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Ten Geleide

Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (1979-1993)
Het Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen, ook genoemd Bestuurlijk Overleg Studentenorganisaties, had betrekking
op de Nijmeegse Disputen Federatie Argus en de Nijmeegse studentenverenigingen Carolus Magnus, Golyas en Phocas.
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 1-3.Agenda's voor en verslagen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen.  1979-1993

Bevat 3 stukken
  
  1.1979-1985
  
  2.1986-1990
  
  3.1991-1993
  
 4-7.Agenda's voor en verslagen van het overleg tussen het College van Bestuur van de

Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) en de Algemene Studentenorganisaties
(COBAS). Met bijlagen.  1979-1989, 1991-1993
Bevat 4 stukken

  
  4.1979-1980
  
  5.1981-1985
  
  6.1986-1989
  
  7.1991-1993
  
 8-27.Ingekomen stukken.  1979-1993

Bevat 20 stukken
  
  8.1979
  
  9.1980
  
  10.1981
  
  11.1982
  
  12.1983
  
  13.1984
  
  14.1985
  
  15.1986
  
  16.1987
  
  17.Januari - juni.  1988
  
  18.Juli - december.  1988
  
  19.Januari - juni.  1989
  
  20.Juli - december.  1989
  
  21.Januari - juni.  1990
  
  22.Juli - december.  1990
  
  23.Januari - juni.  1991
  
  24.Juli - december.  1991
  
  25.Januari - juni.  1992
  
  26.Juli - december.  1992
  
  27.1993
  
 28-31.Uitgaande stukken.  1979-1992

Bevat 4 stukken
  
  28.1979-1980
  
  29.1981-1985
  
  30.1986-1990
  
  31.1991-1992
  
 32.Verslagen van de algemene studenten-enquête, gehouden onder (aankomende)

studenten van de KUN en uitgevoerd door E. Smeets van het Instituut voor
Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) te Nijmegen over 1990-1992.  1991-1992

  
 33.Stukken betreffende het Overlegorgaan Culturele studentenverenigingen (OC) te

Nijmegen.  1990-1991
Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 3/4

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163361
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163362
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163363
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163364
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163365
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163365
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163365
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163366
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163367
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163368
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163369
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163370
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163371
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163372
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163373
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163374
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163375
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163376
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163377
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163378
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163379
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163380
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163381
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163382
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163383
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163384
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163385
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163386
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163387
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163388
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163389
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163390
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163391
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163392
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163393
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163394
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163395
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163396
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163396
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163396
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163397
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110163397
http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/


Archief Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen

  
 34.#Bos-boekje#, boekje met informatie over de verenigingen die bij het Bestuurlijk

Overleg Studentenverenigingen (BOS) aangesloten zijn, namelijk Argus, Carolus
Magnus, Golyas, Phocas en de Loefbijter.  1991

  
 35.Jaarverslag van de afdeling Studentenzaken van de KUN over 1990-1991.  1992
  
 36.Verslag van R. Graat van de enquête "Lidmaatschap van een

studentengezelligheidsvereniging of dispuut", gehouden onder studenten die lid
zijn van de Nijmeegse studentenverenigingen Carolus Magnus, Golyas, Phocas, de
Loefbijter of van één van de disputen aangesloten bij de disputenfederatie Argus.
  [1988]

  
 37.Verslag van het COBAS-symposium over een gebrek aan belangstelling van de

Nijmeegse student om zich aan te sluiten bij c.q. zich actief op te stellen in een
studentenvereniging, gehouden op 7 november.  1990

  
 38.Rapport "Tijdsinvestering en belang studentenverenigingen" van de Landelijke

Kamer van Verenigingen (LKVV) te Utrecht.  1988
  
 39.Rapport van de Adviesgroep Cultuurparticipatie van de Stichting Ouverture te

Nijmegen inzake een onderzoek naar het gevoerde cultuurbeleid ten aanzien van de
Nijmeegse studenten.  1992
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