet, en de
studenten zullen zich bij het bepalen van hun politieke v'. , or-
keur mede hierdoor' laten leiden . Het LOG en de ASVA hebben
getr-:cht deze keuze te vereenvoudigen . Het LOG door op de
LSIVI een stemadvies uit te brengen voor de 'progressieve
drie', de CPN en de PSP ; de ASVA door een week vó5r de ver-
kiezingen een teach-in te .organisaeren, alwaar de heren po-
litici over de 1000 gulden aan de tand konden worden gevoeld .
In de boykotaktie, op de LSM en op de teach-in kon te weinig
naar voren worden gebracht dat akties ná de verkiezingen be-
slissend zijn - bij welke regering dan ook . Hierdoor bestaat
het gevaar van te grote verwachtingen van de uitslag van de
verkiezingen en aktieloosheid (bij 'een 'progressieve' regeZ :i
ring) dan wel defaitisme en/of links-radikáal anti-parlemen-
tarisme (bij een rechtse regering) ná de verkiezingen .

1
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2 ., Te weinig is in de 1000 gulden akties van het afgelopen jaar
het testcase karakter van de 1000 gulden en de relatie met
de overige herstruktureringsplannen aangegeven .

3 . Globaal kan de relatie tussen de 1000 gulden en de overige
herstruktureringsmaatregel .en op abstrakt niveau als volgt
worden aangegeven :

het midden van de zestiger jaren ontstaat voor de
staat en voor het bedrijfsleven de noodzaak de kosten voor
het wetenschappelijk onderwijs te drukken Deze besparing
wordt gezocht in studieduurverkorting, efficiency, verschui-
vind van de beslissings' :cz-voegdheid naar organen buiten de
universiteit (en buiten het parlement) ; betere planning van
de aantallen en de soort akademici en afwenteling • van de
kosten van de opleiding op de student . (Zie verder L0Ghoek
deel III,)
Globaal kan. d e re :- .atie tussen de 1000 gulden en de overige

'- herstruktureringsmaatregelen op konkreet niveau als volgt
worden aangegeven :

	

.•r, .
a . De 1000 gulden werkt studiedwang in de hand en eergemak-
kelijkt de invoering van studieduurverkorti .ng!, s.tudenteastope
en plaatsingskommissies omdat he - ~.- verzet daartegen gebroken
dreigt te worden .
b ., De 1000 gulden verhoogt de studieschuld Voor de aflossing
van deze studieschuld én door de noodzaak zijn gebrekkige kwali-
fikatie op eigen kosten bij te scharen 'n h --: t -post-akademische
onderwijs van Posthumus is de afgestudeerde nog minder in staat
zijn onafhankelijkheid t, o,v .. zijn werkgever . -- staat of bedrijf s-

lleven -- te handhaven,
IC . De 1000 gulden maakt de invoering van een leningenstel'sel
ter vervanging -van het bestaande studietoelagenstelsel een-
voudiger, omdat het verzet daartege'n gebroken dreigt te wor-
den,
d,De 100Q gulden levert de regering het geld 'op om het ver-
strekken van studieleningen in de eerste fase te kunnen fi--
nancieren .
e ., De 1000 gulden veronderstelt evenals het leningenstelsel
een investeri,ngsmentr iteit., of kweekt deze aan,
f . De 1000 gulden is evenals de plaatsingskommissies én de
studentenstops een beknotting van het recht op onderwijs .
g ; De 1000 gulden benadeelt evenals studentenstops, studie-
duurverkorting en le;-!ingenstelsel kinderen uit arbeiders- en
middenmilieus ; omdat deze minder in de, gelgenheid zijn naar

i



IV . De aktiedag van 7 decembe r 1972 .

het buitenland te gaan, of een jaar te wachten ; minder in
staat zijn zelf het postakademische onderwijs te financieren ;
minder in staat zijn bij ouders leningen af te sluiten .
h . De 1 .000 gulden ontkra:cht evenals het selketiekriterium -'
gemiddeld eindexamen 72-bij de studentens *tóp het einddiplomád
van de middelbare school .

1 . De aktiedag van 7 december is een eerste gelegenheid n--3. d e '
verkiezingen van 29 november om :
a .De resultaten van de LSM aan de massa van de studenten over
te dragen en een begin te maken met het uitvoeren van het ak-
tieprogramma van de LSM . (Zie I .)
b . De studenten duidelijk te maken dat buitenparlementaire a .k-
tie beslissend blijft, welke regering er ook komt en om even-
tueel opduikende aktieloosheid, defaitisme of anti-parleinénta-
risme de kop in te drukkeen . (Zie II .)
c . Het testcase karakter van de 1000 gulden en de re .atie er"
van met de andere regeringsmaatregelen te verduidelijken . (Zie III .

2 . Organisatorisch zijn er aan de aktiedag van 7 december twee
kanten te onderscheiden :
a . De meetings in de fakulteiten .
b . De centrale demonstratie met afsluitende meeting 's middags .

3. . De voorwaarden om een ht;rstruktureringskampagne te starten
náást een voortzetting van de 1000 gulden aktie zijn nu wel
grotendeels aanwezig, e .a . kunnen worden gekreëerd . (Vgl .

4 .

III .1 .) De afgelopen maanden zijn de studenten in verschillende
fakulteiten op de volgende konkrete punten gemobiliseerd :
a ; Studentenstops, plaatsingskommissies : akties voor uitgelo-
tenen, eerstejaarsenquëte bij andragogen/pedagogen, anglisten,
historici, medici, neerlandici en sociologen .
b . Studieprogramma : akties tegen de selketieve propedeuse,
studieverzwaring, hoorkolleges e .d . bij ekonomen, wis- en na-
tuurkunde, scheikunde .
c . Bestuursstruktuur : diskussies over de ingevoerde, c .q .
in te voeren vakgroepen bij politikologen, psychologen .
d . Demokratisering : strategiediskussies over experimenteerar-
tikel, koalitievorming e .d . bij andragogen/pedagogen, neerlan-
dici en sociologen .
(Deze opsomming pretendeert niet volledig te zijn .)
De aktiedag van 7 december zal als volgt kunnen zijn opge-



bouwd :
a . -s Ochtends in de fakulteiten :
i . Aansluiten op de konkrete problemen in de fakulteit .
i . . Relatie leggen tussen konkrete punten en de herstruktu-

rering als abstraktum .
iii . Achtergronden van de herstrukturering verklaren .
iv. Relatie leg en tussen herstruktureing, studiefinanciering

en de 1000 gulden .
v . Testcase karakter van de 1000

	

lden aangeven .
v i . Oproepen vor, de demonstratie 's middags .
b . 's Middags in de demonstratie :

	 akulteitsmeetings bundelen in een aantal centrale leuzen :
i . 1000 gulden wet intrekken nu!

	

?
ii. tanden af van de gedemokratiseerde instituten!

	

?
iii . Een volwaardige opleiding voor iedereen!
iv . . . .!

	

.?

c . Op de afsluitende meeting :
i . Overzicht geven van de ákties inde fakulteiten .
ii . Ingaan op de politieke situatie : alleen aktie is beslis-'

send .
iii . Terugwijzen naa± de LSM .
iv. Relaties, achtergronden van de herstruktureringsmaatreger

..len aangeven .
v . Oproepen voor de akties in februari .
vi . Wordt lid van de ASVA!

- b -
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ASVA bestuur,
27 nov . 1972 .
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Beleidsraad vrijdag 1 december half acht in de Poort .

	

2Opp •,r

_-Deze beleidsraad is een diskussievergaderingen .
Agendapunten :
1 . Bespreking opzet evaluatie studentenmanifestatie
2. bespreking van de noodzaak en het doel van de aktiedag aan de hand van liet
stellingenstuk van het bestuur .
Voor zover noodzakelijk in houderaijke en organisatorische voorbereiding van de
aktiedag . Vooral bespreking speech voorziter op slotmmi -eeting wat betreft
reaktie op verkiezingesuitslag .
3 . studiefinanciering, hi erover is de vorige keer een voorlopibre standpuntbepaling
meegestuurd . Vrijdag zal er een wat meer inhoudelijk stuk over deze zaak verschinjnen .

Maandag 4 december reguliere beleidsraad, L alf acht Poort .

Agenda . .
1 . bespreking not12n van 17, 24 oktober en intern stukje
2 . boykot beurstudenten, prostestbréef aan studentenadministratie

informatie over de problemen met de bewijsjes in ie andere sten
handtekenin ,enlijoten, inventarisatie
organisatorische regeling aktiedag, met name propaganda

3 . ledenwerving

	

het is een schande dat er niet is ingetekend voor de centrale
stalletjes, dat moet beter .
voorstel enquete onder mensen die vorig jaar ASVAlid waren
en Let dit jaar niet meer zijn geworden .
Het bestuur -drlt' • het voorstel, dat als er eind december nog
geen 45002 leden zijn, de schoonmaker toch te ontslaan .

4 . studiefinanciering, resultaat LOGweekend ,
bespreking eis duurtetoeslag voor beursstudenten

5 . Universiteit en binnenstad, zie stuk enekele weken geleden
6 . huuraktie, stand var. zaken, ontwikkelingen
7 . toekomst Civitas, stuk enkele weken geleden, ontwikkelingen
8 . demokratisering, stuk van op een na vorige beleidsraad .
9 . evaluatie Vietnamaktie
10 . eventueel evaluatie seminar .
11 . mededelingen bestuur
12 . rondvraag .

Opmerkingen .
Op de ƒ1000 groep waren maar weer 4 groepen . Hoe kan nu een aktiedag goed.
voorbereid worden al s er geen enkele groep komt? De propaganda loopt ook mis
opdeze manier, w„,e kunr.2n niet uitzetten en er wordt niet geplakt . Dat plakken gaat
al een hele tijd erg slecht en daar moet maar eens verandering in komen .
De handtekeini genlijsten moeten maandag ingeleverd worden .
De diskussie over Racs of tenminste naar aanleiding van B .acs wilde het bestuur
liever op het se,-zinar in januari voeren . Overigens zullen wij zo snel mogelijk
met een voorste! voor dat seminar komen .
De groepen worden verzocht naar een voorzitter te zoeken voor de beleidsraad,
meindert doet het niet meer vanwege studi e .

1
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven .

D~-/,:7::>IC;41
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Betreft :

Beleidsraad ASVA

Voor agenda van de vergadering van 17-11-1972, alsmede de
notulen van 9-11-1972, zie bijlage A .
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BELEIDSRAAD VR:.JDAG 17 novemrer78 uur Nieuwe Doelenstraat 16

Agenda •

	

1

	

.

1, bespréking notulen donderdag 9 november
2 . ledenwerving, inventarisatie van de ledenwerfakties in de fakul--

t eit en
- vóortsellen ledenwerfkommissie en bestuur
- afspraken met groepen en bestuur over lédenwerving

op de fakulteit ; bijv. psychologen
3 . boykot- informatie over de huidige stand van zaken

- fakulteitsbewijsjes, beursstudenten : verspreiding propa-
ganda
eventuele akties omtrent terugvordering van eerste term
betaling (550 gulden)

- handtekeningenlijsten, inventarisatie
	- ~:-~iedag 7 december, resultaat bespreking groepen

voorstel bestuur
4propaganda

teach-in ?nt~ . 2~~s van' politieke partijen
propaganda, affiche

	

~;
technische voorbereiding, mapje, voorbereidingsbijee-,
komst, •bijv. dinsdagmiddag

seminar, richtlijnen
6 . evaluatie mani_- :—m*itatie
7 . evaluatie Vietnamkampanje

	

-
8 . ASVA-1_a;es-Poorter
9 . opvolging bestuur
10 . redakteur Student
11 . bézuir_igingen Poorter, voorstel bestuur Rode kop te laten -ver-

vallen, dwz zwarte kop voortaan
12 . Surinarie-avond, voorstel buitenlandkómmissïe
!

	

Civitas ; ontwikkelingen die gaande zijn
14 . huurinkom ,~nsaktie, stand van zaken'

emokraticering .

Toeïichtin&,'oAde e gendp.
ad 1 . 1•edeajrerving .
Hoewel de voorstellen* op dit moment nog wat ruw zijn, zullen ze
nier toch alvast ;.;orden aangegeven .
We zien op dit moment geen mogelijkheid tot het voeren van een
c entral•e led enwerfka„mpan j e . in die zin dat er - overal gelijktijdig
en op dezelfde manier leden geworvccri worden . Wel' zal het werven
in de mensa veel aktiever aangepakt moeten worden . Niet door alleen
maar achter een stand te gaan zitten, maar door de tafeltjes langs
te gaan . Ook vcor de Poort geldt dit . Dit zal het een en ander
a.^n mankracht opeisen .- :'achter reeds vaker is gekonstateer(i dat inta
siever werven korter kan duren, bijv in de Poort niet de hele dag
-nar een paar drukke uren .
Verder likt het ons goed, als de groepen proberen een gezellige
avond of middag t.e organiseren, zoals de psychologen een borrel
'hebben . Men kan dan mensén uitnodigen, die wel sympatie hebben
voor de ASVA, maar die ook wel wat bezwaren hebben, uitnodigen
daar eens te komen praten .
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Maar al te gauw wordt gedacht of gezegd kom maar naar de open-
werkgroepvergadering . Het is juist een van de konstateringen van
het

	

Tinar dat de . rlre:mbe1 voorr die vPrP.~a d erinoen ~rff1 te groot
is . .ziet~iaee dat je neti met al-les van de ~AisV ., eens moet zijn
ken door ccesnrek .lea 'ii .t d.e w ,-„ :r gehonlen word-nn, ~'tn cïitzelfdé'
xader zou het goe zzirn als ër éen of meerdere namen van mensen
van de groep met telefoonnummers bekend zijn, zodat men eens een
praatje kan maken met die persoon . Het zal misschien niet meteen
een heleboel leden opleveren, maar het kan tmch weer een belang-
rijkerijke bijdrage leveren aan het versterken van het open karakter
van de organisatie .
Er is een stencil gemaakt over de toestand met de fakultei.ts-
bewijsjes en over de beursstudenten . Aan het eind van dit stencil
wordt gewez.en op het belang van een organisatie als de ASVA,
die toch maar weer snel die kwestie met de fakulteitsbewijsjes
in orde had . Dit stencil bevat dus op zich nuttige informatie,
die de mensen nodig hebben en is als zodanig geen expliciet
ledenwerfstencil . Inpliciet is het dat echter heel duidelijk
Dan is er nog als ideetje naar voren gekomen om te gaan werfen
met een sticker, waarop ongeveer zou moeten staan : "laat me met
rust, ik ben al ASVAlid" . Hiermee zouden we op een grappige
manier tegemoet komen aan de bezwaren die telkens naar voren komen
dat wij een soort Jehovagetuigen zouden zijn,'een soort zelfspot .
aan de andere kant is het dan een teken dat iemand al lid is .
Dit is echter nog een wat vaag ideetje, we weten ook nog niet
hoe duur dat zou gaan kosten .
Overigens aan de vorm hebben we al wel gedacht : een rondje, dat
op de Vietnambutton geplakt kan worden .

ad 3 . boykot . De zaak met de fakulteitsbewijsjes is in orde ge-
komen . :r is een wat omslachtige procedure uit de bus gekomen,
die vrijdag nader uiteengezet zal worden en in de 1000 gulden .
groep natuurli3k .Het ziet ernaar uit dat er voorlopig geen aktie
nodig is . Zolas gezegd is er een stencil gemaakt, dat de grofpen
ook moeten gebruiken om in de mededelingenbladen te publiceren .
Ook Folia C zal deze informatie publiceren, en Poorter .
Op zeer korte termijn zal bekeken moeten worden of er akties
ondernomen kunnen worden om degenen die f550 hebben betaald,
dat i .p .v . ook de tweede termijn te laten betalen het eerste
bedrag telaten terugvorderen .
Het voorstel van het bestuur voor de aktiedag houdt in dat er
's middags niet een centrale diskussievergadering zal komen,
maar een demonstartie met strijdbare meeting na afloop, waar
ook wat over de studiefinanciering gezegd kan worden .
We hebben het idee dat de diskussiever€adermg niet zoveel
mensen op de been kan brengen en dat daardoor het waaj.rschuwings-
karakter van de aktiedag in gevaar kan komen . Een ervaring van
de manifestatie is in elk geval dat da mensen moeilijk te mobi-
liseren zijn voor centrale -1iskussiemeetings . Op de fakulteiten
kan dat natuurlijk juist heel goed . Ook dachten, we nat eer.
demonstartie wat maakkelijker ligt ,. wat propaganda betreft als
een voo;rgadering, en da ;; h(_:t dus voor de groepen minder werk oplcveit •
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vervolg toelichting .

Je zou deze demonstratie moeten* vergelijken met die van 23 maart .
doen lukte het ook vele •m nsen op_ de ,be-, n te . 17ren,^en ,na nzuw el jks.
2•-weken v66±bere c ing. (de manifestatie zou dar, be.schpuwd .moetn
worden als de voorbereiding, 9 maart) . ..

ad 4 . teach-in .
Er komt-een affiche, hopelijk is dat woensdag al klaar .
Verder wordt een mapje geproduceerd, waarmee ook mobiliserend
gewerkt kan worden . De prijzen .worden waarschi~nlijk f2,- en
f1,50 (ASVAkorting) . Om nog eins alle slimme vragen door te nemen

•

	

van te voren kan er het best gen voorbesp" •eking komen, dinsdag--
of woensdagmiddag .

ad : 5 • H zal e.en stuk van het bestuur, zijn, met de samenvattingenn
en daaruit te destïlerbn richtlijnen van het seminar . Dit zal
in de beleidsraad uitgezet worden ter bespreking in de groepen .

ad 6 . . evaluatie manifestatie .

	

,
Omdat we. met deze zark niet 'al t e lang kunnen •,•nachten, hebben
we besloten vast met e ;~n deel van de evaluatie te beginnen, n .l .
hog wij als organisatie deze manifes .tatie ervaren hebben, wat_ wij
afgezien van de fouten van het LOG (Bijv vertraging inhoudelijke
voorbereiding, slechte propaganda) beter hadden kunnen doen, f
wat juist'goed is gegaan . Vrijdag zal er een kort schematis,g . stuk
zijn, wat na bespreking in de groepen en na diskussie erover in
de volgende vergadering verder uitgewerkt zal worden .'Het zal
aangevuld worden met een evaluatie van het LOG-funktioneren .

ad 7 . Ook hierover zal een stuk aanwezig zijn . Aaangezien dit
stuk gebaseerd is op stukjes van de groepen, die hier .bli,jkbaar
al over gepraat hebben, kan deze zaak na een leespause wel bespro-
ken worden .

ad 8 . Hierover zal een . :.bestuursstuk verschijnen . Ook deze zaak moet
eerst in de groepen besproken worden . Er zullen exemplaren van het
stuk en van dat van de Poorterredaktie aanwezig zijn-voor de groep

ad 9 . We hebben over een opvolgingsprocedure nagedacht, maar zijn
tot de konklusie gekomen dat-er niets veranderd kan worden aan de
bettaande procedure.. Het zou natuurlijk prachtig zijn als er echt
gekozen kon worden ; maar gezien het aantal kandidaten dat meestal
p as .na zeer lang zoeken gevonden kan worden, lijkt dat ons oiimogulï
Ook het betrekken van de groepen en vande ledenvergaderingen e
bij de verkiezingen lijkt ons nog niet mogelijk in onze organisatie.
Het is immers .nbg niet zolang dat onz- organisatie zo draait als
nu, en er zijn dan ook niet zoveel bekende aktivisten .
Wel is in het bestuur bedacht dat er veel eerder gezocht zal
moeten worden naar 'op :lol,^•e rs zodat deze een" tijdje mee kunnen

- draaien voordat ee de post zelf moeten runnen . Daarom vragen wij
nu alle groepen naar kandidaten voor onderwijs, sociaal (huisvestinz
en Civitas), buitenland, studiefinanciering .
r zal binnenkort een voorstel komen voorr de taakomschrijving ven

`~ de post die

	

nu vervult
Verder stellen wij

	

voor als opvolger van

ad 11 . Hierover zal nog in de redaktier.a -•d . gesproken worden .

ad 15 . Hiervoor geldt hetzelfde als voor punt 5 . Saraervatti_n van
bespreking van zondag van sociologen en vertegenwoordigers van de
andere groepen .
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nOv 1 72
Aanwezig :socsologen,medici,psychologen,politikologen,neerlandici,

biologen,andragogen,pedagogeh .

Besproken worden de agendapunten van 2 nev .
1 Scholing-Rode Draad,dit punt wordt overgeslagen omdat . het niet is

voorbereid .
2 Enquête plaatsingsknmmissies-stops .

inventarisatie
and .-ped . : op . 10 nov.zal tijdens het landelijkoverleg de enquête

worden besproken_ .De verwachting wordt uitgesproken,
dat alle formulieren voor Kerst weer binnen zijn .

med .

	

:de enqur̂ te is besproken tijdens het landelijk overleg ;
de inlevering gebeurt centraal i .v .m .moeil-ikheden
bij het COV'O .

ned .

	

: daar de ekspert afwezig is,geen informatie .
pol .

	

:nog niet aanwezig
psych .

	

:een groepje,bestaande uit 3,eerste jaars heeft de' vragen
opgesteld.Tijdens het landelijk overleg op 12 nov .moet de
beslissing vallen .

soc .

	

:de enquête is klaar,de formulieren zijn al verstuurd, .
3 Herstrukturering-zwartboek

ad a : de hier genoemde groepen zijn niet aanwezig .

	

_
,~

	

van alle gevoerde akties wordt een evaluatie verwacht .
`~- ad b : inventarisatie Posthurn~uskommissies e .d .

neerl . :hebben een stencil,rwaarop de inventarisatie,in~gleverd .
med . :er is een aanp assingskie aan het werk om het kurz'ikilum

terug te brengen tot 6 jaar zet is niet duidelijk of dit
een Posth .kie . i s . ~e _dracht moet terug gebracht
worden in de SFR .

rol . :zijn nog bezig .
soc .

ad c : Zeker tot en met december moeten de punten,hier genoemd,aan de
orde komen .Men moet doorgaan met de inventarisatie .
Het afgelopen jaar is er te weinig aandacht bestaed aan
begrotings- en kapaciteitsproblemen .

4 'net blijkt dat veel groepen nog niet opgeschoten zijn met hun opdracht
betreffende de inventarisatie van de standpunten der politieke par-
tijen over de studentenstop .

t
6 De stukken zijn zelfstandig niet zo goed (te veel kritiek ~p soc .

ptudie in verhouding met positieve ideeën over konfrontatiestudie
an eisen die je veel moet stellen aan de opleiding.)Ze zijn wel
ruikbaar voor een temanummer van de Rode Draai over studie--inhoud
en epleiding,samen met b .v.stuk van de politikologen over konfron-
tatiest'.zdie in -Paradogma en een stuk uit de SRWmap over vakbonds-
strategie .
aíededelingen :

De f akulteítsgroepen moeten doorwerken aan anal ses van het studie -
programma .(verzwaring,selektieverscherping e .d .)

- Lr is een rapport van de kie .Triens uit over het wetenschappelijk
korps en de vakgroepen .
betaalde posten moeten zoveel mogelijk in de wacht gesleept worden .
politikologen bereiden akties voor bij de 1e jaars(z~.are selektie
en 2e j aars (inh.oud II P-programma .
chemici zijn bezig met tentamen-aktie,nog in overlegstadium .

pedagogen .
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: •• indcrar . ~.ic :, na •' ov .:rbciast zi jii • :

	

en dat . . . . te heboon
vcrandcrin~ : do al:tiogreep zal :.ivh noj aleer etc .

Memoranda : ;;esluitor_lij .;tj~;,, ontbrch,n
nu ti„n,erinrP v:dc pe,r,ina' s

ioev1)CSiiU ~ a~, c11C..a
4a valuatl . v . : tála' ::aktij" pollticologcï: .'c haar
4b Dernokratiserin[ (r.m art, 55 -;/U D) .
Verklaring Sociolog;;n : '.;rijvinr 'Cussc_i

	

stuur en Sociolot ' ::n ovr r. de
detnocratiscrin-,~dacroi,l :noc'e' er een agenca;unt v,: in V~i_iaakt . Sociologen
zou .ea in a zo c zclfctandig te werk gaan ;

	

olltzenuwdo deze: sarij-.:
ving .
Ledcnworvii
air is „on trcuri~,c zaak . Volgende week : korac er

	

rc;sultatcnov .:,zicht
c;cbasecrd op slechts 4000 leden, dwz eon crnsti j tekort waaruit voort-
vloeid dat Cli: 1Cden' •ierving continu prioriteit zal wo :)ten krijgoiï,
Inventarisatie Jan de vrocron wb ledcnwervin- van c1C af~,Clopi 11 week
c:i toe1consty)lann n :
Andragogon :Te voel te olijkorti jd en daarom con glee : : G Scschovcn .

::onaf ieracnc' na.-= do lcc!c :1!'r rving . cie
Biologen . afwezig
Schcikundc : Vol[,ende

	

intcnzief 1 .Ïac•awcïVeil e.:.konolncn :Elke dag con stalletje - in d,: kantine . Tevens naar I j .: rscoll ~ :
Historici

	

T

	

,

	

,

	

,

	

'Historici : nU iai;n ;i„'ll lid_

	

IO1gz, CndC .lCC .,k 1ntC:riS1 . ::_f ~ .1i1 (~TC :IC:rl :t .
Medici

	

:i crsonulijkc bé2ic . :_Cring, ul2chts 2 loden . ..Jr is Plein:" i n r 'S-
se gekonstatccrd bij dc studenten .

llccrlanldici

	

zeer i11tC.•iisicf aan lede nIICrV1 :1 ,

	

werpt drnv .
ccn st :;ilccjc, ee :l per

	

iiisseïcnd pro~~,:gang ^l.pcrclat oil
persolllij'.c ;: bcnad,.:r in(; . Ondankc ::,~ all s 'lo,c . : :' .C aai!ta1l.c:t 'c .:rug
afgclopoa woel: slechts dri ;, leden . )it lont doordat 11ot li ::

werk is- voor urvareli kod.drlcdun c :.1 t ..vc:1s COOI' ~.I.e

akkumulati„ door

	

Akti ,;s lopen door vakaar en sluiten
' C:kanï vaal: uit .

	

'
-- Soc :

	

de io ~r!i~r ci.C' i : . ;ordin ;~re : t 1cleeci1 leveren .
Uit do cie ko it (",C'ci1 zichtbar recultaat zoals richtlijnen .

pagno rnoc gefc,s .:er(1 worden bv propaganda, pers . ben .doring/
lange ter.-ei jn planning .

d ;,' eiti kan pas net VOOrut .:llt 1'1 1CO : i1 a.Ln -:11'_ grog )Gii
aaii!•I lzig zijn . . ---
rtccrla:idici vervolgen : 1)o al:ti ..s zijn c on . al ;;u ; .i :ne, ovcrc;~ci ; ling'
ir o .) . .u1 atio1 : . op . faculteit-unlvo- i:or . .:11 in ~ ; C i.!ilg door vele C~ i1traa .
~' ')13.,1C'.C akties . 1)it zal. lii áu uC ilespro~ .Jilu` •í

cc'agup

	

gezocht „let :' t :lClrr;gog n,
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ritoit in de i ,~culteit .Liover na'r do poort .Vorigr beleid=ad
is besloten d :, leden per i' -.cultcit OP te splitsen dan wordt
het duidelijk welke de Zwakke en sterke groepen zijn zodat
do groepen elk ar kunnen helper_ .

Psycholognn$ Ledenerorving is een mo€.ili jke za21c en moet door ka.derl~den
goschieden .Hot kader is klein mode doordat de verkiezingen s •
steeds dichterbiijj konen. Vol „,. ;en ,-, CS'eek een grootse k?.mD .gne .

Sociologen : Volgende week intensief dmv persoonlijke bonadeting
Filosofen : Kleine ?;roep met interne problematieken . Ledenw •rervirr. dmv facul-

teitsblaadje.
Sociologen n,?.v sva/PC feest, oen Sinterkl .̂asfeest

hoe 7st het feest in d+ . akties van begin dec„ •mb^r?
Memorand . : Accumulatie ven akties . 'Tordt liet niet onduidelijk voor •le toeaa

dor studenten?
Deze woek is het splitsen van leden por faculteitsgroep klaar
Nieuwe leden moeten snel in het besti.nd worden- o'pgenom^n
Hoe denkt men over e,n sinterkla^.sfcost?

3 . Boycot : f--cultoitsbewijsjes
verslag gesprek met Vereniging

	

vp.n Arbeid is opgeschort
gesprek CvB ,
1 . beursstudenten : gepreat wordt over stencil richtlijnen v~n fe .o--

culteitsbewijsjos .Uit gesprek met

	

bl^ok dat we de beurs-
studenten moeten adviseren hun formulieren in te sturen .Cm sol!-

~"

	

daritoit met de boycotters to tonen kan men do aan~,,,^to,,kcnd op-
gestuurde collcg,l:aart heigeren, ( zie verder stencil)

2 . De kvA hebben een andere handoling wi jz : : . Er komt een gospreJt
met d,-„ :RvA en CvB

	

~~ . . -
Uit het gesprek met hot evB bleek dat hot College nog steeds sympa-
tick- tc-r de boycot staat . Zo Trillen ( kunnen) hun sympatie niet
duidelijk naar buiten kenbaar makon.ïsontokt tussen Asva en CvB is
goed .
Bestuur: Op 21 nov . is er U?R moet or over deze zaak een motie
worden aangenomen (?)

Op do manifestatie en op de geplande dag in dec . moet cmo
ingewTikkelde problematiek betreffende fac .bewijsjes/beursstudenten
duidelijk naar buiten kr-nbapr gemakt worden . Het ken een belangrijk
punt zijn om d0 boycot leven in to blazen . Het bestuur doolt mee
dat in het LOG over daze zaak en d verhoging v , n tentamen en examen
gelden een brief gemaakt wordt
Op de vraag hoe bet zit met de studentenhuidvesting word op gca .n -rt-
woord det de boycotbowoners voorlopig veilig -Tonen .

TM voorste& en £1000,- groep : organiseren van een ahtiodag in dec . met nadruk
op d e faculteitsproblematiek

gezien de a.'-,kumulatie van akties ligt do prioriteit toch bij deze
akticdag ipv Teach inn .
De politicologcngroop is a.' druk bezig met de voorbereidingen voor
do toach in, vooral aan hot ma .„ejo wordt hard ~,e-rr~rkt .

Aangezien d .- politicologen al drink bezig zijn met het schrijven van hot
Teach_ in me..pjc, r.at het bestuur niet eist, Trordtbesloten dat di, groepen
dia aan bet .^,lapja werken hiermee doorgaan . Do coordir: :e.tie van dit alles
moet gebeuren in do verschillende cie met nam-. d e 4w1000,- groep .

De uiteindelijke prod_uktie vindt plaats i n hot .rookend van 17 en 13 nov .
is do verantwoordelijke m-n(Duiton hot werk van de politicologen

heeft

	

er zijn twijfels over dat in de andere groepen aan hot
mapje ljewerkt wordt)
Akticdag : na stemming on 7 dec .

AAn deze dag zijn tvr.eo kanten te onderscheiden
a . 1'Tot

	

eens dat - gezien

	

politieke sitinetie . . hot belangg-
ri jk is da.t voor de icabinetsformati(j nog duidelijk gr steld moet
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worden dat wij de £1000,- wet ingetrokken srille :j hebben .
b . De pra'ctische situatie op do faculteiten is v.•n dien aard dat c ez :•e n

nu al overladen e .ktiepa.kket extra mooilijk zal z,i jn zo'n dag goed to
or,,anisercn .

Voorstel bestuur . Bespreek in do ~;reoopon h,-)t karakter van deze dag
Enerzijds moer do nadruk op oen eentrap- meeting anderzijds aansluitend
bij de faculteitsproblematiek. (idee
Voorstel

	

de -01000,- groep samen racet het bestuur moeten doz- dag
organiseren en coordineren tc~vons .moeton dc LCGpartners op de hoogte
gebracht worden .
Hoc het op do faculteiten gcor, .̂a.niseord zal -„rordcn'komt op do volgende
beleidsraad besproken nav gosnrckken in do groeien .
Voorstel bootuur : organisatie berust bij

	

Volgende raad beslissi :b r
hierover nomen .

Tot nu toe gepland tot 7 dec . mot andere ,noorden

	

hebben het goha?•
over kottc termijn planning . Soc : in de tweede week van elee . moet hot bestuurr
met eon ltp over do geplande akties van oen half ja- .r komen .
Memoranda :

	

is verantwoordelijk voor hot Toach in mapje
7 dec . aktiedag, hotkare .ktor moet in d - . groepen worden door-
topraat uitsluitsel volgende beleidsraad .
de scholingsavond over studiofinanciering word', uitgesteld Een
forum hierover moet eerst in het kader goed worden voorbc idt .

4 • Studentenmanifestatie
Prapa.ganda en kooordan :3.tic is zeoo s echt geweest .
et "Logboek" is te laat uitgekom,-n o' aardoor moeilijke kaartverkoop
ij dons oen inventarisatie vande groepen werd duidelijk dat dc • kaa.rtvorkccp

zeer slecht liep . Landelijk nou ergor .Daarom moet er morgen vreselijk hard
aan gewerkt worden om nog iets van do manifestatie te melen . Na schorsing
wordt besloten dat do fa .culteitsgroeaen alees op alles zullen zetten nog
men . en naar de beurs tra door- gaan . " •'et

	

als centrale meld en r egclka.mm
ren uitgebreide politieke en technische evaluatie moet er komen en er moet
voor volgende akties iets moe gedaan worden . Bij deze evaluatie moet duidelijk
worden hoe nu do politieke situatie binnen hot LOG is .

ordevoorstel : de verdere agenda. wordt verschoven n,-. :--r volgende koor.
In de-e beleidsraad zijn de manifosta .tiestuk_ken inhoudelijk

nipt doorgesproken .
De Soc . komen alsnoch met voorstellen over de vraatjas . In d :e openingsrede
van

	

moet staan :
•

	

eenheid in het LCG
•

	

inte-:rnetiona-, 1 gezien noemt de Nod . studentenbeweging een unieke pleets in .
•

	

wet is hot porspoktief v^n d ., boycotaktio
•

	

er moet eenhei .1 zijti in h( :!t - hele onderwijs .
•

	

wat is hot politin'co perspcc'ktiof va.n dc: studenteno?posii;ie .
Soc komen rict aantel techr . . voorstellen . Zo reden do verschillende: groepen
aan om not zo al .- zij -ktiof aan do di _e_cussie doel te nemen .
Tehnisch voorzitter moet zijn_

	

of

	

er moet eren joede

	

~ •
conferentie gehouden worden . In de ove.lu_ tic moet de rol v-.n de VSSD hu .:
zijj de ma ifesta.tie financieel verstiert hebben duideli jl: tot uiting bomer.
en wellicht de sar, enirerking binon het LCG op het spel zetten .

T-Todedclinven zond :. •.., 11 uur sva kantooris eer eer: b,yzondere
vergradering met l'ieerl . over het . .t .

	

ven het I .TL3 .
Sociologonfac .
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do bolc:idsraadstuu lcci1 mora- ;~.z voort ^.n g; nu,-.in.-,r2 -orden .
2 . In de groccp n moet het Sint .rki,.-sfr :-.st bn,^nro_.,r worden .
3 .

	

is vr,rn.nt,roordolijk voer. :act chri jvon v^n h :-~t Trach in mapje
4 . 7 dec :abc;r is er con aktic,dag .
~ . Hot kare.ktcr moet in ci ; grot cn ;-ord ::n door] osprokon . Uitsluitsel in do

volgende beleidsraat? .
6 . De scholingsavond over d :; studi efinr.ncirin- trordt uit; ^,stsld .
7 . Het bestuur komt :En do tw or' ;, holft ven c.cc . set eon ls .nC;c termijn plannin

over con half jaar .

Psycholo on.

9



1) Zo nodig andere rubricering aangeven .

Distr. :

Afschr. :

Betreft

t xg <-_, .U

Ji .1 -invloed inde:;Ctt.i .

de invloed van de
J n d e A;: V : .

Van een C.::-invloed in de

	

iS voor het gewone lid niets merk-
baar .

	

. Door de stu-
denten wordt de C?N beschouwd als een ca_rtij die ageert indien
b .v . de collegegelden worden verhoogd doch dat doen een PvdA en
D'66 ook . Dat er een uitgesproken sympathie bestaat kan beslist
niet gezegd worden .
Voorbeelden hiervan zijn de volgende . Tijdens de verkiezingen in
1971 hin;;en er zegge en schrijve drie C :i-biljetten oor de ramen
van het studentenflat Zilverberg . Zen flat waarin + '700 studenten
van de Universiteit van Amsterdam gehuisvest zijn . Een tweede
voorbeeld is de verkoop van het dagblad

	

raarheid" . Regelmatig
kwamen en komen ze op de Jilverberg colcorte_en maar met nagenoeg
dezelfde stapel gingen in gaan ze weer weg . Bij de Oudemanhuis-
poort staan drie stands met kranten, één van de Volkskrant, één
van het Parool er, de derde van De .'iaarheid . wanneer de eerste
twee uitverkocht zijn staat de stand van De .7aarheid nog nagenoeg
onaangeroerd .
in het verleden heeft een C_N-er voor studentenbijeen oorsten ge-
sproken

	

De reactie van de zijde der stu-
denten was gelach _n boe-geroep . hortoi, indien er ~r:d-invloed
zou mogen bestaan dan is deze niet merkbaar onder de gewone SV -
leden . De mogelijkheid bestaat dat onder de ASVA-bestuursleden
CiN-leden zitten . Zich identificeren als zodanig doen. ze echter
niet daar ze wel weten dat de gewone student daar geen enkele
,.;aarde aan hecht en zich vanuit dat gezichtspunt zeker niet laat
warm maken voor acties etc .

er moet voor worden gewaakt de
( ;i.-fJ-invloed te overtrekken —-_aar de studentenmassa beslist niet in
dat vaarwater zal verzeilen .

Acu j r r ? 3 22

datum

	

o NOV. 1972

co

b.

	

d.

Bijlage(n)



/behandeld

1) Zo nodig andere rubricering aangeven .

Distr . :

Afschr . :

200 A 03

Betreft : Vergadering;ASVABeleidsraad .

Op donderdag 12 oktober vergaderde in het Sociologisch Instituut de
Beleidsraad van de ASVA . De vergadering was slecht bezocht ; in totaal
(d .,n .z . inclusief ASVA-bestuur) waren plm . 25 mensen aanwezig .
Bovendien gras de stemming nogal mat, zodat tegen de voorstellen voor
het bestuur weinig of geen oppositie werd gevoerd .
Van belang zijn de volgende punten :

-aktienlanningomkortetermijn
Voor november zijn de plannen als volgt (zie bijlage!) :
4-11 november voorbereiding Landel . Stud . Manifestatie in fe fakulteiter
11 november, L .S .M .
13 november, demonstratie "handen af van de VVDM" .
25 november, onderwijsdemonstratie .

-aktieplanning op langere termjjn
Geen bezwaar werd gemaakteen de voorstellen van het bestuur :
prik-akties in december '72
harde-akties ("Grote stakingen, event . bezettingen" .) in,februari '73,
:Waarschijnlijk bezetting van een centraal gebouw .

-Vietnam De ASVA zal een delegatie zenden naar de Nijmeegse Vietnam-
demonstratie op 3 en 4 november a .s . Tijdens de vergadering werden
taken verdeeld m .b .t . de "Vietnam-meetings" in de verschillende
studentenhuizen (zie "Poorter" d .d . 13-1-0-1972) Deze meetings worden
georganiseerd door de faculteitsgroepen .

-SchoolgeldverhoEing ; dit onderwerp wordt op 17-10-'72 in de Tweede
Kamer¢ Conform het bestuursvoorstel zal ook de ASVA hier acte de pré-
sence geven ; ter vergadering werden vrijwilligers gevraagd om het
bestuur te steunen .

-Samenwerking ASVA-ANJV ;

	

hield hierover namens het bestuur
een incoherent betoog, waaruit opgemaakt kon worden, dat het ASVA-
bestuur van mening is dat de samenwerking tussen ASVA en AdJV verder
dient te gaan dan alleen het punt "Vietnam" . Er komt nog een gesprek
tussen de besturen van ASVA en ANJV .
opm .rapp . : het bleek niet mogelijk, agent meer informatie over dit

punt te ontlokken ; hij gaf zelf toe, er bar weinig van
begrepen te hebben .

t



B eleidar ad donderdag 12 oktober 8 uur Sociologisch Instituut .

AGENDA
1 . notulen van 29 sept . en 6 oktober

9 . ANJV-verklaring
10 . ledenwerving .
11 . mededelingen
12 . rondvraag .

Toelichting op de agenda .

	

.i

Over de punten 2a en 2b v :•lt op dit moment nog niet zoveel te
zeggen .
ad 2c . Teach-in
Het bestuur is van mening dat als er een onderwijsdemonttratie
of -manifestatie komt vlak voor de verkiezingen, er geen tijd
meer over is om een teach-in voor politieke prrtijen te org .-:niseren
Het programma voor november ziet er dun rls volgt uit : 11 november
studentenmanifestatie, met in de week daarvoor vergpderingen op

	

f
de fakulteiten ter voorbereiding van de manifestatie en kaart-
verkoop; 18 november is er een demonstratie v.^n de VVDM onder h ;Dt r.
motto 'handen -)f vz~n deVVDM'.
In de buurt van 25 november zou dan die onderwijsdemonstratie zijn ., .
;en teach-in organiseren kost erg veel tijd . Het lijkt ons gewoon r
onmogelijk even tussen alle demonstraties en manifestaties door
zoiets te organiseren . Bovendien is het vrijwel zeker dat de
opkomst van de studenten bij zoveel toestanden niet optimaal zal
zijn .

ad 2d . Lange termijnplanning .
Zoals reeds in de vorige beleidsraadstukken heeft gestaan is„
hetvan groot belang ook of juist n- de verkiezingen krachtig aktie
te voeren voor intrekking van de f1000-wet . Tegen grote akties in
december zijn echter wel enige bedenkingen . Ten eerste dat het
onmogelijk is een dergelijk harde aktie te voeren in deze tijd van
het jaar, dat die wet ingetrokken wordt . De aktie zal, zo lijkt
het ons zijn hoogtepunt moeten krijgen na de kerstvakantie dus in
februari . Het is aannemelijk d~ t de- k- ,binetsformatie pas na zeer
lang konkelen tot stand kan komen . Tijdens de formatie harde aktie
voeren zou vele sociaal-demokreten tegen de studenten in het harnas,
jagen, omdat men zal zeggen dat we eerst m ; ar meten afwach -ben .
Al deze argumenten in overweging nemende, lijkt het het bestuur
het best de aktie als volgt te plannen .

Be.sluitenlijstjes .
2 . boykot

	

a. evaluatie algemene studentenvergadering

3 .

b . handtekeningenkampanje
c . teach-in
d . l2nge termijnplanning

studen'tenmrnifestatie

	

'
4 . urgenttekommissie

	

^*" '

5 . derde .tuurDan4 4
6 . Vietnam f-.7 . schoolgeldbehandeling
8 . beurzen



l !
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Vervolg toelichting lange termijnpl .rnning .

.In december e'en `of meerdere stakingsdagen, met een duidelijk _
waarschuwend k :•rakter . Dus alvast als aankondiging van de harde
ckties in -februari . 1Dan in februari grote stakingén en . eventueel
bezettingen enz :„Wáarschijnlijk dan ook weer een bezetting van
een centraal gebouw .

rd 3 . studentenmanifestatie .
De voorbereidingskommissie van de ASVA werkt niet . Dat is een zeer
kwalijke zaak,'omdat de LOGvoorbereidingskommissie ook niet al
te best werkt, zolas'te verwachten viel .
Op de beleidsraad moeten er maar weer nieuwe mensen voor worden
aangewezen. De ko'mmissie vergadert -ltijd op dinsd~!gmorgan om 10
uur. .
Na woensdng valt er meer over de manif est ,: tie zelf te vertellen,

ad 5 . Over het derde huurpand is de vorige keer een stukje geschreven .
zal nu met ideeën komen hoe het verdermoet met het huurpand .

ad 7 . Op 17 oktober is de behandeling vmn de schoolgeldverhoging .
In het AAO is een aktieplan verzonnen voor die dag . Het is de
bedoeling dat er door het AAO in kleine groepjes gepraat wordt
met kamerleden v n alle frakties over de schoolgelden en ook wel
de begroting . De bevindingen van deze gesprekjes worden dan-ip
een perskonferentie bekend gemaakt . De bedoeling van deze set nt is
publiciteit . Men heeft het idee dat er door konkelen met kamerleden
niet zoveel meer te bereiken is .
Van de ASVA worden ongeveer 10 studenten verwacht om nee te doen
aan deze zgn . hearing .

ad 10 . ledenwerving .
De huizen worden maar weer een week met rust gelaten . De aktiviteiten .
op de f akulteiten, in de mensa en in de UB gaan norm,-t,-,1 verder .
Ook in de Poort . Verder is er een neiuw pl=n .
Enkele ASVA-bestuursleden hebben een gesprek gehad met redaktie-
leden van Propria Cures . Deze club hnd kontakt met ons gezocht
vanwege het feit dat de ASVA en PC de organisaties zijn die het
meest hebben geleden van de boykot vnn de inschrijving .
Samen met die mensen is het plan gerezen om een groot inschrijvings-
feest te organiseren . Het idee wat danr-chter ligt is dat we het
de studenten, die niet op de fakulteiten bereikb ar zijn, gemaakkeliji
moeten maken om lid te worden . Het bel!: ngrijkste asp2kt van dez e
stunt isde publiciteit, die rondom zo'n feest gemaakt kan worden .
De redakáeurs van PC hebben nogal w t kantakten met persmensen .
Het is gewoon niet mogelijk een normále ledehwerfk-~mpanje goed in
de pers te krijgen .
Een nadeel van een PC-ASVA feest is natuurli : jk drtt PC geen politieke
club is, ?zelfs af en toe wat lullige stukjes schrijft over de ASVA .
Aan de andere kant is het duidelijk dat de ASVA-ledenwerving gewoon
een even *politieke zaak blijft als hij tot nog toe geweest is .
Het feest dient niet om leden te werven, minar om een gelegenheid
te scheppen waar mensen, die van te voren al overtuigd zijn door
de propaganda van de ASVA, gemakkelijk lid kunnen worden .
Het is d*e bedoeling dat alle klubs die gedupeerd zijn door de in-
schrijving daar in de gelegenheid worden gesteld hun schade in te
hc,len .'Alleen is het wel duidelijk dit alleen de ASVA en PC iets
dergelijks kunnen organiseren .
Een laatste overweging zou kunnen zijn, dat een dergelijke stunt
voor het image van de ASVA ('die saaie, fan,^tieke klub) niet gek
zou zijn .

over -
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Mededeling van de penningmeester a„~n de -bonnementhouders .

De beleidsraadstukken is met •ing.~.ng - v n -hi~dan verhoogd tot /15,-
per boekj-•ar. Dvjz tot en met uu .ustus .1973 . Op de baleid;sruad-
vergádering tri r_ 6 oktober i di't besloten . .
Hier is ook besloten dit men een abonnement op de stukken kan
nemen á ƒ5,- per jaar, indien men deze stukken ' s woensdegmiddc gs
op het ASVAk,.5,ntoor afhaalt .
De

	

beleidsraadstukken worden vc-rt- . n gestuurd aan de
gekozen beleidsrandleden,, het bestuur, en Oe stichtingsbesturen .
Zij die kortg,~

.
ledexi betaald. hebben voor de beleidsraadstukken

kunnen kontakt opnemen met

	

(penningmeester)
op het ASVAkantoor (225771) om een regeling te treffen .,

1
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ASVA-meeting13-10-1972 .

Op dinsdag 10-10-1972 werd door de ASVA een meeting georganiseerd
welke in de Aula aan het Spui te A'dam werd gehouden_
+ 100 aanwezigen

opende de bijeenkomst met een informatief betoog over de ge-
volgen van de f .1000,- boykot en de mogelijkheden om hieraan iets
te kunnen doen . Blijkens mededeling van

	

verloo t de boykot
uitstekend gezien de grote animo welke onder de stud~nten blijkt
te bestaan . Zij riep op om op 11-11-10,72 deel te nemen aan de LOG-
manifestatie om d .m .v . een massaal protest de eisen aan de nieuwe
regering te presenteren .

sprak als vertegenwoordiger van de ;!erkende Jongeren .
Hij betoonde zich solidair met de ASVA waarbij hij wees op het
feit, dat in de toekomst, de H .H . studenten tot de bedrijfskaders
zullen gaan behoren . Hij hoopte dat deze kaders de :!erkende Jonge-
ren in staat zullen stellen om tenminste 1 x per week scholing te
volgen .

sprak namens een niet nader bekend geworden
organisatie van ouders of ouder-komitees . Hij was van mening dat
er nog steeds een diskrepantie bestaat tussen werkende jongeren en
academici . Hij was het met

	

eens dat :'erkende Jongeren meer
scholing nodig hadden waarbij zijn hoop eveneens op het toekomstig
bedrijfskader (nu studenten) was gevestigd .
Later op de avond werd de film "Boykot" vertoond . Deze informatie-
film t .b .v . le jaars-studenten bleek volgens de "draaiers" vol-
doende nuttig materiaal te bevatten om, de oudere jaars in de ban
van de boykot te houden .
"Revolte" vertegenwoordigers toonden zich bij aanvang van de bijee :
komst aktief d .m .v . kolnortage met ''net gelijknamige blad . Tevens
werd door hen een stencil verspreid waarin Revolte eveneens ernsti-
ge bezwaren heeft tegen de f .1000,-maatregel (zie bijlage) .

De moties welke tijdens de bijeenkomst vrijwel unaniem werden aan-
genomen gaan als bijlage 2 bij dit rapport .
De onbekend gebleven notulist wenste ook v66r te stemmen . De nodi-
ge hilariteit ontstond toen hem te kennen werd gegeven dat hij
"alleen moest schrijven en verder -een gedonder •" . Bij de tweede
motie onthield hij zich dan ook wijselijk van stem .

i

2 4 GKT. i~7~4 GKT, i?72

COco

b .

Bijlage(n)
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Betreft : AlgemeneStudentenVergaderingASVA .

\ - t 15~ Z5 o
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Op dinsdag 10 oktober te 20 .00 uur, organiseerde de ASVA
in de Aula (Spui) een Algemene Studenten Vergadering over
"de voortzetting van de Boykot"

De vergadering was slecht bezocht . Naar schatting namen hoo.Zuit
250 studenten aan de bijeenkomst deel ; van hei moesten zeker een
vijftig studenten gerekend worden tot het kader, bestuur AVA,
leden van de Beleidsraad . In de loop van de avond verliet,e meer
mensen de vergadering dan dat er bijkwamen .

Reeds aan de ingang van de Aula werd de binnenkomenden een
stencil in de hand gedrukt, waarop de moties afgedrukt stonden
aan de hand waarvan de diskussies gevoerd zouden moeten worden

Voordat plm . 22 .00 uur de Maagdenhuisfilm werd gedraaid, werden
de voorgestelde moties zonder wijzigingen door de vergadering
overgenomen . Uit deze moties blijkt o .m . dat :

1
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- De Landelijke Studenten Manifestatie (LOG) niet op 4 maar
op11november zal plaats vinden .

- als eerste aktie een handtekeningen-kampagne is gepland .

r

1
e .ï

1
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De Algemene 2 .ud3ntcnvergadering, bijeengeroepen door .de ASVA op
dinsdagavond 10 oktcber 1972 in de Aula van de Universiteit van
Amsterdam,

overwegende dat de besturen en/of administraties v 'n de ver-
schillende (sub )fakulteiten van de Universiteit van Amsterdam .
beter dan welke instantie dan ook in staat zijn te kontr,oleren,
of een studen'c zich daadwerkelijk voorbereidt op' het afleggen .
van een akademisch examen en daar het grootste deel van zijn
tijd aan besteedt,

	-overwegende dat het terugsturen van de "fakui. teitsbowijsjes"
door de verschillende Raden van Arbeid en het daaraan gekop-
pelde verzoek aan de studentenadministraties deze bewijsjes cp
hun juistheid te kontroleren de stud -enten dupeert die dej' be •-
wijs wijsjes nodig hebben voor het' verkrijgen van kinderbijslag e, do
en daarmee de boykot van de 1000-gulden-wet doorkruist,

vraagt het College van Bestuur van de Universiteit van Amster--
dàni te •genóver de Raden van • Arbeid te verklaren dat' het College
de juistheid van de verklaring van de verschillende (sub )fa-
kulteiten op geen enkele wijze in twijfel trekt,

-° besluit bovenstaande motie ter kennis te brengen aan hot,Colle-
ge van Bestuur en de Universiteitsraad van de Universiteit' van
Amsterdam .

Z, 1, ', Z,



ovozwegenae aai, a~~	 .,
jaar van 1972 inmiddels al tot resultaat hebben gehad dat grote
delen var_ de bevolking - binnen en buiten het parlement -
de bezwaren van het LCG tegen de 10^,0 -gulden-wet hebben over-
genomen,

- overwegende dat ook andere sektoren van het ondertrijs door de
afbraakpolitiek van de : 'r gering Biesheuvel dreigen getroffen
worden,

overwegende dat-alleen een gezamenlijk optreden 'van alle sek-
t oren vnn het onderwijs aan de Afbraakpolitiek van ;de huidige
en de komende regering . een eido kan maken,-

- besluit de'akties voor intrekking van de 1000-gulden-wet en
andere andere aanvallen op het recht op onderijs met • kracht
voort te zetten

- roept alle Amsterdamse studenten op massaal deel te neten aan
de LOGmanifestatie van 11 november a . s : . , waar de studenten
hun eisen aan de nieuwe reg Bring zullen for-nul eren

- roept alle Amsterdamse studenten op aktief deel te nemen aan
de handtokeningenkampanje die door de ASVA in samon,o~^kin g^king
met , andere onderwijsorganisaties georganiseerd wordt om de
nieuwe regering de eisen .van het hele onderwijs voor een beter
onderwijs te presenteren,

- besluit de Acties voor intrekking van de 1000-gulden-wet
ook na 29 november a. s . voort te zetten, waroneer mocht blijken
dat de nieuwe regering niet van plan is een eide te mn ken aan
de afbraakpolitiek van de regering Biesheixol ton aanzi .~~
van het onderwijs en andere sociale voorzieningen, en weigert
de 10-J-gulden_-wet op korte termijn in te trekton,

besluit bovenstaande motie ter kennis te breng~:n aan hot Cel1c •-

lege v^n .3cstuur, de



,;notie 2

De Algemen -. Wuc--tonve r gr-dering, bijeengeroepen door 'de ASVA op
dinsdagavond 10 oktober 1972 in de Aula van d e Universitoit van
Amsterdam,

overwegende dat het a annoiien van de 1000-gulden-u.. et door hot
parlement alles te maken had met politieke chantage v=. de
kant vann de inmiddels opgestapte minister zonder portefeuille
De Brauw, maar niet s met een daadwerkelijke overweging van de
gevolgen van . deze maatregel voor de externe demokrati.sering von
het onderwijs,

overwegende dat de massa-aktie s van het v o orj ,ter en he .t . na-
jaar van 1972 inmiddels al tot resultaat hebben gehad dat . grote
delen van de bevolking - binnen en buiten het parlement- . .

	

'
de bezwaren van het . LCG tegen de 1000-gulden-wet hebben over-
genomen,

overwegende dat ook andere sektoren van het onderwijs door de
afbraakpolitiek van de:"-regering Biesheuvol dreigen getroffen
worden,

- overwegende dat , alleen een gezamenlijk o-. ~treden 'van alle sek-
toren vann het onderwijs aan de afbraakpolitiek vande huidige
en de komende regering een eide kan maken,

- besluit de 'akties voor intrekking van de 1000-gulden-wet en
andere andere aanvallen op het recht op onderwijs met . kracht
voort te zetten

roept alle Amsterdamse studenten op massaal deel te nemen aan
de LOGmanifestatie vang 11 november ae s : . , waar de studenten
hun eisen aan de nieuwe reg ering zullen forrmloren,

- roept alle Amsterdamse studenten op aktief deel te nemen aan
de handtokeningenkampanje die door de ASVA in samonrorking
met andere onderwijsorganisaties georgaani seerd wordt om de
nieuwe regering de eisen . v= hot hele onderwijs voor een beter
onderwijs te presenteren,

-I'•' + 1 1 k-tins voor intrekLing_ van de 1000-gulden-wet

2
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Betreft : Verkiezing MACHIAVELLI-bestuur en beleidsraadsfractie . ts~2-

Op donderdag 5 oktober j .l. werd er door de ASVA en MACHIAVILLI,
studentenorganisatie van de subfaculteit der politicologie aan
de UvA, een vergadering belegd . Deze ving te 19 .30 uur aan in
aanwezigheid van + 40 studenten .

ASVA-bestuurslid, aanwezig.
De inleiding werd gehouden door

	

aftredend voor=
zitter van MACHIAVELLI . In een uur lang durende toespraak schetste
hij de ontwikkeling van de ASVA .
Na dit nogal langdradig verhaal werd er een film vertoond die be-
trekking had op gevoerde acties tegen de 1000 gulden .
Na vertoning hiervan werd de fractie gekozen die de sub-faculteit
der politicologie in de ASVA-beleidsraad zal moeten vertegenwoor-
digen . De wijze van kiezen was zoals gebruikelijk . Aan de aanwe
zigen in de zaal werd gevraagd of er misschien tegen-candidaten .

waren . Dit bleek niet het geval te zijn, waarna de fractie werd
geinstalleerd conform de opstelling als in Discorsi weergegeven .

Na deze verkiezing nam ASVA-bestuurslid het woord .
De ASVA-beleidsraad zal zeker de eerste tijd iedere vrijdagavond
vergaderen. Dit brengt met zich mee dat de fractie der politico-
logie iedere vrijdagmiddag een vergadering beleggen teneinde de
standpunten vast te stellen die op de beleidsraadsvergadering te
berde gebracht zullen worden,

	

verklaarde dat de beleids-
raadsvergadering in principe een gesloten vergadering is geworden
daar maar over een kleine ruimte beschikt kan worden . Dit argu-
ment werd in eerste instantie door de aanwezigen in de zaal niet
,aanvaard . Men vroeg zich af waar de inspraak dan wel bleef .

verklaarde dat MACEIAVELLI tot op heden de belangrijkste le-
veraar was van actieve mensen voor de beleidsraad . Op grond hier-
van had hij deze vraag wel verwacht maar, zo deelde hij mee, van
nu af aan zal HACHIAVELLI iedere week op dinsdag of woensdag een
open vergadering beleggen . Op deze vergadering zal de fractie
verantwoording afleggen van het gevoerde in te voeren beleid als-
mede gevoerde en/of nog te voeren acties bespreken . Na deze uit-
spraak waren de deelnemers gerustgesteld .
Na deze verhandeling van

	

ging men over tot het kiezen
van een nieuw bestuur . Dit gebeurde op dezelfde wijze als het
kiezen van de beleidsraadsfractie met als gevolg dat het bestuur
conform de weergave in Discorsi werd gekozen .

vertegenwoordiger, maakte van de gelegen-
heid gebruik om mee te delen dat 1-:ACHIAVLLI in het komende col-
legejaar het studiepakket kritisch zal doorlichten hetgeen neer-

. së
p . .
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komt op meer inspraak in de stafraad, samenwerking bij het opstel-
len van tentamina en de samenstelling van de boekenlijst .



Betreft : ASVA .

200 A 03

Vernomen werd dat de ASVA tot op heden nog geen 3000 leden heeft .
Dit is onder andere het gevolg door de collegegeld-boycot (door
o .a . ASVA opgezet), waardoor de studenten niet naar de inschrij-
vingskantoren zijn gekomen . De ASVA is nu tot een campagne over-
gegaan, waarbij in één maand tijd minstens 2000 leden te werven .
Lukt dit niet dan bestaat theoretisch de mogelijkheid dat de ASVA
geliquideerd wordt .

Rcp \-114'Z~9
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Betreft : ASVA-beleidsraad .
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f

l l1yy 25_

Aangeboden de agenda van de ASVA-beleidsraadsvergadering van
vrijdag 6 oktober . Tevens de notulen van de beleidsraadsverga-
dering gehouden op 25 augustus j .l .



BELEIDSRAAD VRIJDAG 6 OKTOBER
8 uur sociologisch instituut .

	

_ .
notulen zijn weer niet op tijd ingeleverd, wol zijn er notulen van
vrij,?_g.25 augustus . Het is waarschijnlijk beter dat we de notulen
voortaan 2 weken later bespreken, zodat ze rondgestuurd kunnen worden .
Als ze n .l . .niet rondgestuurd worden krijgen de abonnementhouders ze
nooit meer .

AGi i; DA
1 . notulen van vrijdag 25 augustus .
2, toekomst Civitas
3 .. ledonwerving
4 . de hekkot

	

a .

	

lger.en studentenverL.•adering van 10 oktober .
b, handtekeningenkampanje
c . lange termijn planning .

5 . landelijke studentenmanifestatie
6+ beurzen .
7 . Vietnam
8, be.leidsraadstukken
9 . SUAbrochures, er komen drie nieuwe brochures uit . De verspreiding

ervan moet geregeld worden .
.10 . .A JV verklaring .
1 . 1, mededelingen
12, rondvraag .

Toelichtink

€d4 . Sprekers staan nu nog niet vast . Woensdagavond in AAO-vergadering
wordt spreker van .A;20,gevraagd . De spreker van de werkende jongere-n
zo . liefst iemand van het NVVjon„eren kdntakt moeten zijn . Weigeren zij
dan .zal het ANJV gevraagd worden een spreker te leveren . Verder is er
een brief naar het overlegorgaan van de vakcentrales en een haar de
A .B ..O .P . ter uitnodiging van een spreker .

	

zal nok, Eens
benaderd worden bij het geregeld overleg: met het CvB . •
Dan het praatje van de ASVA'. :,
Daarin zal gesproken worden over de gevoerde boykotaktie tot nog toe .
De suksessen op de fakulteiten (fakulteitsbeyrijsjes) en op centraal
nivo zullen worden benadrukt . De houding van het CvB zal belicht wcrde n_ .
Ook de stand van zaken landelijk zal besproken worden op dezelfde
manier . Dan zullen de verschillende partijstandpunten aangeduid worden ,
waarond- r ook die van de rolitieke jongeren .
De strategie die gevoerd wordt zal moeten worden uitgelegd, waarom we
ons op de verkiezingen richten, hoe we op fakulteits- en op centraal

.nivo samenwerking zoeken met staf en TAS enz .
Het idee om een handtekeni.ngenaktie te gaan voeren op zeer grote schaal
moet worden uiteengezet .
Dan natuurlijk het aspekt van samenwerking zoeken met andere onderwijs-
organisaties . Dat we streven naar de vorming van een breed onderwijs-
front vlak voor de verkiezingen b ijv . i n de vorm van een, grote'onder-
wijsmanifestacie .
Uiteindelijk zal. het -raatje overgaan in voorstellen voor akties
na de verkiezingen .



vervolt- toelichting agondapunt 4

Op do verr-adering zal ook de Maupol -c-uurfilm ,rrcdraaid worden .è 'Lr zullen
stands aanwezig moeten- zijn oni aan ('o studenten fakultc its,pecifiek~
inlichtinL: :~n tc 'verschaffen, zoals ;•raar n~:n 'zich kan inschrijven en
waar en wanneer do bewijsjes kunnen worden' afgehaald,
In de zaal zal he L vra<en st',llen meer moeten ,aan_ ovar - d3 algemen Za`è_-

De handtekenin-enaktie zal :oor het bestuur in do vorm van een motie
aan de zaal worden voorgesteld : V•rder zal er op worden aagedronáen.
dat iedereen met zo'n lijst onder zijn arm de vergadering weer verlaat .

ad4 b . handtekenin~,enkampanje' .
Woensdagavond zal in het .*ó-"0 het plan om in het hele onderwijs' met
een lijst te gaan werken net de 5 leuzen van het AAO ter ondertek_ •n in- .
Daar zal tevcr.e besproken.' ~orden ho ,, . we het beste de .akbonden' kunnen
benaderen over de handtekeningenaktic .

ad4c lange termijnplannin4 .
Ook al komt er een progrossieve r :g.arin` bijdo verkiezingen. uit de
bus, dan is het toch niet te verwachten, dat de à1000v.-et meteeh inge--
trokken zal worden . Terwijl de bcykot tegen die tijd wel erg moeilijk
wordt om voort te zetten .

	

beursstudenten' moeten zich dan 'insehrij v c_
om in aanmerking te komen voor hun tweede termijn : Bovendien zal
de ambtelijke werkgroep van Van Veer. op 5 de'ckmber versla` uitbrenger.,
en zullen in 'iie tijd grote budgetaire problemen ontstaan op dc
universiteittn . Het is duidelijk dat de universiteiten ter-gen die tijd,
de eerste twee weken van december, volop in aktie moeten staan .
We kunnen proberen de aktie van mei te herhalen, zoveel mogelijk
stakingen ; een centrale bezetting . N og niet goed te plannern is .waarnp
deze stakingen en bezettinj en moeten uitdraaien . weer- een •-hardelijke
demonstartie wordt dan waarschijnlijk wat te voel van het goedel

ad5 .'LSNi . .Woensdag is er- LOC, vrijdag voorbereidingskommis .s :i e .

,ad8 . Nogmaals stelt het bestuur voor dc abonnementsprijs van de bolgids
raadstukken te verhogen tot f15,- . En wel op b :sis van de volgende t _

Uitg;egaan wordt vin dertig Peleidsraadstukken. por jaar, waarvan de hels
bij frankering boven de 20 gram kent . Waar-door or 40 cent ol:r~cet .
D .o berekening, ziet er als volgt uit .'

f14,25

Er is dan nog een marge van f0,75'tP •g ebruikon , indien de geschatte
30 nummers, zoals tiet bestuur van mening is, aan de lage kant is .
I'cndien deze prijs van f15,- zitten dus geen tikkosten, kosten voor
moedervellen :; .a .
Er moet nog cpgewenen worden dat ieder week uitstel- van een beslissing
de ASVL ca . 25,- kost .
De ge'-o--en gelei sr^adle2en _-rijgen de beleidsraodstukken ;-raus .
Op deze bcl.ei .sras.d zal een lijst rondgaan waarop de groepen hun gekozen
b~leidsrazƒle.rn kunnen noteren . Er zullen ca . 25 btleiisraadstukkefl
extra gema-kt . orden, die de ó,rocpe gratis kunnen afhalen .

1 5 frankeringen ± 0, 25 -

	

=f3, 75 .
15

	

a 0,40
150 vel papier € f2,-/1 co -ectencil'd =f3,-
ad.ressen afslaan 30 maal 3,5 cent =fl,-
adre s_rla :tje maken = •fo . 50
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DE JT'UG D PRESENT2EI; U DE RFi::7~1ITIG !
E i MOET 77.11 RECi:RING KOTI'si`? DIE DEZE REKENING V RSPFENT
EII'S

	

REGE :(ITIG ZONDER DS' 7n, ?Dir GEIis°TE i • j11.TREGE LEN ONGEDA-,N

wij .L eisc'1: :
1 . et scheppen van garanties voor dde uitvoerinh van de wet op de parti :l
leerplicht, alle meisjes en jongens van 15 en 1 6 jaar moeten met behou .l
van loon deelrkunr,en namen a--an -?e a1,-cmen vorninj .
Alle rerr. :-c:n die een verdere ontwikeling- van het vorminswerk in de wei st
dienen opg.eruim ii te worden .
2 . Intrekking va.n het wetsontwerp schoolrel^verho ,inï, ouders met sche l-
C-aande kin'_eren worden al genoeg belast . onder ;•rijsmoet uit de algemene
middelen betaald worden .
3 . Het ongoda :~.n :zaken van we k .>lleEeldverhogine tot 1000 gulden .
4 . Garanties voor de vrijheid van ieninsuitinc, in het leger, het onmi ..iel__
verlagen van de diensttijd van 15 naar 12 ma ::nden, verhoging van de wei?.,; e .
5 . Effektievc inflatiebestrijding, niet foor het invoeren en hanteren
van een O-lijn, en het verlagen van de jeuggdlonen, zoals de PTT en ani..er_
bedrijven dat doen . Het bevriezen en verla :gen van de lonen en jeugdlonen.
heft de inflatie niet op, het verlaagt de kcopkr,acht en werkt inflatie
in de hand . Nodig is de inflatiemakers aan te pakken, de grote ondernemers
en rle hui .-ige reg:- ering, die de prijzen tot ongekende hoogte opvoeren,
de werkgclegenhcii afremt . Noe'ir is werkgeleC.erhei1 te scheppen door als
eerste eerste de woning- en w :.genbouw aan te apkkan . Nodig is de def'ensie-
uitgavenlelangrijk te beknotten, dan pas vindt er een offektieve bestrijdia
van de inflatie plaats .
6 . Het onmiddellijk intrekken van het wetsontwerp anti-stakingswet,
taken is een d::,- okratisch recht, waar niet aan getornd mag worden .
ruimte laten voor reíle loonsverhoging .

S . stelling nemen tegen_ een a'uropeselrtocrnbewapenir., als eerste stap
hiertoe het niet deelnemen van ?e Nederlandse regering aan de atoomwo-".l-,:c_
met een verscherpte kontrole op het UC-projekt in Alemo, dat alleen s2lijt-
st-offen mag ontwikkelen voor vreedzann:e doeleinden .
9 . het afzien van financiele steun aan liet l ndonosií van Suharto~ zolag
de demokratische rechten en politieke vrijheiden van het Indinosieore volk
niet zijn hersteld . Zolang er nog vele duizenclen politieke gevangenen
in koncentratie'_amoon zitter, on asloten en voorhunvrijheid vechtende Ins'--
nesiírs t,-r :oo-'. worden veroordeeld en Sukatno niet in vrijheid is gestel.'. .
10 . Amerikanen uit Vietnam, De nederlan dse regering dient stappen te on',er-
nomc:ntefgen 'e Amerikaanse barbaarsheden in Vietnam, de bombardementen op
scholen, ziekenhuizen, enz . .als eerste stap om te komen tot het volledig-
xzabre-ken met de amrikaanse Vietnauupolitiek . In navolging van Zweden zal
de Nedlerlandse regering :'1e domokratische regering van Vietnam zoeten erker-

n--Deze verklaring wordt voorgelee: aan alle jon .erenor~-anisaties in Ned_erlar-r :
Eiij is be .ioel~1 voer de politiekn partijen (e ka :-er frakties), als
eisen van de jon .-geren aan de n, iuwe regering .
Hot c> stu .4r dacht dat punt5 verandert moest worden en wel opgesplitst
in twee punten, •~ r ..nt er wor ,ten twee eis -n

	

'en in

	

~

	

: . De eis effer.t-rekt
vervalt :''. n .

Verder dachten wij ''.at runt

	

moet vcrvr.l _er., .mal .̂t er nnoit een grote
(m:ase . )aktie op is gev ( rt en liet ooi: nie-. E : •_ h b'epar.lde or, anis tle iS

die leze aktie Voert .



i v 11': ~1 Gln~T bij pu-n t d : ie, de 1eden'dcrr •ving .

De situatie wat betrert'de leden za" zolangzamerhand iedereen
duidelijk zijn, die is bedroevend : Er zijn nog geen 3000 leden,
wat bij lange na niet genoeg is um de vereniging dit jaar . enigeoverievings :a.ns te geven . Iet meest zorgwekkende is echter we_
dat het bewustzijn van de kaders over de ernst van de situat A
op een nogal laag peil blijkt te staan . 'riet lijkt wel —f men zied :.
er al bij heeft neergelegd' dat er gen'mensen meer lid Worden .

..men van de oorzaken . hiervan liijkt wel te zijnjn het ietva t sle e~l,~e
karakter dat de ledeni erving begint aan te nemen . Velen zullen
het idee, hebben dat j e op deze.. manier wel tot Sint Ju t temis
blijven doorgaan. Dai is ook zo .

	

. .

	

.
Daarom moeten we ook overgaan tot een korte, doelgerichte ; felle
kampanje . Doel. van-deze kampanje moet zijn : voor 1 november 5000
leden, dus 2000 eroi j . Je zitten dan nog niet op de absol.uu c
veilige grens,. maar we kunnen daa het beste wachten tot een
nitleve be.slissi.n g over het resultaat van de boykot, voordat
we alle' weifelachtigen die nog over zijn, benaderen .

	

.
Dit betekent dat alle groepen van de ledenwerving prioriteit nr . '
moeten maken ; n die periode . Het • i.s alom 'bekend dat er veel te
doen is, en da.t veel groepen een overlader_ programma hebben, .
maar als' van alle groepen maar één oi twee mensen hiermee

	

ge
zadeld •wort on . c .n' komen die 2000 leden er natuurlijk nooit
meer bij . Globaal gezien komt het erop neer, . dat ês de ASVA
2.00 kaderleden heeft, deze' alleina:al 10 leden moeten ma , en ; Al-
leen • dan is het te volbrengen .
In de 1'edenwerf-kommissie zijn globaal twee plannen . ter sprake
gekomen, die nu ter beslissing . aan de beleidsrad' worden voor-
gelegd . In beide plannen wordt de eigenlijke aktie voorafgegaan
door een periode van propaganda . Deze zou . o!) de volgende wijze -
moeten verlopen : alle groepen . moeten proberen een oproep 'over
fakulteitspost te versturen aan alle studenten (over de inhoud
.van de oproep zo dadelijk *Meer), ve--der moet er . op druklire kol-
leges een groep . mensen, duidelijk als. ~SV~l--mensen propaganda .
maken voor het .lidmaatschwp (evt . nieuwe . leden kunnen dan geli 'c
gewennen 'worden, maar dat * hoeft niet de nadru'_ . te hebben )
Verder moeten d.e 'groepen kader affies jes maken, en het le~den-
werfpamflet'(dat'nog steeds niett op grote schaal verspreid is)
inbet aan iedereen gegeven ' .ronden (in •I _ea r:-c`olijk ook meesturen
met de instituutsposty .
Vervolgens zullen de .LSV;,--Iedƒn*,naar^ fakalteit uitgesplitst won • .
den, de .groepen weten dan "nlie er op hun fakultei t nog geen .lid
is ; Vanuit de ASV.'. kan' dan bekeken worden cf 'de mensen die vorm ;
jaar wel lid wonden en dit jaar niet,. apart ao.ngeschreven zul, oA;
worden met een oproep . Voor een aantal grote kampt ek^en moet
een aparte ploeg, samengesteld uit een ó ..antal groepen, bijvr
.twee dagen achter elkaar de 'Iele dag ( ;-f een dagdeel) pr cpagaud .,
maken . Zo moet bij v . de wiskunde-greec, vers -terkt met een altdel • :
groep 2 echtenden achter elkaar zwaer propaganda maken op het
Roeterseiland . De sociologengroep met

	

een . . andere. groep Luoe t
hetzelfde twee middagen doen c.p de Poort, van 1-4 . De medicijnen-
groep' moet het jan Swammerdam voor zijn rekening namen, en alle
andere groepen moeten •hun eigen instituut verzorgen . Het leden-
werfpa, nflet wordt uitgezet door de huizenhonimitees in de huiz :a_
waar dit 'nog niet i s gebeurd, in, de andere huizen moet met Ica .ae-c-
affiesjes gewerkt worden . De letteren-roepen moeten weer een
aantal keren een letterenkaravaan laten ron.Igaar_, Een aantal
mensen moet zich opgeven om in (le mensa pamfletten uit te del.;--ti,
Het belangrijkste is dat wij op alle plaatseg aar de studenten
zijn weer eens ons gezich'c laten zien, en als AVA-naertsen aenn:-
dringen op het worden van ASJA--lid .



Voor het tweede gedeelte, het eigenlijke maken van de leden,
bestaann twee plannen . Het eerste plan is dat de groepen-na de
perlowe van propaganda, op de plaats waar de studenten werken,
dus op de fakulteiten, in de kan tinas en de mensae . en Uh, bena-
de:erdd vrorde,~ón op g:.•o ce schaal, Dus niet een tafeltje waar je lid
kan worden, maar eens grote groep mensen die in de kantines men •
sen aanklampen, die de werkgroepen aflopen, er zich niet later.
v;egscuren roet een eenvoudig : imee, Lla r die diskkuss:es aanga,., . .
Kortom, de universiteit moet in vlet teken staan van de ~~SVIs-lec,~_~_ .
werving . W .rrr er ergens studenten bij elkaar zijn . moeten met ser
a-a:.ngekla; pt warden of ze lid ~orc~.en . Gedurcnde een week zou dit
2000 leden op moeten lever-en.
Een ander plan is era alle groepen een lijst te geven van de PS
leden op hun f a k_ulteit, de groe-, .,en Moli 4roleren aan de hand van
een adreslijst van alle ingesch . even Studenten Op hun _Ï kul o]
wie er geen

	

a.-li.d is . en verdelen de adressen van deze
denten . Fakul ..eitsgroooen die 'e hoeveelheid niet-leden niet
a,:~nkutirlcn, krijgen steun van de groepen die meer mankracht (of
meer ASV.*L-leden)hehuen . Voor elk gesprek moet de nodige tijd
uitgetrokken worden als het eerste ,ntó ,toord tenminste niet a
agressief nee is . Een half uur voor een ikS,i;t-lid is niet te veeg
tijd . Deze roetode is veel arbeidsintensiever,-maar de kans op
resultaat is navenant groter .

Resumé : - versturen per fak, post van opa. oepen, Welke groepen
dit?
propaganda maken op grote kellegezaalkompleksen .
Welke kompleksen? Welke groepen? WeJ .-1 1.e dagen?
Voorstel : O?gil' twee middagen, Roeterseiland twee
ochtenden . Oi:P door sociologen, sociologen moeten
ze g gen welke dag OMP . Roetar : eiland door `+Tic & Nat,

Steun van welke groep? VVTel"-~?,e dab ; Rceterseiland?
Jan Swammerdem door medici, moc-te . zelf bepalen of f:r
steun nodig is .
het ledenwerfpamflet meet op grote schaal verspreid,
waar kan h :.t via fak . po .,t? ~ elke Muizen moeten nog
(hiervoor ook zktiegroepleden in huizen inschakelen ;
ook als ze niet in huu'eder-' .o-óir;i tee zitten)
v,'~lke dagen een lettere~lkar vaan? Door welke groepen_^
N.eerlar-dici moeten dit zelf regelen ; historici ook .
wanneer heeft welke groep welke kolleges die ze af
moeten lopen? Wanneer zijn er tenta :_ens? '•i-ie gaan Ar
elke dag op de druk .,.:--e tijden naar de kantines?
moet de verdere werving lopen zoals in pain 1 of plan
2? 'i elke mogelijkheid hebben de groepen voor elk van_
beic.e plannen? (Reali ticae schattiragen graag .')
door het bestuur wordt ervoor gezorgd dat cêe ledenlij ,
uitgesplitst per fakulteit gemaakt wordt, Wanneer op
te halen door de groepen?
Welke verdere propagandamiddelen moeten er gebruikt
worden (Folia, VPRO, noesp maar op), en wat moet de
toon in dit soort oproepen zijn- .

N .B . Dit alles zijn maar plannen die in de ledenwerfki .e . bes;:-•o'
en uitgedacht zijn, Er ?-.lFeven vele bezweren aan . Liet name het
van de overvoering en de vele andere aktiviteiten van he • ; k:),clcr
zi`n niet vol~oende verwerkt misschien . Het is daarom zo be_angè
rijk dat het punt in alle groepen goed besproken wordt, en d~.t
evt . ideeín in de organisatie aan de orde gebracht worden .



W

'Op de vraag waarom deë fakulteitzgroepen ernstig onderbezet, of soms in
het geheel niet op hi'et bezette Maupoleum •aanwezig zijn, komt naast de
reden van de ongelukkige tijd (tentamen en vakantiedrukte) weinig
duidelijkixeid of •h et moet zijn dat de propaganda -te kort schiet' om die
fakulteitsgroepen bij de bezetting van het Maupoleum te betrekken .
Diepenbrock wijst er daarbij op dat de propagandabronnen (karavanan,
krantjes enz) wel eens uitgeput raken . De bezetting dreigt een gelsleerd
geheel te blijven .
Suugesties voor wat in de fakulteitsgrieOen aan de orde moet komen
zijn (o .a . het hard gaan wetken aan de uitgifte door de divers'e' fakulteitc
van de inschrijvingsbewijsjes en de raden d,m .v . moties aan onze kant te '
krijgen . Ook de staf dient zoveel mogelijk gemobiliseerd te worden
(stafaktciekomit'ee •s ) . WE moeten 'nog eens gezamenlijk protesteren tegen
dé chantagewetg'eving uit Den • Haag .' Van wezenlijk- belang is tenslotte
ook de opvang te organiseren van de boykottende' eerstejaars . Er heerst
onder hen vooral een grote *onzekerheid a Terecht werd er op gewezen
dat' er ook' vergad'erinren van staf en TAS nodig zijn .
Ten' voorbeeld van een goede koordinatie tussen het werk op e'entraal
nivo en op de fakul'teit werd 'de sociopo„ •e ngroep ègesteld (!s ochtends
bijeen op -het r":aupol`eum, bespreking piketbezetting en oberleg met de
dagelijkse leiding) . In die zit werd dan trok besloten voort-durend
kontaktverraderingen af te spreken tussen ASVAbestuurders, de groepen
en de dagelijkse leiding . De disku'ssie'ober de door de groepen' te volgen
strategie ging verder op het punt van het politiek perspektief nadat onza
boykot gelakt is, •d .w .z .'als de inschrijvingsbewijsjes gelukt zijn .
Een opstelling tegenover Posthumus i's dan ook nu van zeer groot belang .
Van weezel vinkt het no'é.- te vroeg daaraan te denken, we zijn nog te zeer
de boykot be •z ifg . De sociologen vinden dat het wel hoog tijd is dat er
richtlijnen komen over hoe het nu precies gaat lopen met de' DSH want
de huisvestingszaak gaat voor celen 'de doorslag' geven bij de boykot .
Hardere akties moeten wellicht overwogen worden in fakulteitsverband
en in de huizen .

	

meert dat daarvoor nog te weinig gemobiliseerd
is, eerst meer mensen dan hardere akties . Er wordt enig inzicht gegeven
in de schrikbarende 'leegstand van de studentenhuizen, vele honderde
kamers, terwijl de DSH een kollegekaart eist bij de ijschrijving .
Misschien kunnen we via de VAWO in de universiteitsraad het stopzetten
van de kollegekaartkontrole eisen .

wijst nog o9 het belang van het ov rtuigen van de studenten
(met jur.idich .; juiste informatie), zodat zij durven mee te boykotten .
Algemen eerstejaarsvorgaderingen va •; len in- dit kader . Een moeilijkheid
is hierbij dat we juist in die subfakul-teiten waar men kampt niet stoppen
en wachtlijsten, or(-anodatcrisch niet bepaald sterk staan'.

NOTULEN BELEIDSRAAD 25 AUGUSTUS 1972 INHET MAUPOLEUM

Aanwezige groepen : psych . econ .bmed . sod . scheik . politik- f11 . andr .

Zeer uitvoerig werd gesproken over punt van de agenda-het verloop van
de akties . Een viertal onderwerpen - lagen hierbij ter diskussie :
net'funkr.tioneren van de groepen

- verhouding dagelijkse leiding t .o .v . ASVAbestuur
- de centrale akties en de faseriri6- tot' de verkieizn„en (hierbij ook
het landelijke studentenkongres .
-'verder een bespreking van de belangrijke universiteitsraadvergaderinF .
van dinsdag 29 - augustus (het werd wenselijk geacht dit laatste onderwerp
naar de eerstvol„ende extra-beleidsraadver~aderinr. van diezelfde dinsdag
te verschuiven om het dan beter te kunnen bespreken) .



vervolg notulen 25 augustus

. De mogelijkheid. dat de wat sterkere groepen de mensen in deze "zwakke"
subfakulteiten baan opvangen, wordt mct •instemming beisroet,.
Verder wil

	

weten wat er gedaan wordt in de groepen om de zaak w_~t_r
pp •peil te .brengen . (

	

wil dit wel uitzoeken, maar

	

spe
voor om de f1000 sektie van a .s . woonsd ,tr, dit te laten doen : die helt
vergadering dient .dan in h •:~t kader te staan van de fakulteitsstrategie .

Het persr.ektief op langere termijn . daar is het landelijk studen£enkcn-_-
(waarov .r Salemink met een .v,-orbereidingsges.chrift zal komen) .
Partijen en de vakbonden worden benaderd om ze achter onze visie t .s . :- .
de koll.egeldproblemlatiek te krijgen . Verder kan er dooreen centrale
aktie (')vv op Prinsjesdag) de ongelijktijdigheid van de :,start van de ter-r=_
worden opgeheven .
.Op verzoek

	

wordt toch, nog even stilgestaan __
de komende universiteitsraadvergadering (dinsdag is volgend hem wat te
om dat alles . door te ::preken) .Getracht zal worden de VAWO met een dui
motie te laten komen, Ï d .m .v2

	

lobbyen moeten we een zo groot mogelijke
in de vergadering zien te bereiken . Een diskussie ontspon zich over de
vraag of we al dan niet het CvB kunnen vertrouwen .

had (gezien hun h ouding . d e laatste maanden zijn twijfels,
zag de juridische moeilijkheden, waarin zij kunnen,koemn niet als iets
dat we hun kunne verwij . sten) .. Alegemeen werd het nuttig gevonden met het
Cv3 op te trekker. (al is Bet aan alleen maar* met een motie over'de
intrekking van de wet) .

ASVAbestuur en de dagelijkse leiding,
De dagelijkse leiding telt wat weinig mensen (d,w .z . veel psychologen
en . "nog . wat" .veela l ASVAbestuurders) . Meermensen ; en van andere fakul-
teiten zijn nodig . Gesteld werd verder dat de dagelijkse leidimg niet l
technisch mag zijn, vooral •voor de periode na deze boyketktie moet de
D .L . nu al zo "geleed mogelijk zijn ..samengesled .(

	

vindt da :
de D .L . -weliswaar aan politiek . gewicht, wint als meer fakulteitsgroe ;.on
erin vertegenwoordigd zijn, . maar onjuist vindt hoj het dat het ;ASVAbrstu-
daard.oor relatief ,minder verantwoordelijkheid zou krijgen voor de
zaken .) .

	

had die . uitbreiding van de DL juist voorgesteld om de ko-
—rdinatie beter te maken . Uiteindelijk vond . men het het beste als de
in de . f1,000groep zou uitmonden . .

Over de fasering en het stuaentenkongres ..'Eén'"tipstart" voor dit kont-=s
moet gemaakt worden

	

, eem koormissie om de opzet hiervan te
	 b ezien gaat zo snel mogelijk aan het werk .. Hij stelt bij dit kongres
een massale demonstratie te houden bijv, in Den Hdag,

	

wijst erop
dat zv'n demonstratie geen hcogtepunt of eindpunt van onze aktie tegen
d,e à1000 mag zijn . (dat is n .l . "0'72") . .

Tot slot van dit puntemerkte . .

	

op dat do juridd.iche aspekten
rond de bcykot . .nu ten sp—e •i igste bv voor dinsdag tot een uitspraak
rebrach.t porden . (het bestuur heeft de politieke noodzaak om deze za
voor de vakantie al tot klaarheid te brengen blijkbaar niet zo ingezien_ . .

Verder agendapunten :
Eerstejaarsopvang . .

stelde dat deze ir. het t:aupoleun nauwelijks gelukt is, op de
fakulteiten werd meer bereikt ., allen de betrekking van die zijde bij
onze akties is nog gering .
15 sept . eerstejaarsopvangavon(: van de ASVA, Brakke Grond 8 uur .
Voorgsteld wordt op de v olgende be •l eidsraa cver de preciese inhoud
van van dez :; povang te praten .



NOTULEN BELEIDSRAAD 25 augustus blz3

Ledenwerving .
Geen florisant beeld . (25 leden per dag binnen +40 per dag :per giro) .

stelt voor dat we via dc karavanen nadis-aan-huiss leden gaan werv~ns
een ged.ochte,die

	

(technisch/financieel) niet zo-ziet zitt .e^ .
De ledenwerfkommissie zcekt de zaak verder uit .

Derde huurpand .
De letterenfakulteit dreigt met een nieuw Maupoleum opgezadeld te won er .
Heirtegon zijn inmiddels in de fakulteit en daarbuiten in de : wijskakti-
komitees hefti)?e bezwaren aangetekend, zozeer dat de fakulteitsraad
besloten heeft een hoorzitting te houden . Eem alternatieve oplossing v'or
de (inderdaad) nijpende huisvestingsproblemen van sommige instituten
zou zijn te vinden in het meer benutten van leegstan di panden a •an de
grachten (ev de stadhuisgebouwen als die vrij komen) .

	

benadrukt
:e noodzaak dat de in de buurten werkzame •aktiegroepen'in koalitie ^:et
de ASVA een breed verzet teg n deze snode Derde Huurpand-plannen ver^ •: ar_ .

vindt, dat daartoe de ASVAkommissie "universiteit en
b.in enstad' ad hoc weer bij elkaar moet komen . Een idee dat wodrt
overgenomen .

Onderwijskommissie .
Naar a .s . donderdag verschoven :

Mededelingen .
Ge •sproktn wordt over de handtekenintenaktie inzake de Béverwijkse
processen . (een lijst ging rdnd) .

	

•
meldt dat de st•udiefinancieringskom missie nog stéeds niet

draait en hij wil weten wat de groepen doen on daarin menocn te benoe,- .:r .
Dit is van groot belang uanwcgo de stJudiefinancieringskommimz¢nbrochur •_ .
Een duidelijke toezegging uit de groepen kreeg hij niet .-

Volgende beleidsraad dir.sdag .29 augustus .



d ,:rde huurpi nd .

1',é. f kult ,:it d,2r l,:,> ttere ri .- :n d .2 Univ.:r .,itait v~ n A' d m he, .:ft in ce.i
v$,.rg dring v! n de f ._:kulteitsr .:4d i, :. nd ::.g 2 oktober bes3~ot; i1, niet
te grè n op h-: t anbod zifr intrek te n • m-:: n in h- : t derde_, huurpz ..nd
op Vr:lk .~nburg . Dit is dus een overwinning voor de ASVA, st : f Fen
Gtudenten v:-.n de sub - kulteit,.n en v ., n beóionrs in de buurt . D,.,t
Ceze , overwinning is geboekt is •te d!' 12z~2r., ^n h •~ t onderzoeksvierk
wc't gedaan is door de Uilenberggroep tien de . Ne<arlandiei .
Cp de ,vergó.dering is verder besloten, d, t con.,t.ructief me -g ;_werkt
zou worden door de leden vin de read r c-1n h : t re • - liseren van ruimte
voor de fakul~eit . Voor. de ASVA en de ASVA-grozwen in de fakulteit
'betekent dit dat we ons meer bezig mo~.ten houden mets de problemen
van huisvesting ven de Universiteit en* dus de f-kulteiten -in rt

ond-ro
y,e universiteitsraad moet nog een beslissing nemen over dit pand .
vu de letteren er niet • in wil.l~-n, blijft alleen de sociale fa-kul-

C-
teit nog over. De sociologen hebben al een verklaring atn genomen,
dab zij niet in het derde huurand will e n , o ok dé po litikol o gep

	

n en
andere subfakulteiter. zouden zulke verklrringen,. met voorstellen
voor andere pandenn, kunnen aannemen . .
Naast de problemen met het derede huurpand zijn er ook nog problemen
met de houw van een nieuw chemici gebouw, waarvoor v!onir_g~n g^slop ;.
moeten worden . Buurtbewoners hebben al eau on€ gevraagdof w2 in de
subfakulteitsraad willen probereh ofi deze beslissing van de bouw nog
teruggedraaid kan worden .
Als in meer subfakulteiten deze problemen liggen, moet er inde
groepen over gesproken worden,. en gekeken worden of er betere
alternatieven zijn voor de huidige plannen .
Het vootstel is om met leden an de groepe: die deze problemen het
en misschien met sociaal gep, afen, die uit hoofde van hun
vak belangstelling voor deze , .rotel--mc.tiek hebben, +eer de com issie
1niversiteit &Binnenstad nieuw leven .inzte .bl,-zen .
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Bijlage I bevat de notulen van de ASVA-Beleidsraadsvergadering
van 22 september, alsmede de agenda voor de vergadering van 29
september . De frequentie van de vergaderingen ligt momenteel
duidelijk hoger dan v——r de zomervakantie, toen eenmaal per
14 dagen werd vergaderd .



notulen van de beleidsraad zondag 20 aug . 1972
over 'DE P(LITTIM VA C130:-:D VAN 'TUD*',iTTEN' (voorlo ..)iZe uit ;ave
ae~nwezig : sosiologen, politikologen, neerlandisi, wiskundigen,medisi

nrosedure 1 . wijzigen van het bestuur
2 . al,.,et-,iene beschouwin:en
3 . siste:natiese bes_~reking per blaci .zi j

wi zirin?en van het bestuur

Lr wordt naar voren Sat hier moeilijk over gediskussioerd kan worden,
omdat men de wijzigingen niet voor zich heeft, ti. -;meer daar het er zoveel
zijn .

Veranderingen op

bewoging .' valt weg

'De opleving van de klassestrijd . . . veel te langzaam' wordt veranderd
in de zin van 'naar de to hoo ;gcspannen verwachtingen van de intcllek-
tuelen .

P-5 laatste alinea wordt vervangen .Er wordt nader o •_J cle prinsiniule
fouten van .cle Kru ingegaan nl . dat politieke bewustwording louter

een ideologicse zaal: zou zijn zonder de noodzaal, tot pralctiose strijd .
?oliswaar heeft de Kru d.emokratiscringsa2-ctios gevoerd, maar zij gaf

daarbij id.ealistiose alternatieven (radcnunivorsiteit) aan . Naar haar

inzichten zou .

	

eon c.cmoi_cratieso universiteit uitstralingseffolzten

hebben op de hele maa.tschapoij . Verdor heeft de Kru analises over do

banden van de universitcit met het bedrijfsleven op :.cleverd .

p .6 zie onder 5
laa tate alinea vervalt

c izkussie over woonscha' -c.1s-''Jrodu tiof~litort :;orie

merkt op dat -!..ze tooric wel e e~ns verdraaid zou kunnen Z :L jn .

liet Jegri onderwijs als rpodx ,--tief.J..tor is -;ebon&on aan do burgerli jko

c ..-Unotiic, hot is
:.Jc o--,stcllcrs van de 'erosjare moeten zelf bekijken of ze o •e 'het eind van

blz .6 . do betreffende alinea 's vu ;~.i . ;ren of eventueel verwijzen naar de

bros jure 'wctenschae al --)rodulêti .̂.fn'aor ,t

,~ .7 Vervalt tot i1 met 'êict AS-J- n ;res had dus . , .' r wordt minder aan-

dacht bestccc1_ a,-óói de bezetting zelf, en meer aan de betekonism .n .

d.c ondersteuning van dc bouwvakkers, hot defaitisme dat erop volgdo .

:Dc rol van dc staat zal aangeven moeten dorden, omdat men door liet

p .4 'Dir:::cte ondersteuning van de arbeiders . . . relatie met de arbeiders-'/

feit • dat er geen analise !,cmaalct~ is van het in óri jpcn van de staat
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in de demokratiscring'ook haar in-rij--)en niet had voorzien en .men*~us geen
juiste:-s.trato~Nic kon bel'c.len . Men had een politiserende werking verwacht,
maar er

	

Gocn massai3cwe jing van de grond . 1101 werden diskussios
gevoerd over de 'getr,.nsformecrdd demooratie' (Agnoli) -cvoa.rd, maar die
moeten begrc :.ien worden als rationalisaties van het defaitisme . De parle-
mentarismekritiek vierde hoortij, Brat in C..at kader bc; ^i jpcli jk was
Teven : moet ingevoegd worden de ontwikkeling in etc fakultoiten wat betreft
de demol_ratiscring, die toen goed 0;) gang kwam. (neeralnftisti .ek)
p .8 'Deze standpunten vt n hot "~; V ~bestut~r . . . te verwerven' vervalt, hr

wordt ingegaan o ., de '1 ctclcenis van het kon,- ros : een -.poging tot 'massa-
organisatie d .m .v . oen overkoc,~elin van de basisgroenen, en waarom
het nog niet in dc )rakti jh obracht kon worden (icicolgiese dislcussies

over de klassepositio van de student)

diskussic over de relatie fakultcits?roepen - '_CIS -'politieke vakbond, m .n .
over het isolement waarin de : KiIP zichzelf dreef en 'ioc zijj fa~cultc

r~re,)cn en sentralc ?-',tivisten meesleurde in tcorotiese diskuszics .
Volgens

	

is het niet juist om alle fakultcitsgroepen van die tijd op
een .hoo •,.) te. Sooien .

	

daarentegen meent dat de fcdculteits,-roepen wel de-
gelijk een sel.tariesc .•,)olitick voordcn : de vakbondkolitiek kwam niet van

i

	ele grond . Het . grootste gedeelte van de fakulteits ;roepen kwam in de malaise
van de teore.tiesc . disl,ussie . 'De groepen viel ook onder de K1:', die de

pol tie'_.c lijn aangaf. 'dorens

	

werd er 01) het kongres een politieke
vakbondslijn afgod.-,Tongen en kwant er weer een bewe -ing op gan,ó de boleids-

ra,,a.d ging ok weer draaf en. Bovendien sta -nten de fa'kulteitsgroepen niet
n 'iun geheel over naar dc KIIP . I_, mei was er con o :.ië.cvinr;, hoewel de bo'-

zettin`en van de 7ioliti)kolog ;::n en psychologen sol.taries van karakter waren .

Men kan stellen dat een lijn zijn konkretiscring kreng- in de KIIP, de andere

in dIe fa'.ultcits .^rod -oen, waarbij de tweede lijn de overhand kreeg, vooral

toen de fal.ulteits ;, roe:)en later wc r voclêng kr : .;en met de P.SVA .

D?!: bros jure wordt in deze zin geui jzigd .

Lovenste helft van de blz, valt weg omdat hot te abstrc',t is .

le alinea valt weg omdat rlie nu niet meer interessant is .
vindt dat de schcuriizg met de ltodc Ster er wel in moet, omdat het

goed is om te weten dat een '-,oleine. roe.,, er met grote d&len van hot

a,) )araat vandoor kan gaan .

liet c tuk wordt in die zin ;-t-wij jzigrl dat het niet eon c'hronologies

overzicht wordt, staar d.at cic aard van de konfli',tcn en dc tegenstel-*

lin,-;cn meer aange joven worden .
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-5'_;T FT~ê'DE POORTER	 . . . .....^	_

C~,:-`nt er nu cn don ó,:, t - on ,.hiidolijkhoid, blijkt te be :trrn .over ..do t,-rkv~rdclin~:
Poortcr hAet .volgende .

])j ., b~)l :~idnrnrcI i .,; hot . hog~~2t ,~ . L)r,7n :in vcn de :'iSVA en. h,~óett uit* .c',ie-' hoof-je hat be-
e~.-,-ni .-njs en onts1 :1,-

	

nn

	

r'--d oktiol,;~L2n.(Officioz1 : . .v'é, .n --~ e
-v - ii 1e Sticó.ti .,.ió, Poorter,

	

,-t ic

	

re

	

7)lu2 '12

'it r-~~cht ir, n.~nn i~~2en y j :'

	

liet 7~11bc .nc3 cn-_ i_c~ot ':Ie benoeming schenkt de beleidc-
ron! herr 7elitie);e ron

	

v;itror. -.?zn n1111 c'c redrktie . De
ió711 l-)v .e v-n .

	

goor bal-nUrijkn>vloers (jroto

	

in
0 biliUrr-)c
Du reC-ktiernad2

	

bertrat uit het gers3mda stichtingebeactwi1r ..n
v -èn -., llo strijnkulteits-7rosjen. Deze rnhi vorgelart Were 14 ingen . Ze
b0--proit de vorigr dunnere, beppelt de Ilnbrle inhoó :. ,' '- ,2 ~--ononC. o nu-ri .-ers ztón .

er bepr-lt het -ljemona beleid . De

	

fu.-,oren
^ ls korroopenlenten, Gin tijdig
Voor st -~- kicr: ov ,.~r hur

	

i.o.m . her. 1=21 en di radpMtio .
JA ISVA-bo2tu"r heeft in de stichting een

	

ds voorzit-
t. ,r,lrhtcr)" Eze -verzo jt het ,overbrengen vrn vjrze2ken von het Wstuur a n ij
-t02-2rI.tio en ó2g2 :eerti en wordt geecht sol. Ir-Dlcor

	

ta hebben .
7aIrktie hoeft de ver-nt" =delijkhc-iJ :voer -inh ,-)u , 1 , vorm en zfkzlijl-, leilid,

v ti ê1't_7173 .
Ze

- vlcrkt

	

niet bastuvr en Wrktiarnad . Ze- bindt zich con
d' politieke lijn v,on de f.SV!,_
I, . n .ó.lIlilkten. tv.-z-;-2n beotuur en

	

bardon eer ;;t in de redoktieroad be2prokon ..-
.00:flik-Loiinturnen. rcó-d en c3 : ':tl i. ; or-'~en vo .-)r de beleidsrnld gebrapht ., 01 inierd,
v :trle :n. een kon.fli)zt worden' r .113 nprtij?b on 11 hoogte a2bpr: cht .

:Ie redrlrti—rrri werkeli jk een roe d . . mot . inhoud -worden dnn is hot Bodig 0t
11! 1 ircepeu con v,.!rtn-,-ó,2nwoordiger in Ce.z ~ rr-d hebben .

vr:-i?nrn we 'Iz -roepen BringonG het ,eid voor do 2-7,tr,1- oo, - tzrtjes over te
orknn or pootgiro 2252402 of Game Aro S 32740 van de Stichting Foortor of
in een gaslotin envelop non de ~•SVA-b,-lic of te óreven .

1 . ~óweiei : f 12,00 ; 1 1 olitilolojen : f j,00 ; ?rdegogen: f 21,00 :, Pay-
001090= f 15, 00 ; :4jrago?en : f 7,5C- Plus de betelingen voor het tweede
m,r

	

cent per 2tu I.- ) . Cok <.-,-bren .-ó,-,ton von knllektetjes gr cno,

volg toelichting .

ophangen van richtlijnen in alle huizen en fakulteiten en instituten
op ASVA-kader affiches . Ook moeten de groepen muurkranten maken met
ditzelfde doel, waarop bovendien de meeting wordt aangekondigd .

ad2c . Er zijn moeilijkheden gerezen rond het studentenkongres met name
over het punt Vietnam, waar delft niet aan wil of kan . Meer nieuws
komt pas woensdag of misschien zelfs pas vrijdag .

Het bestuur vindt het erg jammer dat de toelichting op de beleidsraad-
stukken voor een groot deel pas vrijdag uitgereikt kan worden . Hier is
bij deze hoge vergaderfrekw entie echter niets aan te doen . We hopen
dat iedreen hieruit de konsekwenties trekt en dat de vergadering zeer
druk bezdcht zal zijn .
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Dehuur-inkomgnsaktie.-

Naast de 1000 gulden aktie wordt in de' huizen ook de huur-inkomensaktie
p2voerd, tegen de jaarlijks terugkerende huurverhogingen, voor viriete: -
ring van het,studiefinancieringpstellel en tegen de koppeling van de
late huur aan de maximale rijksstudietoelage, omdatjslechts een klein
percentage van de studenten onn max .rst . .ontvangt en de overige studente --.,
0cr let huidige studiefinancieringssisteem niet in staat zijn een inkomen
relijk aan deze max . rst . te ontvangen,
De aktie loopt nu voor het tweede jaar, vorig jaar hebben ruim 400 bewonenz
elke maand he huurverhoging niet betaald . Op dit moment hebben bijna .300
inwoners hun machtiging ingetrokken . Het intrekken van deze machtiging 1C
de eerste voorwaarde om mee te kunnen doen . Idereen die van de DSH een in
eer huurt moet a .d . 5H een machtiging verlenen, zodat elke maand, inklusief
elke huurverhoging, ie huur van je rekening wordt a fgetrokken .
i n een aantal huizen loopt de aktie erg goed, maar in de` meeste huizen
- idt,gre gekampt met het gebrek . aan mensen . die de ; aktie willen leiden,
Op her seminar, maar ook in d

'
e beleidsraad is al eens een oproep gedaan

aan de groepen om leden die aktief zijn in *de fakulteit en in een huis
v .d . DSH wonen ook daar aktie 1 te laten zijn . De politikologen zijn een
groep waar dit goed is gaan lopen, maar ook van de bete-fakulteit zitten
reel mensen in de bewonerskomitees, het probleem hiermee is, dat'iedar
aktief lid nodig is op de fakulteit .
Daarom : moet binnen de groepen het probleem van de huizen besproken worden
en leden van de fakulteitsgroep aan gespoord worden aktief te worden ooi
in zijn huis, het tweede front, in sommige stadia van de akties het eerste-'

1



BELEIDSRAAD VRIJDAG 29 september .
8 uur sociologisch instituut .

De notulen van de vorige vergadering zijn waarschijnlijk vanwege
onze hoge vergaderfrekwehtie niet op tijd ingeleverd .
Wel zijn er notulen van de beleidsraad van zondag 20 augustus over
de politieke-vakbondsbrochure .

AGENDA :
1 . notulen .
2 . boykot

	

a. meeting
b . propaganda
c . studentenkongres
d . evaluatie, bespreking stukje van bestuur, dat vorige

keer is uit„edeeld .
3 . Vietnam . Hierover zal

	

een stukje schrijven ; het is noodza-
kelijk dat dit punt op de beleidsraad uitvoerig bespro
ken wordt, omdat nog steeds een groot aantal groepen
niet deelneemt aan de vergaderingen van de sektie buiten-
land, waaronder zelfs grote groepen .

4 . ledenwerving .
5 . huurinkomensaktie, ted zal op de beleidsraad een stuk klaar hebben .6 . toekomst Civitas, vorige keer is van de hand van tom een stuk

7 . Mc .kinsey-wetsontwerp .
8 . Indonesií . Op 13 oktober is er een Indonesií-avond . Het karakter

hiervan zal nader toegelicht worden .
9 . Poorter, er is een stukje van de Poorterredaktie, vaarin de funktie

van de verschillende organen, die te maken hebben met
Poorter nog eens duidelijk uiteengezet wordt, aange,zru
hierover van de zomer - misverstanden -erezen zijn .

10 . Beverwijk .
114 beleidsraadstukken, de prijs van deze stukken moet omhoog, edo

geeft toelichting .
de abonnementen moeten opnieuw opgegeven wo r-
den .

ter verbetering van uitr€éring-uan besluiten van beleidsraad
stelt het bestuur voor om een besluitenlijstje te maken en dit
als eerste punt van de agenda te bespreken .

Toelichting ad 2a . De meeting moet vooral in het teken staan van
de f1000 aktie . De stand van zaken moet duidelijk uiteengezet worden .n
Gewezen moet worden op de konkrbte suksessen die behaald zijn .
Ook moet het verdere verloop van de akties nader aangeduid worden .
Een belangrijke plaats krijgt ook de onderwijsbegroting, vooral
sprekers als

	

(als hij het doet) kunnen goed ingaan op
de begroting en een standpunt t .a .v . bezuinigingen op de universit-.
ten diteer. zetten .

ad 2 b . d e richtlijnen voor boykotters en solidaire be¢rostudenten
moeten toch wat meer naar voren komen . Gedacht wordt aan het opnieu w

uitgedeeld .
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p .13 dis'_cussie over het gedeelte over de arbeidcrsbewcging : kan do ASVA
zich uitlaten over de aard van de arbeidcrsbewe in ;? of ~ het om de
konstatering van een feitelijke situatie en ontwilc :.eling?

meent dat do passage gehandhaafd kan blijven, alleen zou revo-
lutionaire strijd vervangen dienen te worden door 'revolutie' .
Volgons

	

is hot kernpunt dat "dat soort klups" de revolutie op korte
termijn verwachtten, daar richten ze ook- hun strategie op .
'r wordt ,gestemd_ over het handhaven of veranderen van do formulering .
Met algomen stommen wordt besloten de formulering to handhaven (met c .e
wijziging van .

	

;, zie boven en niet om, zoals

	

voorstelde, do
alinea in algemene termen te formuleren,
p,26 ..;cnhcid o.n de universiteit ontbreekt, m .n . de koalitie met de staf,
p .28 'buitenland'wordt hier ingevoegd, zie verder onder sistematiese

bespreking

2 . -al,-ome-,ie beschouwingen

merkt oké dat het nu verschijnen van de brosjure weliswaar van -politiek
belang is, maar dat de brosjure no.- onvolledig is en geen onderwerp van

brede diskussie in de boweginC is geweest . '

	

vindt Cat er wel degelijk
diskussie is geweest bovendien, en bovendien dat men in zo'n korte tijd

;geen volledigheid na lcan streven . Volledigheid is in een dergelijke bros jure
oe'_: niet het bel an ;';rijkste .

Volgens

	

is '_zfdst,I te ster :- naar de :-)olitielce vakbond toegere:de-

noord en zijn de maatscha_)7olij'_-e ontwi'_d.elingen er onvoldoende in betrok-

ken,

	

meent dat duidelijk- zowel de materiíle als de icteologiesc oorzaken '

zijn aangegeven,

blijft erbij dat de g(óloofwar .rcli heid van zo'n stuk geschiedenis

aangetast wordt, als je in de ontstaa.ns,-,eschiedenis belangrijke ontwikke-

lingen vergeet . Dan kun je beter van 'historiese hanttolceningen' of van

'een historiose schets' si)reken,

vindt d.at er vaalt te mechanisties geredeneerd wordt (bv . p .8) .

wil in het voorwoord het voorlopige lcarktcr benadrukt zien . :•,r moet

ook in hot voorwoord vermeld worden dat er nog voel diskussie en onderzoek

noc'.i ; ; iU,

	

vindt cd at er zeker aan teorotiose scholing gedaan moet

worden, maar dat onderzoek- ziet hij niet zitten : de .:_SVA is in de eerste

-.)laats eon stri jdor, a.nisatie . Bovendien wil de bros jure geen gesc'_Ziedschri j-

ving van d: studncten beweging zijn, maar con diskussiobijdra g-Z van de ASVA

in de studentenbeweging .
Gezien de bezwaren van m,n,

Toorci teschri jven, waarin ;córezen wordt o-; .) de noodza,-, tot diskussie over
de -nnolitikcologcn wordt besloten om een voor-

re
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deze brosjure . Verder moet er een opmerking in over do betekenis, opzet
en mctodiese. aanpak van het vakbondstuk . .

3 .sistcmatiese bes ;)reking
Op p .3 en 4 worden door

	

enkele stilic-tie r• verandcrin.-en aange-
bracht, o .a . .vervanging van 'intelli, entsia' door 'iiitellelctuelen', omdat
er in de hele biosjurc €e,~ro_con wordt over intcll,~ktuclen .
Do eerste bclan ri jko o ~racrking word rci~~a,akt door

	

do SVB komt
er wel er- bekaaid af vergeleken bij al die kleino klups .IIet stuk 'do .
eerste studentenvakbonden' zou hersclireven moeten worden . Aangegeven moet
worden: het

	

van de SvB, wa, •ircioor ze, met name aanhang
kreeg en zich een ::zachts - o€itie in. de ?SR kon verti :erven .Bovendêon is van
belang slat door het anti-kor'ps11zaractcr do SVD kwam tot het ontwikkelen van
een hcrstru kturoring,a->lan voor de universiteit, dat als .2 dru •)a~els water

;~ op het latere voorstel van

	

lijkt . De SVB was ec.n typ~ics
soslc•al--dcrao__ratiese organisatie . Uitbreiding van het stuk over de 3V.3 €_s
daarom belangrijk, omdat cie aanzetten tot het -ioliticke-v,cbonds'koncopt
d.uidelij.cer zouden worden, als men iets weet van cie ervaringen in het ver-
leden .

is voorts van mening dat kwesties als Algerije en Vietnam onvol-

doende behandeld zijn, ofschoon ze tic 'wortels ',v .-.n de beweging* zijn
;;ewcest .NTo steeds zijjn Jc im rialisme-lc m_tanjcs erg belangrijk.jlce
p .5

	

vindt de o)..ir:)cri_cin- over de bouirvah_crs con kreet, zoals het
Hier state

	

heeft aan dat deze l:on:,tatcring belangrijk is, Qmdat hicr-
r.it blijkt ciat, do arbeiders niet, zo-Is de Provo's dachten, ingekaesold
zijn . De bou"vrvakcdemonstratio

	

dan ook con einde aan c..e. vrijages tus-

(nog stc . ds. op ..) .5) wordt ten onrechte gecus creerd

dat materiele helengenbcharti- in_^ bij b-stuclenten niet aansloeg . Dit komt
te vervallen . .''r 1'..orat ~.ll :en een moor al',c:iaen 0';~T orki~l~ over hot o) gang

lcoraon van dis'kussies over c}.e ::ir?.atschac Deli j77:e verantwoordelijkheid van

de alcaClCiill_ius m .n . in de b-feLcultcit .

p .7 1,10 Wotcnscha',?so )vattingen van de baas is ;toehen =eten Verduidelijkt

Worr'.en, bv, door er tegenover te zetten onze O_)Vattin . on over eraansipppatorie-

deniokratiosc wetenschap .

p .8 (

	

dic.Lussic)
vindt dit -lcdocltc te mcc.zanisties (en tocnlcarnkter)

')it komt omdat de tcorie van

	

zo dc geschiedenis ver aaa^.rC.c, d .w .z .

zo kwam het over in de hier gangbare citaten,

	

analisc was op zich

zelf Bood, alleen trok hij er ee verkeerde iconklusie uit (de voorhoede-

van t .e lnt(-, lle€ctucal)
r

f 0



7

, - .10 'Dit stancl;lunt over . . . door ri_cr.la~~c~. begrepen' valt wc.- .
) .11 onderaanc 'sinds het grille voorjaar van 1971 . . . .' Invoegen de

do beurzenolcties .
p .12 diskussie over de hero ;cbouwfa.so van de studcntenbowogii g ep basis van
het )olitielco v~..'i.bonclskon jj, -.,)t .

meent dat liet vc.:.Lo ..ldskonsc,)t te i-cchalsics uit de krisis verklaard
wordt .- er raren nog restanten va .-, en voorlopers el) .
Do . ^_ •_̀,VA was op (lat moent nor niet. sterk ,-onooG om inderdaad een nicu:•re
versterkte organisatie op te zetten . i1, -Lar wel worden bij de .)olitil.ologen
en nuerlanc'isi open werkko:mitces o-gezet
_x .13 'partijinitia tiev ;: :n' is voor -tlrccírlci uitleg vatbaar .- initiatieven
vanuit bestaande .partijen en initiatieven tot hot oprichten van (voorhoede)-
_)a.rtijen . Bedoeld wordt natuurlijk do GLIT,, die voortge_;omc-n is uit de
studentonbewegin ;g . 1ct gevaar voor dergelijke initiatieven bestaat nog

steeds, zeker in tijden van defaitisme (bv . wanneer do bojkots“:tie mislukt .
.:)aa.rom is kritiek off) dit soort initiatieven o -_) zijn plaats in een politiée
val.bonclsbros jure, m .n . ook voer _fi jmegen . Om v :rwarrin to voorkomen
wordt partijinitiatieven verv^ .n;en door initiatieven tot _1ct o )rich -t,on

van voorhoedepartijen .
,) . 16 i lvoegen in het asielden .- In t ;) eustellin, • tot de fase van het begin-
nende l:a_)italismc ,
p .17 invoegen in de o • :) een na laatste alinea : 'Juist in een tijd . . .'

verslechtering van do arbeidsvoorwaarden .
hot (los bij,-sevoegdc)ctul_ over buitenland

filet is erg onvolledig en maakt d.e betekenis van irn •.)cria.lismea:tics voor en

in e3 stu('..cntenvahl)o11c1 niet veel luide.-lijjker . Dovcnclicn behelst het ASVA

'buitenlanc'.'boleid ook steuna'..ties voor groepen in Nederland bv . bij stalcingc . . .

p .36 i :aar de smaa : van

	

wordt d.e or anisatiestruktuur van (Ie :ISVA veel

te sentrn.listies voor?;csteld . Da2.rom wordt naar oen andere formulering

gezocht . Tevens hc1)')on file ;~Olitll.OlO,C11 bedde^^.ren togen ele manier waarop over

do St '•C~1C VC remginó .Theeli .Vel11 geschreven is . -.:r wordt csu erCcrd

~.c; studievoreni :gingen onwenseli jt zijn en open riet :_OL11toos dC: enig• juiste

or •"a1^isatievorm is . Het b03t~_' :.r is van dieping dc.t je Or ff,?.inisatievorn bepaald

door de hictor iesC

	

idhcie . 01,1 r:~, C

	

^êf1C':C situatie o -. , een

fakulteit, maar dat in ,)riris1pe oen crI .:.OC.I1tees betor zijn voor cl.3

er';c .:iif_'+Itie van do LVA, ik besluit de C1.iskussie hierover o - ? dit moment

tl

	

:a

	

Ci1,

t c ru-; naar 11 .34
ir blijij-kt een misverstane_ t .: bestaan over ele groep :.luiti-nationale onc:er-

ni,t1i11 011 :. biet ,,nat hier niet o ::1 een vorw *,*ar, Socialistiese tcoricvorming .

5



1.

	

6

Lien'heeft Uzwarr

	

hot eeuiTi-Se voorbeeld van de tertiagroop E0or,R- .-

Groningen . HeL~as kunnen we niets anders bedcm.-,en. Het voorbeeld zal

worden weggelaten .

	

wordt alleen duidelijk de toóównstollin,-; aangcj-óeven

tussen enerzijds onderzoek uit eigen behoefte bv, naar (Ie situatie van

óóast,-irboiders, nndorzijd,< oiiclarzoel : o -..)verzooi: van en :richt op de

behoefte'vc-,n bopaó,ldo bovolkinjsgroopen .

2 .30 uur sluitinj van de vorgaC..ering

noorlandisi



1) Zo nodig andere rubricering aangeven .

Dok :

Afschr . :

Betreft : ASVA-Beleidsraad .

Notulen van de vergadering van 14/9, alsmede een evo(luatievande
boyk—t-alctie gaan hierbij (bijl . I en II)

200 A 03

1

~111cD

datum S

	

1 J! Z -
-t-

Bijlage(n) :
-z /~ ',:-C.,/



Hoo de orr, :^ 11j.S ,~tie ó, .
boycot-aktie heeft

s"euk begin-,;
t

	

negaken GG a!J did ƒchoerongnoyePzicTle van 0 simtnstei

	

0l*n, C.eo zijn, i ,~~~,n

	

-,~TCrschillendeleiding (akric -groep 1 70g m9t die
niet' )

E '
We rii'srow'

	

>à1000-er'Del) ennde ng .
1^

,
rLhcn*t~7 t do

	

i . e ver-p01 i 0 10ntesn
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kont

	

beiGNSVOOrbareijn0 én
- ittvocfendo f"nklie, M .n -

vallen 0aaronder het .porsbeleid 2nkten mco end,'l "t1-. ,. t LOG .

	

OrMisatios en 123t 3Gkrotariaat var.
is aGt M OGS O Jorgann; hie :- VOrden de politieke-S-l-iS-Sineen

	

.C; •n
de agenen 7crot oor do fnkuitgitsgrcc-p~n doorjesproLon

; cck bolangreke nitvrerende tank .Cre1
LGSGrom-

	

lant samcn mol het bestuur de aktirrk ''3rOinGord en —rGanMoere Je.: dit allas Worgasc#ikt =2
d

	

is eeg subGrccp 7on dG YIGOO-groe-)
ann '

wcrOt bLmanC om hnt bjs--.uizr bij -,;e stde leiding leiding van de actie . heeft 7oornameli;c een, technisch-0 :

	

in0 :
1 ~
0nisstoris-rs funkti . maar zal in Wie- prakt"k s—ms ockpjitieke bcoissingen ,

.veten namci . D, sorlenstailing is gitdc 0000-0r00 in Gen -01 neer bostrursinden : Vormce uit tek-tijchs cv - r--- lngcn . .c Wiegroep 1 7,sg nat die rGtt
nis vortegenwCordiger in de 11 , 000-w0:,.Gn vim . Weidsranafrcktje in kantnit met cent ;

an~~1 niveauVa

	

..? ~;nrLAS v

	

; ngen hit inspraakcrgaan'j --

	

-1~:-

	

i`

	

- Ce n s b e. zó t t --k

	

”t
ezic de

zr:~ti: ors, noumt bcs1i2sIrgen over d e cktldMument, en ovcr akthet vnS
en

o
v
f niet O>Ofen van do be~ctting

v

	

,gn

	

Persj

	

un

	

ie . e ir b urei d en 1Gur
i
gem onc

	

on d ee
o
r b ls̀3t

	

De

	

wordenuui, ~~n, DL,

B,

	

1-oe2t

	

wei-ii 'D

	

k0&z. 1 01 ti.,lciding gepaven en de nitie ucnvnn ljk war inter verzalf-VandiGen Coor ninimuni W!

	

ke
te nomrin aan do Dlanaire verga2e--r :agen

. VOOCer hoort het eeptuur in de ieleidsr= 7aL 25~
=justus tm wOizig hul politiske belang c hot pers Doktiefnvan
dr centrale nWIE linnaernkte Ondsdien

zijn de greopGn o --.icritracl r!vGnu sleenter

	

Jaar hangt stcn org* ani-s,- .Goris,~hD-

	

I, .c-,

	

snnan : i .t .t . do mei-sktie haddeh deCaoepen niot als greep corr bejarlie taik,B- - 0 J

	

d

	

k;

	

funk-
t

t

	

do acz-ttingmaar probloratische= on ders
.c_hei mcdj-L=ldijek ralntiu at je ploncira vargnderinL.

h

. open zienhet polit iokege ,icht van as beiniCnra"l nog steels cgre
nv:12COM in en sturener menzsn hnen die niet de pclitieko inijng hebben in

Cog r a r . 0
c
ok z -mir

. Ji 0 l7an Ce belijdsrnni zich ncms nietgcereg b=uEt -in fil eden ,
uv antwcgrdoljkheil, ook t .r .vt

	

hunui - roerWe naksu .
Eerst Wge kansOnte-inien

•

	

de sociclogcnH7Iírlandijl ierC!encn con kum2li
.`nt vocr hun inzet, huninterne OrganisMie en nan G_) ;;1 :'1.1G VU7ORLIE; -uil raktiviteitenop ; entr ;al on fnQuitnin nivonu ;OnnragoGenr

	

medici en 7is- en natuurlnit :. . .2.-Gk:;n Gijn nauwcljƒ~;geniGnaloord ; Ic psychelujan hebb .n enkele zcaer 1x0 werkend,:;contrale aktivisa

	

en lc
d

	

loverC .Eenn
a
,alGeru; on nr ,-.Uleee is uiternari OJc'_ Au Grocjst inu

	

tld weer in opbouw ,;,a en zijn) qp

	

uk bezig waren met.diekussies ovor 3 evalsnOm en di
illriniii .ie; vers inun Gebalc
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Daarna:st is e:r tiv;.. -xschijnliYh: .rc', C wcriit onn ~'.c ~ . .r~stc ;j- n1 J lul ro
duktie, en was er het probleem van vakanties en tentamens .. Toch
bestaat het idee dat sommige groepen het beter hadden kunnen orga-
nisc :, ~n, b .v . hun vcr :-;adertij :'cn beter hadden kunnen afstc:riinen op
'centrale alctiviteiten . Het 't,-rug naar cle fa_.kulteit' is hier en
da-p r wat to strinLcr_t . .gevat, waarbij de noodzr,^lc en het pers i ek-
tief van de centrale akties niet goed. C ..ui. .'elijk was .
Blijft het feit, dr_t het voor het bestuur nict mogelijk is een erg
goedC oerdeel te geven ; van" :^,_r de o-)roep aan ele groc -pn om zc:lf een
evaluatie tc maken (zie 'Lnk .:;lo rishtl =_jncii') .

t

Dar,c _fikse leiteint- handhaafde zich te sterk en te lang (rrlc'e b .v .
s_~rc :ccnop de meeting v= 25/8) ., moest ncc dg;cdvrcngcn in het begin
evc-l politieke beslissingcen nomen door gebrekkige leiding van

,het mestuur ; de verhouding i 3 later wel beter ge-,vordcn . Het bestuur
vond het b,l^ngri jk te b,nadrukk n dat dc, ^ktie . oen .:,SV., tikti , .. vr^s,
1 .v . . Cu duf elf khid en de :'rc'~ó,. ;̀an:'istische waarde. Dc. DL (aktie-
groe ?) vond dat dat .rel duidelijk genoeg va--s. Naar onze mening had
in B-.ycotlcrant 1 niet de naara 'nktiegroep enz .' gogen st€ón . Het
,D,>rs^eleid was overigens goedd, de -)rccpag ar-da iets minder, ondanks de
bc :orderens~ aardige kwantiteit . De DL hoeft in de Poort een puur toch
nisch karakter gekregen en heeft nogal veel moeite zichzelf' bemand
te houden .
_'lenr.ire v_:rr•,aderin en waren vrij goed, er werd. behoorlijk ged .iskus-
sicerd (yen duidelijke verbetering t .o . v . mci) m n meerdere alterna-
tieven ;:êer•den bes^roken . `Tel viel op Dat buiten hot kader weinig
mensen zich o-.gav nn voor praktische taken .

o
,1'000- ;-roe1) had niet gerekend cp een langdurige bezetting, die dan
ok grotendeels ter plekke georganiseerd meest wcrden ; heeft tijdens

de bezetting nauwelijks een funkti := gehad, naar draait nu weer volop .

Het pers;Dektief van de akties

Uiteraard was van te voren slecht te voorzien wat er allemaal zou
gebeuren . Toch ha : hot bestuur iets moer moeten nadenken over het
perspcktief van de akties . Er is b .v . te weinig in een vroeg stadium
gedacht ober de benad :ring -r ~-.n politieke partijen . De vraag is gesteld
of Ca centrale eis, intrekking van de wet, wel voldoende naar voren
is ,- ekomen . r:ij dachten -ran

	

hoewel het neg boter had gekund
(in dit verband is er enige kritiek op de eerste extra-Poorter) .

Do r:assaliteit van do aktie

De vakantietijd, en ook tent,-.mens; hebben er toe geleid dat een
aktie-cpbou -~r via fakultaire ver g aderingen, propaganda en diskussie
niet mogelijk rrc,s . Daarbij komt dat :',oor de snelle verwezenlijking van_
de rrimaire bcycotvo :;rwaarden de noodzaak om aan du aktie deel te
neme__ voor de meeste mensen verdween . Ondanks dat was de meeting toch
uitstekend' bezocht; zo ook ele UP-vcrgadering van 29 augustus.
Pakultoitsverg.aderingen van 50 ± 60 man zijn in begin september ook
wel goed tencemen . Overigens : de eer2teja arscpvang is hier en daar
te laat gestart. Er moet nu in eerste instantie hard werden tcegewe.rkt
naar de meeting v= begin oktcber, envervolgens nc.ar )Liet studcnten-
.kong..res .

Konklusies

D ..- boycot loopt al met al prima (naar de lcdenworving niet zo : het
heeft toch , :el ever_ geduurd vo(.rdat de groepen h .:t beslissende belan(,
daarvan inzagen). Zr zijn goede resultaten geboL;Ict, zowcl o • . ) centraal
als o-) fakultair niveau . Het is beland rijk vast te stellen, dat die
resultaten voer een groet doel te danken zijn aan de akties van het
a-fg ..lopen jaar .



D~ houding van het CvB en de UR is, globaal -cncm-n, niet s?'ccht
va_.lsc tegenstollinr;en_ zijn tot nu toe vormcc?er. .
D .J bclcLngrijkstc punten van kritiek : te ;reinig politieke leiding van
het bestuur, slecht fu:-iêtion .:rcn van c',e belde?snaar' .

rnkelj, richtlijnen.

Hiercnc?er sta :.n eer• aantal punten c :^n;;egeven, ric•araan naar onze
menir .; de groepen in hun c valu_a ie aandacht mc , et i_ bcsté:c'en . Een
be :,pr .;king van de si;uitleenn kan hopelijk half oktober plaats vinc?en .
E&n ó.:,pekt willen wij even naar voren halen . De ~iJVL is al corr tijd
in de situatie, dat ~r vriwel kanstast op ~o ,nive_ ;u a'_ctic Gevoerd
wordt . Juist in Co ,Ze ij(-7, aoct ook enige research ;~crd.en verricht .
Het f :it dat alle "ecstuu : sladon bezig zijn -ich over de kop te werken,
geeft. voc_r de zoveelste keer aan, dat de k ._r:iraissics beter moeten
gaan :raaien, en m .n . , - :~ uitvoerende take__ o,, zich moeten kunnen_
nemer . , Omdat in het afgolc -•n jaar C c meeste nieuwe mensen zijn aan-
getrr __ken via dc f1000-aki.ies, is het sch ._iings_~eil .p sociaal,
ndci :ijs- en buitenland-. : .bied: eigenlijk tr; Voor do konti_nuê-
eit •ran de be cgin, o -_j lange termijn zou charmeer aandacht aan- moe-
`en Narden geschonken .
Dan nu Ce beloofde richtlijnen .

Hoe groot is d .= • greep?
Beota^t er cc.n 5e1eCings .nrgInisatie en/cf een o" .:'eii .tSV.~-werk-
ker::itee? ^at voc:.:r plaats noemt deze club(s) ir_ in het instituut,
i, :, evecl leden zijn er, hoeveel aktieve lidcri?
;at is de interne oróanisatiestruktuur, w, ,kc soktieS draaien er
eventueel, ,neer -almee scktie valt de f1000-aktie? Hoe is de
relatie met het ragen~-::;rlc?
Hoe vaak zijn er verg_adeeringen, hoc vaak a?.,_er:.cne leCgen;

hoe verlopen die { bclangstell.i n; , kwaliteit)?
cC.t - de bc:leidsraadat;c nda dccrijes~ reken in do groep of i :3 de

fraktie?
Vi.ndt er, al of niet rer;clmatig, scholing nl •cats en waarover?
Heee is ce eitelijke p~~riicipati-, in de-

-
kc .:~ê~issics?

=ic vv rloct de samen •:. :rki

	

met staf cr. ~.'~S { _.1 of niet geên-
st ; tutionaliscerd _%nz ., s .cu:-li;ste.n .) .
Hce is de eerste ; aarsc . ~van - voorbereid cn uitr;evc-.rd?

- 3 -
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:..~Vl.-Ii,rLLIDR .iADS11.jGADL1?I11G 14 septcr.i')cr 1972 . ITOTULLi~L

politilcoloc;on, sociolo ;on, neerlandici, ekono_ien,nzact'sttt nen, wL -
en natuurkunde, sociaal •-Gcij-rafen, psycholoten, historici, andra,,oG n-, pedaGoGe=' .
nfti•;azic; : fysies •- Gec(ra. en . .
notuie ten : politikoioGen .

wil hot punt van de studentenvoorzieninj en en de Civitas op de n.~;enda
zc.t :,cn

ledenwcrvinG op puit 3 na boyko. . Extra pun-~Zcn .: 10 Viotnari 11 de sekre:-
,ax:'.s r.ISercnn 13 rondvrc.aG.

netulo . ; paG .2 laatste twee. regels van "prop- ; slaat zowel op Poorter c .ls . op.
S tiudcn =. .
ad 2 : bod; ko r^ toelich' nl; van
o a ; Ces-pr-é1ó van Veen +t Xolle. ës van Bestuur . hot steeds : niets isis.turen : :
Ook nddicijnstudent::n *niet. : Via een brief van dc ASVA worden de ~cdicijnstudentcn
op•Gcroopen niets tc betalen . Verwacht wordtt dat ze toch Grotendeels zullen
betalen . VolGende week spreekt de ,STA op ;cn vcrUaderin- bij hun .
ad b . Er zijn teen afspraken . c ::.ac.ktllat het l:oll.e;;o v= bestuur . Voor de in-s:tcllini• van dc dopartecntal , . werk,:-:roep :r;or terr;zjn jestclc:, waarschijn-lijk dul ..rt het ne wel ( ..vuil, or.:dat: van Veen zichnCclijk oost net het school-~C2ld . be :aG wil houden. Bestuur hoort twee keer kontakt ta ..t CvB Gehad,- d-it . kijzi :-:-t

w

' - `'lijn be-cid niet . Ook de .ediesc fakultcit t-;ooft në. inschrijvinasbcwijsjos af .?ic - ; pro:.acc: : blijft zitter: in dc ter :.ijn waarop dc plaatsinusbewijzon on ;eidmorden. . GvB stelde 2 j_a plaats van 15 scptc i', t;or voor ; aar in het pers~t:o~a:urilêLdook ineens de 22e op •.•n slaar houud -ƒ van Veen nu aen graat, Van Vee heeft Gccn
-n

;Vijzin,; Gel even hoc niet '~etalan~?c . ~:cdicijnc*rstudcntcn vercrijderd : •'aeton worden
v -'u" dc : U1'A. A::_btcnaren van ê:ct ini~,tcric neon niet op terrein Universiteit Ico._c:n
(eventwee huisv e(Iebr uk) . Er is con 1,.ndelijl-.e stop voor sociaal-Gcorafen,
die a 1cen voor'1L.s torc'a: .: niet. ccldt; daarvoor bestaat echter wel een plaats :ntic .-:.or.

	

hr zal een persbericht uithaan, dat eerstejaars sociaal--jco e;_:afeniewóon . lalmnon Gaan studore'i, zonder te . betalen. maar de eerstejaars-adressen
die ':~e .ccud zijn zal ook een stencil worden Gestuurd ., da subfakulteitswaad wil
dat zelf niet doen or: eon moeilijkheden te. kri jeen .
Van Vet-..n denkt toch Ce

	

van fakulteit^bcwijsjos te kunnen teGcnhouden
door tc stellen k7 2t bewijsjes -roo.r de ki::.derbi j sla- centraal nfGeCoven :ioc.ten
pro do i ; dat i s e :":Ecer niet op die -.'snier i£Ccsprokcn tijdens hot ovcrle j, van va.ë
'Veen-:2t de CVB's . Pak2ltoitsewijzon kan: .on dus ook. 11.b .t . d :: Raden va lirbcid
blijf'. 4 ;c, situatie nos; steeds on :ev; er Gelijk ; so; +:ace a'zseptoren de bewijsjes
noG

	

-L-rlerc wol . Grondra% c :n:neton .e.rcnturel

	

de Plaatselijke Raad van
1. .- -'tcê.d ;aan Praten., .

cc Morender Valt

	

UR van a. :s .'dinsda;;, en 2 do de_•onstratie van .dc 23e
UR : het Cv .echt wei nik; ze~,n van van Veen; Glit leidde; tot. nfkouxin; van

VA\•lO .en s walenten, die ..eid_e ook niet wensten dat buiten de UR o,: :~aatrc~;eT n
te-en boykotters eó-no .---r-.n zouden worden . ASVIP Gaat pr ten ant IJAWO dat die een
r..atio ini.icnt dat het vcrslaG openbaar behandeld wordt . DinsdaG:..neten er weer
nnsen naar de UR .
Do. .dmonstratiO : toch de 23e cu nie'c 7oktober,

	

de schooTGeldplanncn van .
Van Veen - weliswaar is ncG nic:t bek,-nd wanner de Scê.oolGc:lc'w t precies behrnduld

r, ar waarschijnlijk dc ~i:rst . daGen van oktober ; vandaar do vervroecinG
1

	

tc

	

nR .na,~ de

	

ti s

	

koen vi~= sprekers .

	

.,.,r ., ; c.e 2 ;e . Op u , r

	

;cn stuc:.unt ; ie-

	

;
van 1e Ouderrc.ad - een werkome jonjcre, cn ier,' van het

sedaeht was ooit nou er:::: he `. ITVV, naar in het €I.AO ver.dcn

	

h,.t .t.;r

4

dat niet te doen . liet iiiV . hall op ele heari.n~; Leen duid lijk standpunt i.nc:eno.:en .
ccchic:n zou oen l VVur du •ó te vauG blijven ei.. zou er ook Gcen uitspraak over

pan te verwacht n zijn . '1,.r-cns 01e ,óSVA is' hee 1l1•V-JC 'ocnatlerc..
1 C3' .^^'~ ti.t Zich ro",

zich af wat er ~ t cun_inc 't worden :.act fa kulteiten die nok ;
jr,•er f^_':u1_teitsbewi~jes Geven ; b .v . dc Juristen ;; in elk Gcval za.1 C,.v r ct
?iet :"c'culteitsbestuur

•,
.an priaen . Ver!''crc problcci:.fal.ulteiten ziIIn C..c, el.ononnn

	 1laZidli_el1:USdo, fys-ic c.+e Geoi;_af'e,i;eulol;ic, enófaniaccutica .



nun niet '±etalen niet meer als student beschouwd t .g .v. een motie
van een hoogleraar . N •) ,J' niet duidelijk hoe dat zal aflopen .
Bij de biologen komt do kwestie van de fakulteitsbewijzen"in de kom
end ; subfakulteitsverg,tidering aan de orde . Het ASVêbestuur stelt
zic1i met de j uristen. i n verLinding ; met de andere problee,mfakul-
teiten wordt wederom kc .:,tak'~ opgenomen .
De ?n etin . : deze zal nu' de den cns tratio vervroegd wordt nu

om st Ïeek^

	

oktober worden georganiseerd, als onderdeel van de real .
tie -p de onderwijsbegroting . Er komen sprekers van A ;;O,
CvB

	

en

	

er zal geprobeerd worden een verklaring
van ',e jongereno_ganisati :-s van politieke partijen los 'Je krijgen .
De n :eting zal in .mist;erdrm en niet in Den raag zijn ; van de dui-
zend gulden groep go.- .n er wei, mensen na,-- .r de behandeling van de.
de schoolgeldwet . D .m .v . een brief zal geprobeerd worden om ook
~awidpunten van politieke partijen los te krijgen ; lukt dat dan

j -'..llrn ze op de meeting werden bekend gemaakt . Datzelfde geldt t .a, .
.t NVV .

	

tril de politieke partijen al errder laten —ptre-
(;.en, Naar zijn mening bevat het program van de progressieve-drie
al een impliciet standpunt . Hij zou ook graag iemand van de ABOP
en de meeting zien spreken ; een ar-der dan

	

ziet de
u'.t.spraken van de politieke xnrtijen liever dichter bij de verkie-
zin ;;en ; b .v_ tijdens eon teach-in in november . Omdat 7 oktober op
<,cn zaterda-.: valt , moet de meeting op vij_' of tien oktober plaats
v~Lnd.en ; welke datum het wordt is afhankelijk van het moment waarop
d onder rij sbegroi;ir_g bekend wordt . Of i s dat ^.1 a . s . maandag?
7ok`.ober zijn er ook kongressen van politiele partijen .
ad ~_ :_~rcpa~~^nd~ : er zijn extra Poorters met op de achterkant het
AAO . .nani :Cast ; ze itos -cen ook weer drie cent per stuk . De spandoeken
voo:. de 23e vrorder_ door de ASVA verzorgd . Voor de 23e zijn 30 man
nod

	

voor de ord.wach-;. (

	

is verantwo, rdelijk) ; om kwart over één
moe*. 3n ze op het MZuseur?ale~r_ zijn . Er zijn cok nog; inschrijvingsPc-cr-
ter,- en Studenten, die verspreid kunnen worden .
ad d : fakultweit,en ; zie aite nzettirg

	

vorige keer . Hoe staat -het?
Op vergadering van 4 sri:temrsr is geprobeerd het studenten

	

staf-,
Task ;mild nieuw leven in te ')lazen ; lukt niet zo goed tot nu toe ;
trans . ekc-ningenli j ct crkuleert onder staf ; op de steunlijsten is hondeni

Een formulier'.,nbus k= mogelijk op het subfa. -
ulte tsburo o - deê ebracht :gorden . Dit dan -rcor de politikologen .
De . oiologen : er in wsinig verandert . sinds de vorige keer ; de hand

.- : ingenakti3 vilder de s',af komt moeilijk -.p gang ; de TAS is zeer
ang: ig om met hee~dtekeningen te gaan werken, Aan een bus wordt gewerkt
:Ie neerlandici : ei) de stotn).ijst : 50,10 gulden . handtekeningen ophalen
is al gebeurd; er is een bus mot vooralsnog 10 formu'ieren erin .
n-tkonoomen : er komt een meotin:g on dE staf te benedere . ; er zijn niet
ge,jceg mensen voor de v . crbe..reiding . Maandag wordt de bus besproken ;
nog geen steunlijsten .
vei_- en natuurkunde : de koalitievoriaing is nel; niet van de grond ; dat
mee' gebeuren samen me do chemici ;er zal wel 'aan begonnen worden .

r
s--,c: _.algecg: lfen : gaan ever deze kwesties vergaderen ; het komite is
net '.veer bijeen . :
F^ychologen : er is kontakt gezocht met de T~~S ; de aktiegroep is op
eëën vergadering van de T.'aS uitgenodigd . Een notie, dier ook als
hans ';eedping eni ijst gebê•uilzt wordt is door' de subfakulteitsraad a angen
men . Op u .~ s'.eunê _ j st
schc _.1:unae : er w ordoi •s 4 : a fleaen bena derd ; op ; en meeting met eek staf-
men :.'':n is Jeu m.ot_ . _ic.n .encnen .Nog geen h^ndtelceningenlijste.n, steun_-
list,:~n en bus .



r

IJ1i. •u re ci : nandtekenir1,;enlió-st hangt, rre L formulieren wachten tot -de
ter-,•g zijn . Er komt eert standje op eerstcja.arsorvang en op het semir_a,
dat de historici gaan houden .
andragogen : er zijn lijsten einaakt ; nog geen resultaat ; formulieren
kun: :n in de kautine gedeuuuoneerd wcrc .en . K ;.)alitie met de staf loopt
moeizaam ; het- AB roept tc.t een b ,ykott op ; misschien is een •koalitie
makl:,, lijker op hot punt van de herst :•ukturering .
;o da gogen gekombineerde handtekeningen- en steunlijsten : drie hand-
tekeningen en f27,5C . Ko:zlitie : subfakuitci.tsraad en TLS unaniem
achter akties ; bcykctkrantjes

	

aangevuld net laatste nieuws door
bestuur rondgestuurd.
biologen : voorlopig heeft de eerstejaarsopvang alle aandacht nodig .
riedicijnen : de vergadering is door jrGanis it .riese moeilijkheden
nic, ;, d oorgedaan . h.an komites wordt gewerkt . gifel handtekeningen- geen.
steunlijsten . Pormulierenaktie moet nog worden opgezet ; standjes pas
als de studenten komen .,
In Nijmegen zijn nu al 400 handtekeningen opgehaald, waarvan 150 bij
?.i2d .'ci jnen . heeft niet de bepraat : de ABVA raadt aÏn
om -ziet te tekenen tegen kollegekaartkontrole om geen slapende honden

ti': ak se r t e maken .
ad ' : taken duizendgulden-greep en vernieuwing dagelijkse leiding .
taken : voorbereiding demonstratie ; koalitieverming ; organisatie in de
Pcc_ t ; ronsele n van 2: a 30 man cm naar Den Haag te gaan bij behan-
del _ng van schoolgeldwet . De groep vergadert elke woensdagavond om
hal_' acht op het ASV1 .-k antcor .

	

stelt voor tot en met de
mee ing begin oktoberr de beleidraad elke week bijeen te .laten komen ;
vee_ van de diskussies die tot nu toe in de duizend guldengroep
moesten plaats vinden kunnen dan nu in de beleidsrcad, en ook de
"ge - ,one" beleidrandspuncen ',gunnen da_- aar de orde blijven komen .
Besloten wordt dacyom tot een beleidsraadvergadering op vrijdag de 22e .
Dagelijkse leiding :

	

en

	

moeten
vervangen worden ; door :

	

die de propaganda gaat doen,
een socioloc ;

ASV: .: moet CvB verzoeken c~a verlenging van verblijfsvergunning in de P :
a4--e-_.s_ uc?P ?nlccngres_ : er is een stuk : Over de plaats van het
studentenkongres in de kampanjes van dit jaar . Twee aspekten : inhoud
en planning in de tijd . De planning is afgelopen zaterdag, in het LOG
besproken: andere grondraden hadden . er nog niet over_ gesproken ; Utrecht
,ag het niet zo zitten, en Delft had problemen Met het politieke kar-
?Tan het kongres . De intrekking van de riet moet de centrale eis van het
kongres zijn, het racet .-cck een voorbereiding zijn van grote, .,al ;enene
onderwijsmanifestaties in nivember ; de politieke vakbond Moet' er aan de
orde komen en in dat verband 'ook de imperialisme-akties .
Er is een voorbereidingskommissie ingesteld, al is er in het LOG nog
geen. princi_oebesluit gevallen . Inmiddels heeft Utrecht wel een aantal
b ,~ z".:aren la, -en vallen, en de GSB heeft ook een stuk over het koegres
gap .-oduceerd, ongeveer gelijk ~ .:an dat var. Amsterdam ; het GSB-stuk is
in net LOG besproken . Er wordt cpge±:ierkt, dat ook huisvesting en
stu'.entenvoc•rzieningen :an de orde voetent komen, alsmede de positie va .,
de 1 LB0-student . DE datur:i : ^c,rsprcnkelijk 27 en 28 oktober, maar
Jon,-.eren v: er Vietnam eindigt haar oktoberkampanje cp 28 oktober . Nu

	

„
waa • . schijnlijk 3 cn 4 . riovenber . De verscl-_illende ASVA-kora:rissies noeter
bij elkaar komen on het kor,_ ;res inhoudel .jk vccr te beteiden .

	

–Men besluit van do agenda wegens tijdgebrek de punten 4,5,6,6A, 6B en
7ge ._eoltelijk, te laten ver ,.-allen (volgende beleidsraadf
s,~L.-eóy,,luatie : mcdelingc evaluatie bestuur over akties in 1.,ic,upcleum
en ''.e week erna : k^i~lcl :.sies- groepen kre ;,,jn te .eigig taken toebedeel-ƒ.,
onvoldoende politieke bogel ,_iding, geen opbouw vanuit de fakulteiten,
wat :.,edeeltelijlk de oorzaak is voor het geinig massale karakter in het
begin . Evaluatie van de groepen : er is eer. voorstel om cle groepen



V~n ain
	

icneie_i
	

t
	

C-, r,10 c-. 1-1 tc 1 .:ten naicon ; o nV de T° .̂ ~1i1t1, , ._
hier ran zou dan ha'ff oktober een beleidrar.dsvergaclerin, Jewijd ri ets__
word :n ;

	

echr•e . , :,et vrij al jor:aórê instemming dat dit te V_-
hooi op de vork nonen_ *- .2i;, Nu komt het bes "-uur volIzende week met eer.
eval ..atie van de akties tot nu toe, er, dc groepen produceren in de
wekc .' daarn Sok korte e -alr. :ties .

	

-'
gunt c3 . lodonrrert il .r~ : e - . , komm tot nu toe te woi nig leden bij . Alle
groe en Agaten doordrcn._en z*;. -; n van het Le! ;ng van de leden .-ervir_g .
ne mensen moeten gewezen wor en cp het bolar .; van het lidrl.zatschap -:r^
c' n r"'ganisatie wo. ar je in.vl'_óed kan uito•e fe : .'.enen geen papieren lid bo-
Bn v(--ader op de ~'-oli` .-_.eke ")el ;,ngenbelirrti~ ir_g, het belang van finalia_ __
bijdi- .gen, de koryinjen er Student en Poor".~ar . Lieftst standjes bi j
fakui -:eits`,roepen ; praktik-. --gn kolleg --s ai, lo_~en om -leden te maken :
de JI~gepen moeten ': o. studentenhuizen <n-de uteran, om, er moet zijn aller
saêaer met het becrc~ierskomite leden te maken . Dr zijn 2000 leden en er
moete er volgens 7000 komen,. De komende week zuilen oo ,k' deUB, c:c
Roete :èsstraat, en de mensa w,irden ingeschcakeld om leden te maken, r

Poort : de pci i tikcac ;;a_l zittin in de UP ; de bé ta's in de Rc:etercst_Y ;_
de naerlandici in (-~ e Poert erg het bestuur zorgt voor de mensa .
W.lt .'e huizen be tr3ft : maandag gaan de andr agogon naar Kattenburg, d'____ .
de ^cciologen nc:: :ar Uilens'jede . donderdag' de rolitikologen naar de Zil -
verbergen de ekcnoren en pedagogen naar de Prinsengracht en de 'Jesterm-_
woen::dab de T ,eerlandici :laar Diemen ; maandr is er ia de rustenburger :
d;;c.r . •s traat :en bevronersvargc,dering, i7,-ó-,r de psyc :colagen komen leder'. cue-

~.t i _ 1 ^c Si~1

	

2sies _ er zijn veel fouten door dek_nllissie
gema. -• : ct ; groepen moeten hierover met administratie er_ besturen kc nt—_ct
oprne : .3n, dat ook manwil zender plaatsingsbewijs worden ingeschreven ;
bij -."eel fnkultei i,è~n i_ dit geen probleem .
nurlt .Z ._ : morgenavond ec i s te j a_;rs , pvang, w,-..ar stalletjes van de grc- pc :1
moeten zijn .

raat het 'nest ur herlaten ;

	

luidt hem uit ,-
zal "".og vrel de enk te afr ctke _ .
~c~e ;, . :lin ,gin *an het ~€er kuur

	

van 2'. tot en met 26 september i^
een : .onierentie in Ouci 7oelgeest over de to?komst v,.,nI net tertiair
'ndei • -.rijs, georganiseerd . dooi het Nuffic end een duitse klub,

de kie, studiefinonc_erin ; moet goed gahr draaiels ;
er nc,:ten mensen co scone :,, inelk ge~ -a1 een ekonoem, verder meerdan ic'
c.nd± :".gogen en

	

cij nen .
1711 i 1 cie . on,dc:rwi J skomr.liF 3ie not_ een bi oloog, een pecêagoogp

o en. j s°s t en er n ociaa'.- ;ecgraaf . Op de t olgen'e verg dering komt
aan de

woensdag on 'l alf elr c'.e eerstopaa slco ._ :7~ ssie
r.-no. ;z

	

h "-alt .. gel( op voor

	

, die nog in het
..Lekenhuis
c. .s . donderdag is een hearing cover liet 3e huurpand, .,SVA-standpunt zal
daar uiteenbezet worden ; standpunt van de s ..ciale fakulteit moet worden
nc .ge gaan .
op .ie •'fing Civitas moet i.n de oeleicls_ •_.ad besproken worden ; al in de
vo :.gunde belt idsraadd
o-.-Fr : eg soci.,ie fahultei t gintertinL'alculteit zal binn_enekcrt bijeenko :e_

: lc.mnent is al kl ::,ar ; e nacc- Een gekoordine3r,1 geleid g ,,voc:rd woede-' .
dc ir de verschillende grcepen van de scci .-,le .:a>ulteit ; in het verf ...-'e :_
heef het dl--,-,r .rel eens ac.n geschort ; vooral nat de
verd( :_ing van f c~rn .t icp7. ^ :.sen
De ic den van -?e

	

mocten een gedeelte lezen van
LOG ota over stuc.Dnton!3top e n



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
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Bijlage(n) : A

Op vrijdag 22 september vergadert in het Sociologisch Instituut
(U .v .A .) de Beleidsraad van de ASVA .
Voor agenda en toelichting zie bijlage A .



Solo i,d.sr_Zad vrijde, 22 scl tember 8 uur
Socirrlceisch Instituut .

Be n--tul--,n zijn niet c7 tij :J inrelever •i .

1 . N tulen .
2 .

	

t

	

demonstratie 23 sop tember .
b . mee'tinZ 5 ot~t< ..oer
c . studentcnlk ;•ngres .
d . teach-in

; . Lsdenworvin~:, .
4, eersteja^rscl,v^.ng, k ;i~lerc.ktie .
5 . huurinkomens{ktie .
6 . studentenstcl,s .
7 . sic Kinsey-.;etsontwerp .
8 . Onderwij sbegro-ting .
9 . Da toekomst van de Civit_as .
10 . Vietnam .
11 . Beleidsr^ :~d

	

funktioneren
b . stukken .

12 . Bencemin`en F~ ocrter,

	

b. SV,.or t- e1ichting zie vorige stuk1 •_ ~ .
13 . mededelinó-en van het Bestuur .
14 . P.cndvraag .

9 .

	

zal , robe ren vrij

	

iets c schrift te hebben .

^d 11 . De beleidsraad funktioncert niet zo best . Er is een gr,,ndige
diskuscie vc ,.:r nodig om d,-.^r verbetering irt te kunnen brengen . Toch
stellen :re vc.or reeds nu een kleine verbetering aan te brengen .
N .l . d- :r alle besluiten v^rt de beleidsra óó-14 in een besluitenlijstje
tG noteren onderaan de notulen . Dan kunnen we aan het begin v= de
v^1':c;llde vergadering eze besluiten evon nal :'pen, voor zover ze niet
weer el: de agenda ~r_, ..r k men .
De stuk~'•. on : deze zijn te ;goo l__

	

e:-*arde*_1 inmiddels . ::ij stellen
i- r er '15 .- vair te makc- __ vc . :r een jo. . ,.r^bon.,lement vo^r net beleids-

~i,erbij morti

	

t

	

,-

	

C;C1_,C:1t cT

	

- il dat~ do belt-'1dSrc,^a~rdc:il .~ua tvtr.en-
, maar verg^ ~rt, d^n in de tijd a^t ~ ot vcriro bedr-:,; werd

'r' st'- stc1 .



-oe i icht inas_ de _rand_

ad 2b . Pa meetint ven 5 oktebir'mogt in' het teken staan van de
nieuwe onder wijsbegrotinj, die weer allerlei slechts voor cns en
v ; -- r de andere sakt .run van het :ndervzijs in latte heeft .
35 - ; rekors zullen levrangd worden van .*_~o 2

	

,1-jviC,

	

var.het Colle,~_rs van Eestuur . Er is = brief jescireven ia;.en de poli-
tieke jonlaran klubs en aan do politieke:arrijen- :pan de jongsren
ie levren5d zich te scharen achter Fen vorklirinZo lan de partijen
is gevrenSd hun standpunt te Wnalen . lis er van een van beide
groepen re ektie komt, wordt det v,- . •r ;,lezen

	

de rneeting .
02c . Zat=ng 16 september is de ve r!2ri5e vr ,obsreidingskinnissie:van het studentenk-ngras bijeen geweest . Hier zijn nogal wat moei-lijkheden gsrezan rond het studentankongres .
Allercerst Delft . Delft vindt ucg steeds dit een studentenbclungen-
behartigingsorganisatis zich niet moet bazig houden mat

	

en als
nam . en vindt dat vietnomnxtie s niet rechtstreeks in ~verband

>n met belangenbehartiging . De studenten jie in de ledenraad zijn
gekozen, hadden geen van allen Vietnam in hun programma, werd ook-
nc 17.. :-, nngcvo erd .
Dan Nijmegen . In nijg ogen wordt 3 en 4 november sen grote Vietn . :~in-
aktie gehouden d :nr do brede VietnambeweginC . Ondanks zeer dringende
verzcoken van de kant van de USN, heeft deze brede beweging het ni2t
nodiZ gevonden deze aktie te verplaatsen . De USN kan nu niet een het
studentenk,nGres meedoen (wel in naam) .
Diskussie .
De meeste aandsre grondraden, de USF was toevallig niet aanwezig
vonden het niet nodig dat er lediskussieerd zou :orden cp het kon5ros .
Ze noemen het dan ook niet meer knnlrss, maar LOG-manifestatie .
De i.SV_i heeft keer op keer benadrukt dat diskussie niet onmogelijk
moet zijn . Vrijdag is er een LOC:-ver laderinl, weer we met oen klein
stuk zullen komen, waar-:m wij diskussie nc :dzokelijk vinden .
Dit stuk zal ook op de beleidsrand aanwezig z ijn . ie hebben wel het
idee dat de andere grondraden zich zullen lat ,n overtuigen .
De onderwaraen van het kongrcs zijn afgebakend . Het zijn dezelfde

_. s1 Vrij hadden voorgesteld . Groningen heeft zijn idee van oen .
I~Joort Dnderwerp koalitionclitink laten varen .
,,ropag=d-_
Vri5dagiz,t1 -,1, de LOG-verg---:Gavin; vc ireestel vr,_erden om een elre en-v

manifest te maken, onlevoor half nkteber . Concerten Gf samengevatte
rei3vo2rinjsn metten zeven_ me .:lijk in Stud2nt verschijnon .
G,cT)r~..,brj . sr,c1 zal w - rdcn 2on sjecianl ken;rosnummer to laten verschijnen .

-.d 4 . Het vo -rstel is om do kommissie oorstojaarsopvang door te
laten Carn . Deze kommissin zal .:en j=dig-verslag moeten maken .
Verder m • eten : het komen, jaar al in januari bcjinnen met de voor-
bereiding van de v ;llende pers tejaarsolving . Deze kammissie erdt ;
nu leleid do :r

	

, to zijnertijl, als er met dj nieuwe v ; :rberri-
ling2n bejonnen laat wérden, gent

	

hem leiden .

-cd

	

-nat weer vGir indersrvond van de komonds week oen :re
ronselen ve .r i-. lodenwervind in de huizen . Misschien kunnen de
groenen van te veren vast bekijken welke even! ze het best kunnen .

id

		

zal uitecnzsttcn wet men er het ajunblii uitvoert
met het wetsontwerp Me hinsey . d e me eten op .nze hoede zijn .

oktober ie er een ver ;aderins ; v= de Ondamischa Rand hierover .



3eleidsraad 22 scptembor 1972, punt 9 : toekomst Civitas

De Civitas is eon orgaan, waarin staf, TAI S, studenten
ASVA en OBAS) en de AUB' S~IU::en':' eken . Hij i dt risccrdc vroeder filet
presidium, nu het Cvb . . .:et do invoering v,-.n de . :U .n !rijgt de U :1
do zorg voor da stude _tenvoorzi~ •nin cn (S . S.V.' s) tor gewezen
( art . 23 'j . J_rt . 29 echter bep Alt, dzt de U— die zorg kan dele-
(eren aar al - dar niet uit zijn midden sau.-ou e s - -! de organen .
rregeven deze juridlisc'"_e basis, en -et het ooi, c het streven
naar int& :rat i'.. van de s . v . ' s i n do algen _e11e voorzi erin ;e n
hoef 4 0c' C1 V1C ..S ln ;'%'~ cn nota'` 3ti tol.,

	

?aar in vrij _ede-
taillrcrd pcr -vocrzienhet sTan!i_luxit staat

	

-;r :--.c- -even over
do toekomst va - d c s .v .'s . Ke ; r n-

	

va

	

t r?~ .l ~ ul ., rvt ors t, 1tl.~t

	

C_ c s

	

to -i _e 11
is, dat :ren de

	

erschillcnde voorz]eningen

	

onderbrengen inLsti Cl_t innen w . ..rva_, '-ct bos tuur o dt benoemd dco r do srud
v(11k_,C:~_1 en il . l , pers :1é c

	

1'_1 CG1^a bc' l;.^'G3 T r11C)uding . 1:re1' wil
dus do s .v .'s leskopl.olenn uit hot uni vorsireire apparaat, en
ceel omdat allcari zo garanties :i'! Zip :'!orden geecht voor Gen
gericht s trsvc a naar intc?.T'!tti , Do a zou in d .= 2,o c ze;t uit-
sluitend via dc begroting invloed behouden. .
Vc.n de zijde var de UR beriep men zich ee art . 28 ~7J3 en stond
men zeer huiverig tegenover do Civ .tasv-.crsti'llen (die overigens
door dc SVtl gesteund worden). Vorig -*aar zijn ~t •ó er_ J ,,csprckin~,sDn
geopend tussen con delegatie vaan da Civitas en ds U_i-kcmmissie
voor do bohoersvcrr van do s .v .'s . Deze besprekin en hebben lange
tijd een want stroef karakter `ehad, maar Gp •oen gegeven moment
was men. dicht bij een

	

in die zin dat leen van plan
was de zĉ., kC:n por voor zie__in`:: te si litsen en verder uit te v!e kon .
Op d,-_ -ó mom ent z ?1 do besprckirvcn afgebroken door ziekte, vakan-
ties enz . Kort

	

de laats te 3 a u • maalden is er niets gebeurd .
Onder end is 1vc1 . d e zituatie nanut :aan, dat zowel eer_ UR-komrmissio
als een Civitas-advicskor.Lmissio -ver dezelfde zaken adbise&rt .
In de I van 22 september k,"am con nota aan do erdo van °e suden-
tenfrektie , wl

	

rl^,rlrl de beS1 .iSS i . . . ;JSr~og..Cv •,~11CiQ volledig- 1•^,n dc~. Urm:
blijft, e= d .. Civit^,s •, .•T ord. t-

	

L 7estelu.?

	

ko e

	

re ea~ .ne

	

uit gc_ z n t
woordig,ers va_ gebruikers cn personeel, korttin : de in;rloe .'. van,
de

	

als Gro nisati zou verdwenen zijn . Deze nota is aango-
noi:lGn, wat c7, zich niet c.i te '~ cl zegt : de TSR neemt eigen
st a:ndpunte n vrij g uw tcru,: .
De kwestie is nu, dat cr ":1uitorll is il_ de auvieskcnmissio huis-
vesting : de voorzitter en dc sol et,arissen .

rr. t1Se11 dat do l.C?=aiSSiC: deze nota steunt (m .u .v .
het punt over :d . : samenstelj .ing van de civitas-nicuwo3 stijl), en
zij zien d`, nc.t als cel, ges_. .aaf~de aanzet tot hot streven naar
inte r :t ig , te r'.w!ijl hot woord in, o nota n . b . niet voorkomt.
,Ferdor doen ze :rat . overgan s-, . o•r ztel~.en : er-jil,eten maar ooms ~_Zt
UR-leden b1 •J ~s Civita s kolen, en Civitasme

	

moeten bij ven
U - erk, rcet gaan zitten .
Het ~'i^t er :, d .t naast do procedurele cnjuisthoid van do zaak
(het Dnssero n irarê d& Civitasdeleg,etio i_ . do besprekin en) er ook
politiek con v:Jn di t van de Ci :Titcs

	

Sta '~ t ordt in-'rêi

	

st .1upu.n

	

;-
ge men i., .n . hot -unt Va de

	

1f~ .nkelijke Stichtin en wordt
vorrrcrner_ .
Zover zi;: :;re nu : do nota v ..n do Civites lijkt een onh_aalb^rc zaak,
e n b •.;-'rolli - rd

	

ter ,trof 'J :_f; '0 Gekt rc__, 2

	

r :rij worden ^ ::r
dc !' .1St :':i1C ê!'i'?~:i en. off':, 11

	

'1 tC

	

'.rij 5 . ..

	

1 ;n . DC tiJri f 'I n.
dli Jl.i_ro- t '.r seen 1 S ;:111 u

	

er komt cp
korte torr'ijn. acn t'osprek- L'on ons Iet y do lê~r~ 1 . .ó,?ik standpunt
wij d ^.1'bij

	

act ?1 ln C a_C ._ 1S VC;C= al_ n~:

	

Cnduid j.ljh, i CYJC1' a ; n hG t
LSV.t-'bestuur, als ^'`Y do solctiC s :.cie^1, als a iri :onze r1e nsen.
in d .; Civj.tesdolc, atio
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Voor de notulen van de vergadering van 8 augustus alsmede de agenda
voor de vergadering van 18 augustus, zie bijlage A .



B E L E I D S R A iI D S VERG s D E R I N G E N .

Vrijdagavond 18 augustus
20 .00 uur, Sociologisch, Instituut .

Zondagavond 20 augustus
20 .00 uur, Sociologisch Instituut,
Extra bcleidsraadsvorgadering .

AGEND; . : (18 aug .)

1 Notulen van 8 augustus .
2 De boycot

publiciteit en propaganda .
- frontvorming binnen en buiten de universiteit

,, .

	

- verloop van do akties .
3 Eerstejaarsopvang .

~_ 4 Lodon:,rerving .
5 Huurakties .
6 Derde huurpand .
7 Ondcrwijscom-missio/Studiofinancioringsco-missio .
8 Landelijk overleg per studierichting .
9 Student .
10 Bestuurswisseling .
11 Mededelingen van het bestuur .
12 Rondvraag .

~~GEIJDL. :

	

(20 aug . )

Bespreking van do herziene tekst van do politieke vakbondsbrochure,
(Rode draad no . 4), tonicndo een definitieve tekst s_men to stallen .

lid 6 : Over deze :na_.torie is door het bestuur een standpunt bepaald,
! p basis waarvan ook in do lotterenfakultoitsvorgaderin is ge-
C aandcld . Het standpunt is neergelegd in con stuk, d ,-,t in juni is
meegestuurd pot do beloidsr,adsstukkcn .

,'~d 10 : Zoals de vorige koer reeds is medegedeeld is hot bestuurs-
voorstel voor het voorzitterschap per 1/9 :
Voor hot secret ri :a .at studiefinanciering luidt het voorstel :

(die zich bereid heeft verklaard, deze post een
half jaar to vervullen). Hij kan zijn r:erkz;:-,ahedon op 10/9
a anvangen .

11



uti'i1 :J (1 .(l	cl1r: :3U .lr	

(notulistcëi : andr gog :n) .

1 . Do ornisati_o v^r: de boycot toon ei c -r 1000 .
Hierovor is con LOG-ko.:rniosio . .^,rn hot werk titelka op
augustus' con m^.nif~st orood hooft, cr .aarin :richtlijnen voor do

boycot : - viéi-rori en hoc,
- problo~:ë)untcn bij ni,:t botc.lcn,
- pcrspckt`icf v~n do niouë-:c 1000 gulden .^.ktic .

Inmiddels verricht hot LOG juridios worc over :
- het totnogtoc totaal to be l;alc.n ko'.lc,cgold , .̂.d f800 (oude kcl-
logegcldcnboslui •t ) : is het juridios vorkocpbaar, d .at dc vcrplich
tingon dic men aanging bij het begin, van do studio on waarvan m,::n
groot wat ze inhouden (f 800 tot,-,-1 kollogogold cn 10-por jaar in'-
schrijfgeld) t ijdons . d o rit pardo ,o:s viordon verzwaard?
- do positie van do kandidaatassistcnton .

.aktics
getracht zal worden to vohrkomon dat met_ zich inschrijft,
hard piket bij , de inschrijving contralD aktivitc,i ton, d ' .arna. :
docontralisatio naar de (sub)fakultoitoon : inschrijven op deze in-
stituten, vcrhindoron van kollogokaartkon_trolc .
N . B .

	

inschrijvingsbcv.-r s van do ( sub) f_akultcit : Wordt door do di
? verso Raden van Arboid gcaksoptoard i .v .m. tookc;nning v n Kinder-
bijslag en ook do SSGZ en do Uniac ksoptoron dczo inschrijving
t,- .v . de zioktonkostonvo~rzokoring, ergo : fakultoiton bowrrorkcn .
rositie vaan do lo ja.-rs :
Er is een plan allo 1 o ja<ars a n to s .chrijvcn ; doch de adressen
lij'ston zijn niet of' nauwelijks vcrkrijgb .a,ar (da?ëlczij contrala inschrij
ving en plaa .^.tsingskoIa::issios) .
Op de introdui:tiokcrrlis op 21 augustus hoof t' do J .SVA een zaal tor
beschikking om hier nog iots DL;-- --n

	

te doen .

Op 29 augustus worden in do UR dc probl min t ._-' .v . do . DSH ono de
niot-botalors aangoshodon . Besloten gordt do b .oycot 'hiot '-per
studentenhuis to organiseren .
Zijn we misschien -.l niot te laat? OrLanis .atic akties?
Affiches schrijven i .v .m . eis om voor 10 aug . t o betalen .
Bovriondo omroepen en bladen inschakolon (

	

zal dit
doen) .

Taf 1000 konr:,issic zéti1 opnicu':r bijeonkorion, tc beginnen op roens€_^g
L, 9 augustus ' s avonds . 1 ^ -ksto llen van do zo kic .

- piket voor hot raaupoleum bij de inschrijving organiscrcn,
- piket bemannen,
- mocting organiseren .

Kritiek op hot bestuur

	

: waaror zijn er Boon kon-
krctcrc voorstellen voor .kticmodollc .,n? Er zal nu vrcensd .agavond
stevig gobuffold rëoctor: erordc;n om donderdi-,g 10 aug. op hot LOG-
scminar te Utrecht mot goede plannon to korven ordr . ..'ven, omo.a t
gevreesd : ^.g •:rordon d . hot initi .tiof als to dooi= gobruikolijk
wel weer van de ~',SV.L zal mooton komen .

Inhoud van do boycot
- vormderde politiek :: situatie (kabinctskrisis, vcriciozin~oë~ )
- nog steeds dc ais : f 1000 nooit,
- aktio s in dc ( sub ) fa',ult : i ton en studcntor,huiza.n,
- bczw:a.arschrifton toren wegvagen van roods verkr ;gon roc'rrton

(

	

300) .
boycot zal s lochts tot ongeveer do j a,ar ;risscling te, har_d-

h^.ven zijn .
Voorstel

	

. Inschrijving tot^. :l onrëo ;o lij} traclëton tc m .ak ;;n,
daarna binnen do
dan h=order aktico, bcz ttin, .r cf4o .



C

23-8 begint do inschrijving, dus : pik ;t,
25-8 meeting in de Poort om 15 .00 uur,
ouders inschakelen,
alle geledingen en hun orgMis_^,tics uit~:praken ontlokken,
e .e .c . op geschreven p . mflotton a.^nkondigon .

1 do lcdenv;erfkcmpnnje komt er oen kie . v--.n ca 6

2 . LOGsominer :
zie sominarm p ; voorts lendclijke ektickoordinctio .

3 . 1c i ^-rs o •ov-ns, en k u or_^,ktic :
21 cug . : op do kermis niet licon een JILS iThstcnd, mm.1cr ook oen
zaal voor do tLSV'„
progr^r ic van dc kie . ' Tntrco 1 72t :
29 aug . : intcriouravond- hoc richt ik mijn k aeor in?
7,14,21 sept . en 9 okt . : in H'88- psycho-soci - le hulpverlening .
24,26 okt . : univcrsi to it sdego-.-i,

	

(voorz . Lë~) .
2-6 okt . A11c sportzelen gr^tis open en instrui:tours ^nnrrezig1
altern^tievc toer voor f 10 (normcel f 25), op 29,30,31 au" .,

X1,7,14,21,28 sept ., 5 okt .)
rond do j^~r ;risseling : 1c jc rs feest .
gèp o ogd wordt dc 1c j ^ •^.rs goede interf-.kulteirc kontcktcn to laten
leggen .
Er wordt o .,n ad hoc kie . ingesteld voor dc le jccrs opveng .
:IS iTA-1 e j c =s-avond : 1 september .
Eerbte bijeenkomt -^.d hoc kie : diiisdéig 15 .00 eug . 14 .00 uur l:.S vrlé

K.^moraktio (ASV.,Sá VU,SI'l&,)
26 augustus demonstr^tio, 14 .00 uur cnnveng Bcursploin ;
29 augustus kcr .^vcen om kc_mers tc ronscion.

4 . TBostuurswisseiinr-cn :
nog geen beslissing ; or komt eon sekrctcriect studiofinc .ncicring .

5 . Mededeling en :
Posten voor UB en r_ensco om folders over do f 1000-boykot uit tc
delen, studentenhuizen worden bo~':orkt door do ~•ktiokom.itoos c1-

-2-

'Jaar blijven de stukken voor hot zvrcrtboek hor. strukturoring?
Er is alleen v^11

	

con stuk ontv:c.ngon totnutoo .



.>..d punt 2 . Dc boycot .

In de vorig; beloidsra~_,d is de globale opzet van de boycot;-^ktic
vastgesteld . I:Ie was het er over • eens, d :^.td

	

do politieke situatie
-(oer- barmol kabinet, bezuinigingen in hot hela o~ndcru js, ver-
kiazingen vnor do. deur) de basis kan zijn van een zeer grote en
brede beweging in hot ondorn:ëijs, die ecn a _ntal eieen kan stellen
aan . een nieu.re rewring (een soort 0 1 72) . In de aan oop n zr
,zo'n manifestaitie kan oen landelijk studcntenkon .„res, als uiting
van dé-'.kracht- en _oenJaaid- van het LOG, ecn belangrijks funktie
vervullen . Daarmee is het . .perspoktief,- en tevens de' .noodzaak,
gegeven van een gedogen optie or .-; de 1000-gulden-rlot ongedaan te
naken . Het gaat in eerste. instantie om het onnogolijëh naken van
de inschrijving, in,t~-reede instantie om hot vorkrijgcn van bcviij-
zon van inschrijving van do . (sub)fakulteiten . Na twee . verg .:dcrin-
gen van de 1000-gulden-gocp en een LAG-seminar kc.n het volgende
worden neogodoold .,,
Do publiciteit en propaganda ient juist in deze akt .ic zeer
zware nadruk te Krijgen, ten eerste. . omdat de studenten op dit
moment . moeilijk bereikbaar zijn, -ton tweede .omdat er enige verwar-ring heerst over hoc er precies geboycot kan error .en . Een eerste
porskonforentie is gehouden, maar hot :bclangrik.sto is uiteraard
het. plakken, het werken ::.et LOG-nanifjsten . .,on 10, gebodeii, ~: eetin s

; .i n • de huizen ; de karavaan net pamfletten en Poorter . -Er Tordt
gewerkt a= een Boycotkrant (v/h 1000-Ua11 n-krant ) ; er we de?ten
aan een extra Poortar in begin september .
Een volfond belangrijk punt is de frontvorming r.iet~,staf en tas,
en ook buiten de universiteit,

	

hot eerste betreft : op langere
termijn noot gostroofd worden (ook i .v .m . dc horstrukturering)
naar staf~tas-studentenkonitoes . Een aanzet daartoe moet zijn,
dat al voor dc ^kties een aantal stafleden zich uitsprockt
tegen b .v . hot .k_ontrolcrcn van koli .ogokaartcn; zo'n groep kan dun
de rest van de staf op dat punt organiseren . Het bestyur benadert
clubs als de

	

en do V~,',10 ; net hot .~0 zijn . aal kontakten dia
hoopvol stor=en t . a .v . een eventucc*il 0 1 72 . Verder zijn ook n~.ar
partijen en va kbondon LOG-1-1' ni feston toegestuurd, ,_ia oen eerdere
verklaring vlak na hot uittrok: n van De Brau:-f0
Over do aktie zullen on de beloidcraad verdere mededelingen
worden. gedaan .



De hu •u ucó-inl.omens aktie .
te kale huur(= het bedrag wat gebruikt wordt voor aflossing van -de
en en voor het onderhoud), is verhogd met bijna 10 ` . Vorig jaar is al
door ruin' 400 bewoners geprotesteerd telen de huurverhoging v,_~n sept .
j .l . en , ;:ev-:eigerd de kale huurverhoging te betalen .
Dit jaar is het mogelik de aktie uit te breiden :
in bijna alle huizen is de problematd.el: van de huren en de service bekend
de duizend gulden id een duidelijke aanslag op het inkomen van de stu-
denten, het CvB is al zo vriendelijk geweest in een brief aan de bwio-
ners duidelijk uiteen te zetten, dat de huurverhoging door het iainis-
terie is opgelegd .
De beheerders beginnen in opstand te komen . Er zijn pl-?nnen om de DSH
een ultimatum te stellen, waarmee de DSh dar. bij het Ministerie moet
eisen dat de kale huren omlaag gaar_ en dat het inkomen var_ studenten
verbeurd dient te worden . Voor de hc bewoners is het dus noodzakelijk
de els van de beheerders' zo krachtig mogelijk te ondersteunen, door
massaal te weigeren de kale huurverhoging niet te betaler .
De servicekosten verhoging zal per huis bekeken worden of deze nu welf; niet betaald moeten worden . De service kosten zijn voor g,:s water

~ktra, lampen en de hele of gedeeltelijke schoonmaak . Het onderhoud,
s ook de reparatie van lekkende kranene wordt betaald uit de kale

huur . In een aantal huizen is de schoonmaak erg slecht, een WEeigering de
de servicekostenverhoging te betalen, kan een go .od pressiemiddel zijn
de DSH jat meer te laten schoonmaken .
In een aantal hélzen is de service kosten verhoging 15%, ipv . 9,69% .
De DSH heeft voor deze huizen een specifikat ie gemaakt vpn de kosten,
ook dit kan bij de beoordeling, betrokken worden .

De kameraktie .
26 augustus (zaterdag) 2 uur Beursplein vertrek denimonstratie .
dinsdag 29' aug . 10 uur vertrek karavaan met geluidsesé, gen door
Oud-'pest, -Zuid, Nieuw-Zuid, Oost, Buitenv~ldert .
De d monstratie heeft een tweeledig doel :
Het krijgen van kamers voor eerste jaars studenten van Universiteiten
en HBO en voor Werkend-2 Jongeren. die Dok in september moeten beginnen
n het eisen dat er begonnen wordt met het bouwen van woonruimte voor
keren . Een van de eerste maatregelen van de. regering moet dan! jok

z 1n het opheffen van de bouwstop aan de Univeriteiten ; zodat er ook
nieuwe studentenruizen gbouwd kunnen worden, die dan opengesteld moe-
ten worden voor Merkende Jongeren en HBO'ers .
Daarom is het belangrijk, dat zoveel mogelijk mensen met de demonstratie
me 2l.opon, als een duidelijk protest tegen de woningnood .
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v . . .

Ledenwerving .
Op de beleidsraad zal er een inventarisatie gemaakt moeten, worden van
hoe de inschrijving op de verschillende f •kulteiten in zijn sterk gat
(duur,wanneor ho, etc) .Op de beleidsraad zal er .tevens voor gezorgd
moeten worden dat van iedere fakulteitsgroep 1 persoon verantinoordo-
lijk is, .voor een standj bij de inschrijving op die fakulteit .Op 21
augustus tijdens de eoorstejaarsintroduktie zullen een aantal mensen
op deze manifestatie aarlwezig moeten zijn om met ASVA ledenkaarten te
venten om te zorgen dat er zoveel mogelijk - leden komen(dit zullen on-
è~eveer ,10 mensen moeten zijn) .Vocr de inschrijving in het mausoleum
.zullen als hot enigzins mogelijk is alle groepen mensen moeten leveren
voor een. 'aantal dagen .De grotere groepen zullen 3 dagen voor hun rekening
moeten nemen ,ter-;ijl de kleinere groepen 2 dagen voor .hun xoktin.:ing

~zll à 9et1~ncr.emen.De inschrijving loopt van 23 augustus f-ot 22 septem-g ~"

	

omASVA lid te worden zijn dus l op het ASVA kantoor2 in het maupoleum

	

-

	

é3 in de verschillende studentenhuizen .yen schema voer •
verschillende huizen zal nog opgesteld worden . 4 op de fakulte:iten .

r
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STUDL_ iT

Er moet over Student vrijdag a .s . een beslissing genomen é-!Orden
door de beleidsraad .
De situatie is momenteel als volgt :
Student heeft voorgesteld een stichtin~7sbestuur te benoemd be-
staande uit drie door het L .C .G . to benoemen bestuursleden en
twee uit - de redaktic . voortkomende bestuursleden .
De hoofdredakteur wordt benoemd door het bestuur . In, het voorstel
van Student wordt do hoofdredakteur (evenals de direkteur) Ge-
schorst j benoemd en ontslagen bij .2/3 meerderheid van stemmen,
De hoofdredakteur benoemt de r'cc:akteurcn . Het L .C .G .-voorstel
hield in dat vier Stichtings-b.estuurslcden door het L,C .G,, bc
noemcl worden . Hiermee gaat Student niet akkoord . Dit niet akkoord
gaan .van_ Student betoken't d±t dc red_;ktie zal gaan zoeken naar
andere manieren om het blad tc verspreiden en te fin ancieeren . . In- .
,dien dit niet lukt wordt hot blad opgeheven .
Volgens Student is het noodzakelijk nu do beslissing var het L .C .G .
te, kennen, i .v .m . mededelingen daarover in het inschrijvingsnum--
mer .
Het eerder door Student ed=e verzoèk om verdere subsidiering

- door, de grondraden komt te vervallen, men acht dit-niet mee_ ab=
soluut noodzakelijk .
De belangrijkste overweging bij voortzetting van het kollcktief-
abonr_cment moet o .i . zijn de vr~.ag of Student een L .G .G .-blad kan
worden : Hiervoor zijn granties, op de door Student voorgestelde
manier, niet aanwezig .
Anderzijds moet wel over.-é,o en worden dat bij niet kontinuering
van het kollektief abonnement bij voortzetting vdn Student een
P .C .-effekt kan optreden, en dat bij stopzetti-ng, de ƒ .,rstkomende
jaren, zelfs als het L .C .G . orGenisetorios hechter is, het finan-
cieel niet mogelijk zal zijn een L .C,G,-blad op te zet ten . Dit
la-.tstc lijkt ons van groot belang .'
Overigens moet ook ovorvrogen worden, dat mocht er thans geen
prijsverhogin_ voor de ASVA zijn, dit zeker volgend jaar wel het
geval is, daar er aanmerkelijke verliezen begroot zijn :
Op de beleidsr •aadverg .^derin` volgt nog o :.n toelichting, temeer
daar er zich in die tijd nog we•1 ontwikkelingen zullen voordoen .

A SV1_- b e s t uur .
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Op dinsdagavond 8 augustus te 20 .00 uur vond in het Sociolo-
gisch Instituut van de UvA de eerste vergadering in het nieuwe
seizoen plaats van de ASVA Beleidsraad .

de agenda

de organisatie van de boycottegende1000vulden .
De Beleidsraad ging akkoord met de navolgende plannen ;

wanneer op woensdag 23 augustus de inschrijving van
studenten begint in het zg . "maupoleum" (een gebouw
dat de UvA huurt van de heer M . (Maup) Caransa), zal
de ASVA d .m .v . een harde piket-actie zorgen dat de in-
schrijving geen doorgang zIl vinden .

- op vrijdag 25 augustus belegt de ASVA een plenaire ver-
gadering, volgens de (nog te verspreiden) aankondigingen
in de Oude Manhuis Poort .
In feite zal deze vergadering evenwel in het "maupoleum"
plaatsvinden : de toegestroomde ASVA-leden zullen bij de
O .M . Poort opgevangen worden en naar het - inmiddels
bezette - "maupoleum" worden geleid .

- na deze akties zal de verdere agitatie t egen .de 1000 guld
in de fakulteiten worden gevoerd .
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Eerstejaarsopvang .

Op 21 augustus zal de eerstejaars opvang beginnen met een
soort kermis (met stand.-e .d .) . De ASVA zal hier ook acte de
prèsence geven .

Mededelingen .

Doordat de ASVA de inschrijving boycot zal de werving van
eerstejaarsleden bemoeilijkt worden . Het bestuur wil nu de
ledenwerving per fakulteit'en studentenhuis aanpakken .
Penningmeester

	

deelde mee, dat de ASVA minimaal
5500 leden moet hebben om financiêel rond te kunnen komen .

J
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I` D D R I .J G
Dinsdagavond 8 augustus a .s .,
20 .00 uur,
Suciolcgisch

LN '
1 D .; organisatie van de boycot tegen de 1000 gulden .
2 Het LOG-seminar .
3 Eerste j ; arsoriranj en bariet a.kti e
11 Beséu~ s' •. is Se1in-o,. .ton re

	

'ë s

	

. M~7.rJ_

	

^

	

~°t n~.nber,
5 111 :.eded''1i.ngen,
6 ond vraa b ..

Oorscronkeli jk was afgesproken dat er niet voor het LOG-sermina,r een
belelds . aad zou 'i±or_en_ go ouden . ';lij vonden dit achteraf toch nood-
zakeli jk

	

een aantal redenen.,
De eerste de.o- :rï-an zal worden beila.ndeld ondeer agendapunt 1 : ingebolge
~ d,-r genomen besluiten .s na aanaarie van dc 1000 gulden tref in de

ste 'smet (de door de beleidsraad speciaal bestelde bus werd door
zusrlirus -ri jitie man bevolkt ) opgeroepen tot boycotten van de

betalón, T, ~rr n hot verhoogde collegegeld . Zo langza oerhand komen wij in hei-
stadiLi7. dat '.' i.j erover moeten gaan nad,nken welke akties

	

j op
kor e teri ijn .roeten ondernomen om kracht achter deze boycot tG zetten .
In. ieder go -ral ic er volgende et : een LGG-manifest met ri chtl'Ljnen en
verder wordt er ook nog allerlei onderzoek verricht, waarover verslog
kan :;orde- uitzebra oht . Tdc-de in 'PCr arld met de onder punt 4 te ehande-
len pro :ile?-atiek beschikt het bestuur deze maand over .: uitGrst beperkte
lzau1r~?oi~.~•~ het is daé .ron van hot; grootste belang dat de 1000 gulden

;7e-er gaat draaien en de akties die met de insc~.lri v"-

	

_ .l
skai e star .ci?, organiseertt .. Het bestuur zal ter vergadering met eer
7eor uitgo ; .rhL, piann , _ :. t s,;corstc.i. voor de 1é-anjc horren .
Iet elfde geldt min, o-L ??leer voor punt 3 : op hc:t gebied van do e erstejaars- •zal oë~ ' :orte termijn ho't een en anjer aan ?'perk mcetenl /orden
verz' 'c,
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IiM, L Jrt .`•RV'“RSLAG jTIC'ITIDTG POORTER
Von 15 ou ;u ;:tus 1971 t/m 1 ~.v .gu.stus 1972

T0 :LICHTING
Uit het bovenstornde blijkt dat Poorter het afgelopen boekjaar een verlies heeft
e,amooict von f 3000,00 . (= lont ,.lopende lcning ASVA) Dat is ruim 6 . von do omzet .
Zowel non de inkomsten als aan de uitgavenkant is de begroting ver te boven gogegin,
Daar zijn v rocheidene borzeken voor . Zo is tevoren niet precies to voorzien hoe-
veel nv.~l..iers er gemo~alrt geen worden, hoeveel extra druks er voor akties ;,omc-kt
moeten i,rorden, hoe de prijzen zich entwiki-.elen etc .
Yo oor_-.aken voor het verlies zijn_ dovol .g-ende : De druk en vouwkosten zijt-, veel
neer gestegen clan in de verwachting lag . Bovendien leek de advertentier:~, rl.:t in
het begin van hot jaar willi _,er don hij werkelijk wo s . Daarom zijn er toen en-
kele 12-paginanummers gemeokt, die eigenlijk te duur voor ons zijn ;eweest . Daar
kaam bij det er enkele ord .iaertentics zijn. geplantst waarvoor reen overeonkbinst twee
gesloten ::n die oninbaar bleken . iet kostte ons inkomstendcrvinr, moer leidde ook
zoals gesteld, tot het maken van. te dikke (en dure) nuruilers . Dearbij ginr een cd-
vertc~,rder (f 750,0)) failliet .
De lo¢.,so verkoop betroft het ex : rn numr:icr 15 . Do schenking is de overdr .lcht von
het soluo van de oude ",ier': :.groe .o Prent' '(de oprichter von Foorter) . De losse
nurliëtors voor de

	

betreffen het i .lscllrijvi :l slumeer en een ., 1_ :ticnurnmer .
In diversen zitten de kosten voor postzegels, kantoorsnullen, tolefoon, rato' ;
o .d .
`;r moet nog f 2500 nor, o.dvcrtor. -ties bi :nuen komon . D?2 innin_: geet vrij t.reog, datè
geldt het hel : j,eor door cn is cenn euvel weer alle bladen . mee „ e 1csmnen hebben.
.ér moet nog f 1500 non de SSP betaald worden. en nog f 1000 oé-)n de 11ilV .. (l ortlo-
pende lo.u.iag) .

I D9-1'01 -1 -, TE 'N
Advertenties '70- '71 1 .534,30

begroot

lscdvertenties ieind 16 .375,61 15 .000,00
dd.vert . te innen 2 .500,00
Losse verkoop 804,06
Schenkingen 249,48
Abonnees 71-72 236,00
A1; 011.11.ees 72-73 57,50 17 .875,00ASVA-^bon.uoment 17 .225,00
Losse 1umi crs a ;VA 2 .662,50
Kortlopende loninFZASVA 3 .500,00
Lo uTlonende lening AS ~A : 3 .000,00
Totaal 48 .144,45 32 . L875, 00
UI TC L VEN
rCid.elig beginsaldo 1 .220,94
SSP 34 .718,38 26 .000
PTT-fro'1kering 4 .231,70 5 .000
Acquisitie 1 .556,00 1 .250
Diversen

	

• 790,74 625
Terv,-bet . kortl . len . ASVA 2 .500,00
Nog ta betaler_ AVA 1 .000,00
Alog; to betalen SSP 1 .500,00
Huidig saldo 626,69
Totao1 48 .144,45 32 .875,00



PRODUKTIESWiIMA POORTER

Politikologen :
Sociologen :. i• ;ic
PcycholoLen :
A-z?jr g-gen :

	 Pcdc gogen :
Ekonoden :
bied i c i jnan :
,schiedcnis
oerlondici :
Theologen:
Scheikunde
Wis- en lda_t . kunde

LAY-OUT :

D?1Uli
V 0U ;•JL:I.

Hoe het schema. hierna gaat lopen honzt af von de financiecle middelen, d .tr .z, of
we 16 of b .v . 20 rrs in de jaargang maken .
lled . . raad en le slot op donderdag om 15 .30 in het Sociologies Instituut (kamer
stv.dievereniging(tei . 52292150
Laatste kop.y tot zondag 21 .30 noor Lepelstraat 2 C . Inzenden kopy ookk né ,--r d.et adres

RE, MET 1 '12 :

ASVA-med.eworkster :

R 'DIJ'TI AAD :

NR Red . rar d l e "LOT 2e '')LOT N DE BUS PRCDUYTI :
1 3 2ug 3 aug 3 aug 25 aug
2 31 aug 7 sept 10 sept 22 sept
3 21 sept 28 sept 1 okt 13 okt
4 5 okt 12 okt 15 okt 27 okt
5 19 okt 26 okt 29 okt 11 nov
6 2 nov 9 nov 12 nov 25 nofl
7 23 nov 30 nov 3 dec 16 dec



B_.G OTI.'G P01-1T R 1 97 2-1973

In hot finrncioe.l overzicht zijn 21 enkolo redenen <n,~ngevocrd, w?ercm hot me •..en van
oen 'echte' b~grctin.C; erg moeilijk is, en feitelijk slechts con groffc schatting
gocft . Zo hoeft ook hot led.enta.1 zijn directe gevolgen voor dc konen per doom- l
p1a i .r .
Kieronder gov n we een bogr,otinr voor è~5n nummer van

	

p^ Traas . ('czic 1 hen om-
vang zijn de l:lein.cre inkomstenhort jeu niet opgon.oMen .

Voor de A;V . betekent dit bij een ledental van 5500 waar ook de v.itgovon op zijn
gebaseerd. euui bij 16 .numr•,erss f 19 .440 = f 3,60 per lid . Bij 20 nummers f 24 .c~00
= f 4,50 per lid . i!aarmce Poorter verreweg het goedkoopste ^ro.ndr adsbl~~I. blijft .

rodaktie is een groot voorstander van hot uitbrengen van 2,1 :?.ummers . Wil hot
..ed. een duidelijke fu.n'ctie vervullen., dan zal hot zo rcgel .m~ tiL, mogoli jl: moeten vo

verschijnen . ?en kerst en pa svakaantie van 5 of 6 weieen is in feite irreeel en
leid.t tot ecn ernstige d.is'.:ontin_v.iteit . Na de pasen moeten we dan nog eens slechts
oenm^al Der drie weken gaan verschijnen . 'liet rojelmatiger verschijnen heeft z'n
_,rots nut in oktics . Bov--nd.icn kunnen vele stencil en postzegel kosten voor af-
zon.deli jko konvo'katen bospaard blijven .
Iet Co advertentie, goot het moeizaam . Voor het inschrijvingsnuri • .icr lukt het nog
Ziel, maar verder is het probloma .ties . I'et die 1000 ,gv.ldon horden dc ~';vdc:ntcn ton
slo ;..to armer. DUvend.ien valt 'de student ^- z. is aparte te bcadv rtrren k to!_ oric
steeds me .-;r wc • . Z-e l ez.c n ton slotte ook do Volkskrant VIS

	

den _.loha . Verder workt
de algemene d.vertentierecessie ook bij ons door .
Hot lijkt ons hot best-- voorlooi,-, gewoon te g,an.

	

D,: d cf

	

~ginitieve besl.issi . .1 _ a lr~ .< ion . g
over het aantal nu ;amor:e hoeft nes in n-'vetober genomen te worden, dan weten .?c ook h
hot ledental .

STICHTINGSB'sS`TUL'.l PORTs

TUITG !':•' ~N INX0i .: ST JN

L--,.y-out en druk 1 .300,00 1:dvertentieo . 1 .000
Vouwen 450100 ASVA

	

. 1 .240
PTT--fran':ori.ng 350,00 Totna.1 2 .240
Diversen 40,00
..crui. Bitic 100,00
';at r') 1 2 .240, 00



1) Zo nodig andere rubricering aangeven .

Distr.

Afschr.

Betreft :	 ASVA-stukken .

Aangeboden de agenda van de beleidsraad van vrijdag 30 juni, de notu-
len van de ASVA-beleidsraad van 16 juni, een SUA overzicht en een
programma voor de eerstejaars opvang .
Bij de agenda van 30 juni moet gewezen worden op de kandidaatstelling
van

	

als secretaris onderwijs .

200 .4 03

ACD ëo9 7z,
datum

	

7 JULI 1912

O

Biilaae(n)



E E L E I D S R A L D S V E 1 G D D R I N G,

Vrijdag 30 juni,
20 .00 uur,
Sociologisch instituut

De stukken zijn in verband met tijdrovende kamerbehande7 .irgen
wat laat verstuurd .

1 Notulen .
a van de beleidsraad van 16 juni .
•

	

van het se-ï,-in,-,r (voorzover aanwezig) .
2 Voorstellen die uit de diskussies op het seminar voort-
vloeien :
a sociaal

	

r;ij zijn er ni ::t in gesla~:gdb buitenland

	

deze voorstollen bij het ver-d beleidsraad en koinrlis sier
d de groepen

	

sturen van de stu'rlcan ui op
c het LOG-seminar .

	

papier t- hc,bbcn .r
3 De situatie na de kamerbehandeling van

1000 gulden_
•

	

studenten stop
4 SUA

a b.ostuursr-issoling (toelichting)
•

	

diskuss ie over hot bijgeveegde stuk van de SU.,'_ .
5 Poorter .

Resultaten van de bcleidsdiskussic, die von hot seminar is
werpla ts L n~ ;i woen_sdccg j .l .

6 Student (toelichting)
Bestuursreglement illiivCrsít,~itsr, .S:d .

à i~'.erstc j :aartsopvang (to(.lichtir_g)
9 Eestuurswiss'oli :,gen (toelichting)
11 II.•iededelingen . 10 Derde ?:~zur c.rd -
11 Rondvraag .

	

--

	

-

' d 4a :
I

~~ Voorgostcid wordt on

	

te decharge_—o en daarvoor
in do plaats per 1 juli tc benooi-(:n

9
,De volgende bcutv.' rshden Z \A \ r\ oY) •o cmst,reet_s do vakantie

1r . .(.rtrede ;, :

Op h •t momont van v,~;rsturjn van dc stola : _ . k~r~~

	

dc volgen do
1ZroCr,5•' ~Ll Cn. ' 0rdon go da r .
Scl :rS

	

o_i dcrs :

	

~ssistcrt- r:4 _in" 1(r _st :r :
Sokr . bui ~• 0nla d :

	

.
Uitgcbre i.d s,: -r

	

n (C;' :Z ook f . .é:u1.tVit

	

't''I<)
-D lt bOt ,ken- C .^t ir dc ~'^kat r ..S voor C .. ._ër . studiofi_2".nci :ring
en de voorzitter nog nio;t is voerzicn . . .1z wij vrijdag ruO t O:
formatie nog nip: t zijn vore .Tik .• :ome n zult Ln

	

j `':Chic lt voor-
stellen

	

d t do b~;lc:idcraad tint b_;stu' .r

	

z( •?,cr ._ mac _ti( Lng
vSrleont 01,l ,t •. , voor zien 7 . T1

	

tot de ee te
cl, sr,:a , s•

	

~ _. r~.~, tOr ._`,

	

. . . .

	

. .
Gok net se,n- . :J I :' _ iefl.na_1ci -ring is i .~ .m . d, 'Tod r d :, dc:l
0,„ boycot '



NOTULEN ASVA-BELEID:;RA1'-D
op vrijdagavond 16 juni 1972

De SUA-bestuurswisseling zou aanvankelijk onder punt 9 behandeld
worden, maar vervalt later .
Punt 8 van de agenda ( het A)SVA.-kafe ) wordt naar de eerste p1 .n•a ts
verschoven, daarna wordt punt 6 ( ledenwerving ) behandeld. .
Over de notulen van de vorige keer zijn_ geen opmerkingen .
De sociologen stellen voor het punt 'buitenland' op de agenda van het
seminar op 24 en 25 juni a .s . te plaatsen .

aanwezig zijn : andragogen, ehonomen, historici, medicijnen, neer-
landici, pedagogen, politikologen, ;,syc ologen, scheikundigen,
sociologen en wis- en natuurkunde .

( 9 ) Betreffende het ASVA-kafe vragen de sociologen naar de niet-
kafe±ktiviteiten . Blijktdat de politieke avonden e .d . in feite al-
leen gehouden kunnen worden. met toestemming van de door de ASV ge-
kozer leden van het stichtingsbestuur . De societeit is in feite opge-
nomen in het reduktiepakket . Na vijf jaar komt er een andere finan-
ciele regeling ; de

	

10.000,- blijft gekcrrigeerd . Is er in, een be-
paald jaar te weinig geld om uit te keren dan blijft dat geld lig-
gen tot een volgend jaar, wanneer het wel uitgekeerd kan wordenB Bij
vervallen van de societeitsvergunning zijn er geen bijzondere ope-
ningstijden .

stelt voor de doelstellingen van de stichting zoveel
mogelijk in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van de
ASVA . 'adat ook wel het geval schijnt te zijn . houdt de beleids-
raad verder op de hoogte .
( 6 ) Leden:wwerfkamoan ;ies : bij de vele manieren om aan ledenwerving te
doen is men afgestapt van het plan om met kaarten te werken . .Het
duurt in.mers te lang tot de kaarten weer terugkomen, met bovendien
e.en reeks van slechte ervaringen . Nogmaals wordt uitgelegd dat we
niet met akseptgirohaarten kunnen werken omdat geen ledenbestand
aanwezig is .

	

stelt voorr om de mensen op ledenver-
gaderingen van o .a . aktiegroepen en studieherenigingen aan te spo-
ren lide van de ASVA te worden .

	

konstaeert dat na
alle akties geen ledenwerflhamp,nje gehouden is ; temeer daar de so-
ciologen op hun instituut - dit na overleg riet het ASVA-bestuur -
bezig te zijn de mensen die in september lid worden ook nog de rest
)van dit lopende studiejaar lid te laten zijn . Technies blijkt dit

~_. nog al wat voeten in, de aarde te hebben, maar misschien is toch een
regeling dat de mensen die nu al lid worden voor volgend jaar maar
ook voor dit jaar nog recht willen laten gelden op lidmsatsch^p
naar de ASVA komen om hun kaart op te halen .
Kameraktie :

	

vertelt over de komende demonstratie tegen
de kanëernood op 26 augustus a .s . die samen met SIhtl, SRVU en " :&I ge-
houden wordt . Deweeh daarna zullen ook bepaalde wij en bezocht wor-
den om aan de huizen aan te bellen, en te vragen of er nog kamers
vrij zijn . Vori g jaar is er kontakt geweest met de Stichting I.deje-
le Reklame . Dit jaar veer, maar met minder sukses, omdat zij zich
dit jaar meer met het miljeu bezighouden . Iets doen -an het :ar-
Cr-probleem blijkt niet alleen tot de centra va.n,de grote steden be-
perkt te blijven ; in de verschillende grondr •--.den gebeurt hier iets
aan .

	

stelt voor kontakt op te nemen met gemecnte-
lijke instanties . Do SIKH is betrokken 0 j renti'. . tiopiann~3n in de
Jordaan, en verkrijgt d:-ereoor ooi. enige kamer,: . .isschicn o n au ;--
gestie voor de rS A . Ook voor het etrekken van h ur nieuwe pandje,
op de Prinsengracht verkrijgt do SIIXH subsidie . De Historici 2•i (.n

er v;at in om door deze kontaktcn de kontakten met het SIKH uit te
breiden .



2 -
Dc volgende keer zal een uitgewerkt plan overgelerg dgd worden .
Voor het seminar zal in De Rode Draad. con stuk verschijnen dat han-
delt over de sociale problematiek . Dit zal pl.cnair behandeld worden .
Eerste .isarconv,- ns~ .

	

voert hierover binnenkor-G orderh_en-
delingenmet H 88 . Ho`c g:~at er om de orevan~ in liet kader van de an-
ti-bczuinigingsakties te plaatsen . Probleem is hoe de o—vang gepast
kan worden in die van de fakultcitsgroeper_ . Er wordt eveneens ge-
dacht aan aksieplannen tegen de selektie . Ivm . deze problems~tieh
wordt 'de groep langsgegaan' :

sociologen : ong . een week ; zij willen een brochure uitbrengen .
pedagogen : is nog niet bekend .
chemici : de opvang is op 6, 7 en 8 dc•o tember .
politikologen: juiste datum nog niet bekend, maar er wordt aan ge-
werkt .
psychologen , de USPA houdt _en erstejaarswwcehcnd, en daarvoor een
instuif in het Lab . Nog niet veel afspraken maar wol goede mogelijk-
heden.
historici de vertegenwoordigers in het dagelijks bestuur laten he
een bedtje sloffen
medicijnen :

	

doet race aan H 88, daarna een eigen opvang, met
een standjes, en misschien een middag in de periode van rondleidin
of da<-:rna die door de fakulteit is opgesteld
ekonomen : werven mensen voor akties togen de selektieve propedetse,
neerlandici : korrmissie van subfakulteitsraad die in de introduktie-
week zal springen .
wis- en natuurkunde : 1 middag in de introdukti.e,~eriode, willen ver-
der praktika infiltreren ; niet meer rr^gjl.hdeden>
andragogen : orientatieperiode . d e studievereniging heeft een week
om in te gaan op de geschiedenis van de studentenbeweging . Groep
geformeerd van studenten en docenten ( die eruit gegoii d !-orden }
ter begeleiding van eerstejaars .

De psychologen vragen zinh af hoe de eersteja rs betrokken kunnen
worden bij een evsntii-lg c,l~oycottq

	

antwoordt hierop dat gepro-
beerd zal worden de eerstejaars te bereiken via sen aanschrijven,
stikkers en populaire radioprogrammaas enz . In &sterdam zal het
geld doorr de UvA worden_ geind ipv . direkt van rijksstudieto ,lagen
te worden afgetrokken .

vindt dat de leden erf_ a rpan,j e een belangrijke rol
in de opvang moet spelen, ivm . het uitdr,•gen van de vakbondspolitiek
van de ASVA, en niet alleen uitzaan van do fakulteitsg roeren . Dick
Ondena psen : zij moet ook aansluiten bij de aktiviteiten dp centraal

- . vivo .

	

: ook de inbreng van de ASVA via de politieke-vakbonds-
brochure, de inschrijvings-Poorter, ASVA-sprekers enz . In de p}5litie-
ke-vakbonus-brochuro zal ook een evaluatie van dse- ,; 1000,-aktie
worden verwerkt . Bovcn :~ien is de kameraktie op 26 augustus ook be-
langrijk voor eerstejaars .
( 2 ) Landelijk studntenkongrn	es .

	

benadralct het m nifestatie-
karakter van n-v .on,_res <<<rgez~ cn de politieke-valbon ~s-lijn voor
de suksessen van de ak_ties verantwoord`:liji, is ; wc moeten de leden
oprot pen te komen .

	

pleit voor politieke tia.men_werking
tussen gelijkgezinde klubs, al door' ruist de organisators ese samen-
werking een landelijke studentenbond .

	

voorsprong die w;e heb-
ben kan nog niet op getitrukture: rde ééijze worden overgedragen, maar
dat zou wel moeten groeien binnen het LOJJ zonder scheplaas te willen
opdringen . Ben_aal”.e organisaties in het LOG kunnen order omstandig-
heden r< :`mend

	

c -_ ken, b'; Y. r'1 r1C'~t Doli

	

o' St C:CLI

	

n1':6 '

het e • . ;nbrcngcri van een poli tick kC .d ::r. . l-1Lrrg

	

is het ro dé,:t
door politiek differ n iati c Pet jog . lik is dat de, diskus ie Over
de politiek ; vakbondslijn niet de gewenste reesultLlnten heeft, en
pleit daarom voor meer nadrculo op een landelijke kampanje tegen de
herstrukturering .
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Vlat .is do :_tatus van de op het LOG-ser_inar gemaakte

afspraken, moeten die nog '.oor de beleidsraden worden goedgekeurd
Wat betreft de voorbereiding -jan het kongres, de besluiten daar ge-
nomen bepalen in hoeverre we daaraan mee moeten werken . Het moet dus
inderdaad door de beleidsraad goedgekeurd worden, bevestigt
dit ook .

	

: het spreken over de Politieke-vakbonds-lijn
moet in het verlengde van de gevoerde -anties liggen, en met het oog
op de te voeren akties . De neerlandici hebben bezwaar tegen een
kongres in de herfst : een engst voor holitie .lce kontroverses over de
politieke vakbond en con slechte pers in tijden van a'I:ties .
wijst nogmaals op de woorden van

	

en op de rol die het
voorbereidende seminar kan spelen in het opsoren van menin sverschil-
len en het vaststclleb van procedures .

	

vindt dat het'
belangrijkste punt zal zijn ;r zó hoe massa-akties gevoerd -moeten
worden en niet hoc de organisaties in elkaar zitten .

	

de be-
sturen nemen in verschillende steden verschillende posities in . Dit
wil zeggen inderdaad ,.rel risikoos voor kentroverses als de kaders
gaan spreken, maar hot is tegelij' : heel belangrijk de toestand lan-
delijk te peilen . Het seminar kan proberen de dverleggen per studie-
richting te stimuleren, al zijn die geen alternatief .
wijst op hett onderscheid tussen_ meningsverschillen in het LOG waar
een zgn . eerlijke diskussie gevoerd wordt, en groepen die naar het
kongres komen om oneerlijke diskuseies te voeren,

	

dit pro-
bleem moet op het seminar onder ogen gezien worden ; en op basis van
de diskussie daar en van de uitgangspunten daar moeten. we een diskus -
sie op het kongres aangaan . iet name is het wel een probleem tav . Nij-
megen .

	

vindt dat we de diskuscies door vijandelijke groepen
aangezwengeld wel aan moeten kunnen dankzij de punten van overeen--
stemming in het LOG . De manifestatie is belangrijk om . het LOG-ge-
zicht naar buiten te laten komen . De historici vinden de datum van
10 augustus ongelukkig, wegens de geringe as_wwrezi gheid . Volgend het
bestuur k .n het echt niet later . Sociologen : de konkrete aktiepun-
ten moeten worden voorbereid . Hierover zal ooli op het seminar wor-
den gesproken .
( 3 ) Seminar : Hiervoor zal het bestuur een aantal stukken :Leveren :
1 . een evaluatie van de duuizend-gulden-anties dat zowel over de
fakulteitsakties als over de centrale handelt .
2 . een stuk over de hs uinigingen waarin ook aangegeven zullen wor-
den de konkrete stoppen voor de fakulteiten .
3 . verslagen van de sekties sociaal en buitenland, waarbij ook een
verslag van het Ex funktioner`n van de verschillende onderdelen van
de sektie en van de sektie sociaal zelf opgenomen ;ordt . Ook de be-
zuinigingen in deze sektie zullen hierin ter sprake komen, plus huis-
vesting . Hetbuitenlendverslo.g zal door

	

insamenwerking met
geschreven worden .

Problemen bij de organisatie van het seminar : 24 nnx2 juni is er
tevens een vergadering van de Academische Raad over studentenstop .
Moet hiervoor het seminar verschoven worden ? Toch maar niet . Het
seminar vindt plaats op het Sociologies Instituut, omdat de proble-
men daar met de portier wa rschi jnli jk wel opgelost kunnen worden
via het studentlid van het dagelijks bestuur . De historici zien
toch nog tijdsproblemen en vragen naar de bezwaren tegen vc-ruinatsin g
naar donderdag . De psychologen stellen dat het te gek wordt dat
steeds met do datum van het seminar geschoven wordt . Het seminar
gaat dan ook op dee 24 en 2-D ste ;uni door . ' .'!el wordt de beleidsmi-zd
op voorstel van dc historici niet op zondag vond aansluitend gehou-
den, maar op de vrijdag daarna, zodat er nog in de groepen over ge-
sptoken kan worden . Dus : beleeidsraad op 30 juni a .s .
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4 ) studcnten ;:t ~ .

	

accft een grief geschreven. dat d - unni-
versiteiton haast moeten maken met het aanvragen van studen-tenstopns n
voor medicijnen . Bovendien heeft hij een brie geschreven aan de;
Academische Raad dat mensen met een cindcxamongemiddclde van 7 of
hoger vrijgesteld zijn van loting ( Klopt dit '? not . ) . Wat wij
kunnen doen A .s . dinsdag 20 juni .,_.l de undversiteitsraad over de
studentenstop bij ncdici jncn pretcn . De Medici stellen dat in de
UR niet gepraat wordt ovc:r do stop, maar o •: er de bcrekieningen van
het rapport op grond waarvan ecn stop , angsvrragd koon worden . Er
wordt opgemerkt dat het aa nnenen van deze cijfers tevens het aanvra-
gen van een stop inhoudt .
Het bestuur heef"e geprn t het dc VA',7G, die misschien tegen gaan ster-
men . Het voornaams .: -rgumcnt voor de UR om. voor to stcmnr .:en is dat
op Leiden na het hele 1' .n al een stop voor medicijnen heeft aange-
vra,gd . Als Amsterdam dit niet zou loon zou oen stop voor het land
in duigen vallen .
Het. bestuur ste'- t voor om dinsdagavond een aktie te ~: oerei: wanneer
de UR vergadert, om een sten te latebb a f wi j zeen . Wat de Acad.. Raad
betreft zal zaterdag 24 juni een groep naar deze vergadering moeten
toegaan, ondanks het semiY?ar, De .^odicJ_ zorgen voor een stencil en
voor het schilderen van spandoeken voor dinsdag . De URvergadering
begint dinsdag om 18 uur, iedereen die mee gaat moet om half 6 op
de ASVA zijn .
( 5 ) mensarrijzen . Dit is het volgende punt op de agenda. Van de
betrefi'endee -U?-vergadering . Plannen van het universiteitsbestuur
( m .n . van

	

) om dc uensaprijzen sc voeldo te verhogen, met al-
leen smiddags nog maaltijdrn voor de goedkope oude prijs . Wij zijn
tegen deze prijsverhoging . Wat we bereikt hebben is dat de prijsver-
hoging gepresenteerd wordt in samenhang met een kwaliteitsvorbete'
ring .

	

wijst op het ontbroken_ van een argumentat _e te-
gen de avondprijsverhogin,, terwijl het College van Bestuur wel een
argumentatie heeft . De verhoging is niet gerl~..lke1 i jk regen te houden

wijst er op dat in de nota geen oorzaak is aangegeven voor
de kwaliteitsverslcchterirLg die de laatste jaren :zeef plaats ;evoil-
den .

	

.Fr ligt nok, altijd een plan op tafel van
over de toekomst van de Civi t' s c.ur de ASVA zich achter

gestold hc ef t en waar de advics1

	

?lissies

	

'í

	

i tipi t c .a n in1 een:Oi~I

	

t'.e C

	

~ .
aantal stichtingen worden ondergebracht, waarbij het de bedoeling
is in studC nt ;en_voorzieningen nog een vinger in de pap te houden
buit sit ~'lrrr van deASVAbuiten de un_i~vc . .r e -~t.,cr~lad o .~m. . Bij ~e h ouc~ ~ in deze
mensaprijsverho ingskw<,s,tie moet hierbij rekening gehouden worden,
willen de polar~ e' ._ rede standpount ._n van ASVA eh OB `tS ton opzichte
hiervan niet deze pla._^_nen in cue war sturen,

	

en

	

zien het
verband niet heler.naal .

	

dc UR heeft altijd een
vinger in de pap, gezien de univcrcitooi —e begroting.

de intorpretaic van ^ . ,

	

:~~ t hi :rol neer dat door dat i .-
de UR-1•,omm.i-si c's Zich h ip r.:~cë . oe?i~, Ieder , en er nu eet. p0__arl . .t ._ .,
tussen obas en XSV ;1

	

het moeilijker zal :•D orden ooit nog, tot
de stíc'r_ti~íg '-. te 'colrt: ::n,

	

.~ j hebben nel E` en, 4.r u
menatie gegeven liet bctr . tot do pre. j ~.verhogin g waar CB;'_S • 21- }git le
zich a anvankeli j , achter gesteld ha C! .d • n, en war-:!r z". -, nu op terugge-
komen zijn . 0 - - de i.ngredi' ntcnrrij'~e n u stijgen. of niet, dc beur-
zen Stijgen niet . Er komt nu e 't1 ?~"' end riëcids t~r~ :s t ; ~;en en con
Itl] na' :r ~ ë d5 ;:~ dvi _ . ' I', :.. n d~. C ; BAS

C,n

	

r,?'_ . . . .'f~ : d

	

1 .

	

doe

	

Z lë,

	

tag . : .
tijd, Do .r~ is ook g' :r:r?C`_t Iltl a v~'c ede -'u~ce
prij voor vaste oters, de midda,7m:ooltijdcn :orden ook
s, avonds gei esrvC ~rd , i v C'U r dan _l ; et ., oor f 2,10-
,juist

	

-o,~di:ooo om de omzet dan tc vergroten,

	

ook, cf-
:;nef 1 c• .:. n z

	

.

	

zS

	

Ir

	

n;: u~:r ~_s c Tref

	

em., door hC,tt.13c

	

crvic-en ,r'ct .l, . ie
e :-r.x

	

Dei_ . ..i_i ;k

	

dat hot fe te .1. ''



- 5 -doel is cm de menscl g :.hccl af tc schaffen, zoals trouwens alle etu-
dentenvoorzicr_inge.n . Een verhoging van de prijs doet de orize -t dalen .

wil ook een deel van de: '~rec ,persitraatmensa naar de kan-
tine van het Rocterseiland vcrpl!-, atsc>n .

	

moeten ons eerder af-
vragenvragen wat het College van Bestuur wil .

	

Dcn Haag wil de zaak e
breken en wij moeten met eisen komen om het CvB op te duwwwen,
vraagt of dc. –LSVA nog met ec:n eigen standpunt komt af alleen het
verdeelde komrnissieadvi es tegem_octziet ? Dit dinsdagavond duidelijk
maken .
( 7 ) Poorter a

	

vijst er op dat het funktioncren van
Poorter te maken heeft met het funl :tt;ionsren v-~n de SUA en de SSP . De
ASVA dient zich garant te stellen voor de vak ntie-vitl< .cringen sa.n
SSP-ers en dient eveneens het funl,.tjonerLn van SUA en Poorter te be-

	k i jken o wijst op het j a,,- rvcrs lag -dat Poorter op het se -minar z,-,1 inbrengen,

	

wil over de: uit%r-ringen eerst overleg-
gen met

	

over de konsekwenties van eventui 1 •. ' nran'ties voor u.ikerin'g•, Hij kan di..t ze) .f .niet overzien, De bclc.ic?sra~~d zou het bestuur .
kunnen machtigen zo goed mogelijk inde uitkeringen ; ra .n het perso-neel . van de diverse stic_htin en te voorzin, voor zo ver mogelijk.

De I'oor -te.r-redaktie wil aan het . seminar deelnemen, en riet
de fakulteitskorrespondenten overleggen over de instelling van een
eventuele redaktieraado cineas de SUA brengt -

	

iets dergeli jl-~
over, om do verspreiding volgend jrar wat profcssionelcrz aan te pak-
ken . De verantwoordelijkheid voor Pcorter-korrespondentschan en SvA-
versareiding zouden voor (een jaar op zich genomen moeten worden .
( 9 ) med edclinrrer_ vaan het bl-~stuur o

	

de beheersvormen van de stu
dentenvoorien_`geri~staan eveneens op de UR-vorgaderingsagenda o 0-
ver ons streven deze te integreren in de gewone voorzieningen, resp .
hot behouden hiervan onder de huidige omst,an~igheden dient op het
seminer gesproken te worden .

Op de volgende vergadering zal het , zgn derde huurpand aan de or-
de komen . Dit is belangrijk voor o .a . de letteren-fakulteit

inventariseert hoe er aan het zwartboek bezuinigingen gewerkt
wordt ; bij de ekon - men is een brochure in de maak ; er wordt aan ge-
werkt bij . . andragogen, sociologen, chemici, psychologen ; bij de pe-
dagogen is het in voorbereicing ; de politikolotnen gaan er aan begin-
non ; de medici zijn nog niet bezig .

dinsadg 20e om uur Overleg Sociale Pakulteit, wa -=r ditmaal
ook de psycho7.cgen en sociologen zullen komen .
( 10 ) rondvraag : dinsdagochtend stencillen, smiddo.g s rapen.

Vermeldt de bewonersvergadering op Uilenstede op 22 juni
savonds, waar het waanbeheer van de DSH tav . Uilenstede, besproken zal
worden, gevolgd_ door de oprichti_.g van een bewonerskor-Mittee, met ce n
voorbereid :.i.ng van do huuraksic

Wat is er aan Zuid Af.rik- vanuit het LOG gedaan ? Err
blijkt een persbericht te zijn ui ,—gegaan .
Psychologen :f.ijzen er op dat bij her. 85 ,5 van alle vakatures bezet
zijn, en 5 o l.cn is ; hoc het precies zit zal verder op het overleg
sociale fs_a..ëteit besproken worden .
Dan is er ncg de eekticsprlicsing van de Acad . Raad in sociologie en
politikolog_e ; ook dit zal op genoemd overlag besproken worden .

notuleurs : Solitikologcn . A.sd . 26/6/72 .



Notulen_ ti±VA-sc minar -Zaterdag 12 .oo uur

	

sociologies instituut .

Opening aan de hand van het losbladige stuk : De duizend gulden kaai--
pagne . --bestuur( 23 .6--1Y72) .

Onenigheid over het

	

of niet hebben gelezen van de stukken

en de semin;; .rmap(rode draad) . De rode draad was zo laat uit

omdat de afspraken over de fabr~kage slecht werden nagekomen .
Bespreking van dit stuc kan allen in s Lmenheang met de volgende

stukken uit de Rode Draad : Algemeen verslag Ortg:.:rii satie in de fa! : .
De diskus-,ic was warrig er werd op het bestuur l'i tiek uitge-
oefend , die zij zelf in het Algemeen Verslag naar voren ~bracht .

Na een uur ver ade?: en dan toch dc leespauze!
Probleem blijft oolk na lezing von het Algemeen Verslag het slecht

funktioneren van de Beleidsraad, en het niet meer kunnen betrekken

van de massa der studenten bij de hele Asva-politiek . `wellicht

een oplossing hiervoor is het nog meer optreden als VAKBOND de asva
is geen politieke partij . Het bestuur benadrukt het belang van do
fakulteits groepe .l . Zij snoeten proberen de studenten meer te be t- tikken

bij de hele studenten-problematieke Gewaarschuwd werd. voor het niet

te veel als blok a asva-betweters' te gaan ontrecen maar handel

meer volgens het concept apolitieke vakbond' . Verbetering van het

funktioneren van de beleidsraad ( op het ogenblik meer een tec!'.lnieee

afspr - .:kis mogelijk, als de beleidsraad het nivo wordt waar

±x zowel asva-bestuursproblemen als fakulteiteproblemen interakteroad

worden besproken



Asva-ser_ina r, zo-ndag .25 juni, plop-ir .

De brons ure over do p-.li.ti :kc v:a'kbcnd .

ITF diskussios in de fakultoi'ts,groope n werd op het vorige sc einar
besloten het stuk over dc p .litioke vakbond tc ho;rschrijven . Door
do sekrotari .ten buitenl^nd en sociaal is cr mg niet aan gowaerkt,
alleen in do ,~r_dcrvrij Skcn iss C 1 S Crovcr e prokcn .
.ls do brosjuro er bij de inschrijving - rn^e,tt zijn, dan nc , ct hij in
de z I_o_erv^kantio oschreven worden . Eigenlijk zou hot kensept in dc
groepen, dDorgcspraksn :::ootcn w •r•dcn, hetgeen_ nodig is voor do ver-
s ter1 in van d p .li~ic?co vaktic zd .
nadelen zr^.n later dan dc inschrijving; uitkc.._en zijn :
- de produktie is al Vele ^alƒn ui ,r osteld
- in andere steden bcstaat grote bohoeftc cn n_ . zo'n, stuk ; ook daar
zou dus langer gewacht oeten vrcrden_ .
Aangevoerd wordt het zrgu..ent, dat er slechts uitbkciding nl.a ts
vindt van het bcc,taandc (d-orgcsprcken2) stuk mot andere stukksn,
die ook al door2,oscroken zijn . (b .v . uit do Rode Draad) .
Als taak voor do brcsjure wordt gen' emd do 1 xx

	

jci sx idoeJ.c ;ischc
strijd toen allerlei strcr_in_gcn, vooral in andere steden . Iemand
stèlt, dat dan het nivo z-oo hoog moet zijn, dat het ding onbo,grij-
polijk wordt voor ^.az11~c,?.:enden, en d ~t hijj er dus niet bij de in-
schrijving h •c eft to zijn . Hier wordt tegenml gebracht, dat de
bestrijd.ing van bedoelde xz str. ::ingon vi^ do i>.=zs7nlo^tsvindt .

S + i :Ltsllr_?SSc^_
Voorgosteld wordt, in sopte_::tier vo -'r ccr_ ocrstcjn- ebrosjurc te
zorgen, en in d'o ginter to komen ,act con hochtdo_crtirlI~-ord beekje .
Vastgcstcld wordt, dat tot nu t--, e in i,-,der geval tr

	

diskussie
over dc poli .ick:c vakbond coft pl ._." ,.tsgchad in de fakultcit g :roepen .
Het moet in elk - gova1 on.dcrwor -_o van diskussie zij_ in de eerste
,belcidsraa:d van het nieuwe ji r . Opgcr_erl't wordt c . : k, dat problemen

als den •kr :'.tiso.rin: :;, ko;:_Eresi, .^tiostudíe, buitenlancbclsid en inte-

gratie vaan studentenvoorziening en niet anders (it,n bolcnc 1bt bei andold

kunnen derden. Ds bresjuro meet gvon opsomming van ktiviteitcn,
worden, i--.-ar de uit`ang spunten 'bev tten .



Relatie SUA - ASVA .

Na hot verdwwrijnen van hot bestuur Buys (voorjaar 1 71) heeft de
SUA zich tot taak gesteld het doen van uitgaven ter begeleiding
van ASVA-aktiviteiten . Om deze politieke relatie ook organisato •-
ries vorm te geven , verd a . hot SUA-bostuur bemand mot twee
ASVA-bestuurders, en b . gepoogd rond hot stichtingsbestuur een
redaktieraad van fakultoitsvertegenwoordigors samen te stellen .
Dit laatste is nooit van do grond gekomen . De vermoedelijke reden
het feit dat do ASVA als organisatie aan een dergelijke taakuitbo *..
gewoon nog niet toe was . De taken van de redaktieraad ierdcn deels
door het stichtingsbestuur zelf vorvuld, deels door do verschillen.e
ASVA-kommissies . Ook voor de toekomst . zien vrij een dergelijke redak-
tieraad niet zitten . Temeer omdat een uitgeverij met een produktie
van - pak weg - 5 gedrukt- werkjes p .j . geen wekelijkse redaktie-
vergaderingen behoeft . Daarom stellen Q voor,dat het stichtings-
bestuur zijn taak niet langer als louter technies opvat . Tot nu toe
is dat o .i, te veel gebeurd, zij het dat het noodzakelijk was van-
wege de omstandigheden . Toch is het een onbevredigende `situatie
dat het SUA-bestuur een soort techn_ies aanhn ngsol van de ASVA
zou zijn .Behalve het verbeteren van haar techniese ondersteuning
van ASVA-publikaties(zo willen •,-,ij een typiste-gratis werkend!-
aantrekken voor hot vervaardigen van rode draden) ziet hot SUA-
bestuur voor zichzelf als taak weggelegd om a .h .w . in wisselwer-
king met do gehele ASVA-organisatie een uitgave- en versproidings-
beleid uit te stippelen . Dit houdt in , dat do SUA-bcstuurder s
veel aktiever willen worden in het benaderen van kommissios, ASVA-
komaniteos etc .Do ervaring leert , dat vanuit do groepen zelf om
allerlei best begrijpelijke redenen nauwelijks initiatieven t .a .v,
uitgaven etc, van de grond komen .Vandaar onze wens tot enig zelf--
initiatief,op dit punt .Op die manier kan na een gedogen voorberei-
ding door de SUA in wisselwerking met de organisatie een beleids-
advies over het een of ander in de beleidsraad gebracht Worden .
Met goedvinden van een ieder is het SUA--bostuur dan ook von plan
om in het begin van hot komend studiejaar wellicht met con a cent _-l
eigen suggesties de verschillende afdelingen en groepen binnen de
organisatie mat een bezoek te vereren,Punt van bespreking .aldaar-bij tevens zijn de mogelijkheidd van het uitgeven van waardevolle voort-
brengsels uit de fakulteiten zelf .
Tenslotte dient er het komend jaar een "professioneel" fakulteits-
verspreidingsapparaat te worden opgebouvd .Hiorvoor zijn nodig vaste
monsen,gestandariseerde rekeningen in duplo atc .Na de zomervakantie
zullen wij dit punt uitgebreid in de beleidsraad aan de .orde bron._
gen .

6
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1 Inmiddels is er een gesprek geweest ~muot do rrerl. -,roer, die een
vorsitairo eorstejaarsor :ionta ibiep3riode wil

	

'Hierin
hebben zitting : een studen'tondokkan, do gozelligheidsvcreni ingen,
do OD_1S en een paan nakuit^_tsvei'onigingen . De :werkgroep bloei_ do
volgende opvatting va-l ,- ee .rstejaursol,-,raz_g te hebben : do eerstejaars
moesten niet onmiddellijk worden gekonfronteord met 11 die proble •-ars ;
raar de tijd hebben on eerst * eens andere mensen te leren kennen r
zou een soort :Tar kermis 1-,ozcln (21 augustus, F eter Jt.4a ) waar al-
lerlei organisa,ies zich

	

s t_i-éids) kunnen voorstel :Lep,, . Daar- —
moesten er een aantal avonden woraezl gvorg<aniseerd '.'ía r .versch12 11o'- •-
do aspokten •van do u~~í': orUitei t (studc .-Iton,7oorzi er_ingen, de . Univer-
siteitsraad, de ASVAA on de OE? S) aan de orde kwamen . Dr. ; A.S x7~A. zou im
dit kader een avondje -met de Oii'AS moeten diskussiêren over wel o~
niet in de'Univorsitejtsraaa zitten t
Van onze kant is naar voren gebracht dat do universitaire problema-
tiek centraal moet staan- in, de eerste] aarsopvang . Eventuele avonden
zouden moeten gaan over de 1000 gulden en, studiefinanciering, rlo be-
zuinigingen, do berstru2gturering en. d e d^_-oi atiserim,.g . Ver' or ~eb--
ben- we ?meegedeeld dat we niets vcalden voor een diskussie met do
OHMS (j o kunt wel met iedere klub gaan di kussieren, die zich stu-
dentenorganisatio noemt, nietwaar) .
Uit het gesprek is tenslotte gelicrerL dat er naast de kermis een se-
rib avonden ( 'een avond a :.' volgens do

	

hetk .

	

beztj.ra~ .c dit ei ,;rer.__eroep
dan to voel mensen tegelijk koenon, waardoor t een te 2er .onstratief2
karakter koog en je niet met alle aa enigen persoonl_i j} ; kon wre-
kon) zou komen over bovenstaande proble :-_en0 Dit ondanks pogingen -,=e
do 01i1S om wel of niet in de UJ .vorsiteitsraarl centraal te steller.
Ons voorstel_ om iedere organisatie

	

avond te geven (zodat de
er een eigen avond uit kon slopen) door de ;,elk groep afge rezo r, ;
opdat "studenten die dan maar o -o èèn, avond de
tio beter l oorden kennen dan do andere 11 . nen kwam: uit op een opzet-1,
waarin op iedere avond mensen van de , de Universiteitsraad do

03.'S, de studieverenigingon en verder specialistien op bepaalde ge-
(die metbieden a^n het woord moesten komen Op verzocs . var_ de OE.S

ene erganis_ .

het probleem worstelt a : ze te weinig

	

sen hebben o eerder ie lio
aan

	

to (,czi) word

	

1 -, ' - uni

	

r'pan h:ot.
r24,25 éra 2,5 oktober

	

zet,
Togen deze opzet ho,--bon we twee bezw ren : i .? Cio ea)rsto plaats he
tijdstin, dat oel to laat valti om ooersteJa-rs noi te betrekken b .
de aktios die we in hot najaar gay-_ZI ërC3Grcn, ~.n CuC e de pla .'.vc

ie1 t f(,it a~^'

	

mot klubs
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•

	

wanneer aan deze ei. s en

graag riet ons willen diskussiero:n, omdat zo zich nn het gezichtsvcr-
lies dat ze hebben geleden door hun houding ir do 1000 guldenakties
op. ZOIn manier weer op , een _lijn net de ASVA kunnen plaatsen .

~ i.lcien ~.:t volgende veeratollen :
de ASVA doet wel nee aan de kermis (een stand en wat spandoeken
zijn nooit we.: en de fototentoonstelling zou hier bok kunnen . staan)

•

	

wij doen in principe wel mee aan de oorstejaxrsopvang var_ de wer :-
groep maar alleen als aan de' voorwaarde wordt voldaan dat de .
diskussiebijeenkonst(on) plaatsvind t)ten) in Jein sentenber en
dat de ASVA in dit alles een p-j.gen avonr3 krijgt . ,

niet wordt tegemoetgekomen organiseren we
begin september gewoon oer . eigen avond, waarvoor we nog altijd
een subsidie kunnen. aanvragen bij het kollege van bestuur .

Een ASVA-avond, of die nu .iel. of niet in het kader van de, werkgroep
plaatsvindt, zou het volgarde karakter moeten hebben . Het zou een
.aktiegerichte avond moeten zijn, ."waar de lejaarsstudenten worden ge-
informeerd over de akties die-de ASVA het afgelopen jaar op ver-
schillende terreinen heeft gevoerd (1000 gulden, studentenstop,
Jongeren voor Vietnam, huurakties) en waar tegelijk ook de plan.e_l
voor het najaar worden uiteengezet . (eventuele kollegegeldakties,
akties tegen de onderwijsbegroting, Posthuruskan papje, Vietnam en z) .
Zo'n opzet heeft het voordeel dat lejaars een beeld krijgen van de
aktiviteiten die de ASVA onderneemt en dat er tegelijkertijd mensen
kunnen worden gerekruteerd voor de te voeren akties . Tenslotte zou
er nog altijd een feest na kunnen worden gehouden .

Er is nog nauwelijks gepraat over het karakter van de eerstejdars-
opvang in de fakulteiten. Vanaf augustus zal hieraan wat stelsel-
matiger gewerkt moeten worden. Als de beleidsraad ham tenni~.ste i

het bestuur benoemt, zal

	

voor het Asva.bestuur de . op-

vang in -de fakulteiten gaan-be gele id en ~J~grond

	

wat hio.rovor-

col: op hat r^m:Za-r is guaygrh stc.llen WIS alt, ui¢.'d'gangsp=ter- -voor
de opvang in de fakulteiten het volgende voor :

de ASVA--ko:::itè' s en studieverenigingen voeten zo veel mogelijk
tijd weten los to krijgen in .7.e origntatieperiode van de (sub)

fakulteit . Waar op dit gebied nog niet zo veel is bereikt (medi-

cijnen, bv . ) moet er nog een grote mond opgezet r:or .en (neem een .

voorbeeld aan de andragogen, die hebben al een hele wee?_ te pak-

ken) . De ruimte voor de LISV in de oricntatieperiode voet worden
gebruikt om do lejaars een beeld te gewon van de werkzan .iheden

van het konitè in het instituut . Die werkzaamheden zullen
die tijd voor een groet doel T owi jd. moeten zijn ~;t . .~ bozuinii in .~-
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'alctio±l' die worden Jge~Toord op basis wan
BOEK, Dit , zal . zeker in . studierichtingen
studentenstop, wachtlijsten en jen lektievr propedeuse (biologie, me-
dici 'nep > psychologie enz .

	

plaats

	

.-
, v- r . .

~± 11 1 n
do opvang ; Verder moet niet alleen aandacht worden besteed aan het*
werk van het konit',-* binon het instituut, naar--o~k aan de .werkza am-
ehedon van de ASEA i! hƒ t algemeen . 'Hot in rollicht ronsoli j k on een
ASVII-b~s' uurdor' op ; te" later. draven om hierover to praten . . Tenslotte
moet .dr,eerst olaarsopvang gebruikt worden (daarop is het ook nodig
om do algemene aspèkien van do ASVK- aan do orde te laten komen} om
leden mooi de organisatie te worvon .

APA-bestuur

de gegevens van hot Z -7,ART-
wiaar men to raken heeft pet

Het blad Student .*

Ten aanzien van het blad Student zijn In het IGG op twee fronten
voorstellen uitgewerkt . Enerzijds is een $tntuttnvoorstel geformuleerd
dat een absolute meerderheid vann door hàt LOG benoemde personen in
het stichtingsbestuur van het 'Algemeen Stu1ontcn Persbureau', dit
'Student' uitgeeft, voorschrijft . Het- stichtingsbEstuut zou den de*
redektie l benoemen en ontslaan . Door hot LOG is aan de Studcnt-
redektie inwilliging On dit 'Artutonvoorstel in ieder gevel als
voorrnardenvoor subsidiering ven het blad gesteld .
Dit brengt^opp op het tweede punt 0t bij ds bespreking van het
blad 'Stujont-' van_ bL1éa.ng is :

	

zou het do grondraden gaan kosten
als zij 'Student' .in stand willen houden .
)o subsidie von' het ministcric is -."iu definitief wegg>ynllon .
Jit een dooi het LOG ondernonen financieel onderzoek blijkt ci at dit betekentL,
lat de gezamenlijke grondraden een bedrag van £ 20 .000,- zouden meten
ooservcron voor subsidiering van 'Stu2cnt' om continuering . iTan do
m-schijning van het blad mogelijk tc maken (dit bctekont voor 0,

bij de verdeelsleutel naar ledental die in het LGG_rordt ge-
11„11 c,rd, £ 4000 7 -) . Dit zou dus ccn bedrag zijn naast : de f 0,50
)er lid die no nu al betalen .
n hoevorr~, de taxatie dat het hier yen eenmeligc subsidie betreft,

de tijdvoor . een sanering van het bedrijfje wordt geschapen,
uist is, kan pas n .a .v . enkele aanvullende finencielo gegevens

-orden beoordeeld . aangezien dit eerst vrijdag het geval is zuller rij
ok

	

t ;alv . 'Student' kernen .
ot LOG heeft iep:-

	

0:0pvren=, 00201 . h0 W& IsWonty
east een cxtre* service é,en 00 isach VPO'n110220ndracon, ook oen
.,langrijk instrument zouikunncn, zijn om de politicke vakbonds-
ijn ook in steden waar geen, of een_ slecht gpoedrandsblaG bcst7et,
heen te zetten .
;l moet gesteld worden dat de UWhaar , col1cctief abonnement op hel ;
.ad reeds heeft opgezegd . lis die dier niet op terug komt is
;tud6nt' niet luv .novitb= maar . Vrijen'ng zullen wij kunnen berienten
Cit nl of niet let gevnl is .

Z



Betreft ASVA-SEMINAR .

Het seminar,dat plaats vond op 24 en 25 juni jl. in het sociolo-
gisch instituut ving op zaterdagmorgen om 11 uur aan .

-opende de vergadering met het voorlezen van grote delen
van het discussieblad. Dit duurde tot ongeveer half twee, waarna
de mogelijkheid werd gegeven tot discussie . Dit leverde in eerste
instantie geen interessante punten op totdat
student economie, het woord nam. Deze begon met te stellen dat het
maar een bedroevende zaak was dat er slechts twee bestuursleden
aanwezig waren .

	

antwoordde hierop dat de andere bestuurs-
leden met voorkennis afwezig waren .

was echter niet te stuiten . Hij verweet het bestuur dat er
van enige inspraak van de beleidsraad op beslissingen, door het
bestuur genomen, geen sprake was . Alle acties etc . werden gepland
en beslist in een klein kringetje en niet tijdens de beleidsraads-
vergaderingen met medebeslissingsrecht van de beleidsraad . Hier-
was al meerdere malen op geattendeerd maar klaarblijkelijk voelde
het bestuur zich zo superieur dat er van enige zelfkritiek geen
sprake was . Een voorbeeld was de landelijke demonstratie op 30
mei jl . Volgens

	

had de bijdrage van Amsterdam veel groter
kunnen zijn, indien het bestuur de planning in wijdere kring had
bekend gemaakt .

zowel als voerden aan dat het bestuur gedaan
had wat het kon, maar dat de kritiek, die ze nu gehoord hadden,
besproken zal worden met de andere leden van het bestuur .

Na nog wat losse opmerkingen sloot _

	

de bijeenkomst om
16 .oo uur .
Omtrent de zondag werd bekend dat het ASVA informatie/discussie-
blad verder behandeld werd . Om 14 .30 uur kwam het onderwerp "op-
vang van ASVA-leden, die de beleidsraadsvergaderingen bezoeken"
aan de orde . Aanwezig waren + 30 personen, terwijl

wederom achter de bestuurstafel zaten . Wederom was het
die in de oppositie ging . Hij stelde dat er van enige opvang geen
sprake was .
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De studenten, niet tot het bestuur behorend noch afgevaardigd waren
door de faculteiten, zaten er wat verloren bij terwijl. ze toch al-
leen al door hun komst een activiteit ontplooiden, die ver uitstak
boven de grote massa van ASVA-leden . Op de vraag van

	

. hoe-
veel er momenteel van deze loslopende leden aanwezig waren, bleek
dat dit er slechts 4 of 5 waren .

stelde dat dit aantal veel groter kon zijn . Daarom moesten de
verslagen van de beleidsraadsvergaderingen aan ieder ASVA-lid ge-
stuurd worden. Op deze wijze werd de geheimzinnige waas wat doorbro-
ken en kon men,naar zijn mening, op een veel groter aantal actieve
leden rekenen .

	

stelde dat het bestuur zich hierover zal
beraden . Ook andere punten zouden binnen het bestuur besproken wor-
den, t .w . de nieuwe' actieplannen voor het nieuwe collegejaar waaron-
der gerekend moeten worden de 1000 gulden collegegeld en de studen-
tenstop aan de diverse faculteiten alsmede de opstelling van de
ASVA binnen het L .O .G .
Over het laatste was ook nogal kritiek vanuit de zaal . De aanwezigen
vonden dat de ASVA een te dominerende rol binnen het L .O .G . speelde .
Dit kwam een landelijke coàrdinatie op diverse terreinen niet ten
goede .
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