
Nova-voorzitter Jan Vet:

DE NOVA IS EEN DEMOKRA
TISCHE ORGANISATIE
Op 5 juni wordt te Utrecht de jaarvergadering (lees: alge-
mene ledenvergadering) van de NOVA gehouden. Het door-
snee NOVA-lid interesseert — jammer genoeg — deze jaar-
lijkse 'praatdag' niet zo; hij laat dit liever over aan de leden
van zijn klub, die er lol in hebben om met het NOVA
bestuur of andere gedelegeerden in debat te treden.
De NOVA-leden, die als toehoorder komen, waren tot voor
kort op de vingers van één hand te tellen. De laatste paar
jaren is gelukkig wat meer belangstelling van die zijde merk-
baar.
Hebben de individuele en bij de NOVA via de klubs aan-
gesloten leden het recht om tijdens de jaarvergadering het
woord te voeren of is dat alleen aan de gedelegeerden voor-
behouden? Wij spraken hierover met NOV A-voorzitter Jan
Vet.

'Volgens de statuten mag de
jaarvergadering door ieder
NOVA-lid als toebehoorder
worden bijgewoond.
Spreek- en stemrecht heb-
ben alleen de gedelegeerden.
Deze bestaan uit vertegen-
woordigers van de plaatse-
lijke verenigingen die bij de
NOVA zijn aangesloten.
Volgens het huishoudelijk
reglement van de NOVA
dient iedere vereniging uit
haar midden twee leden en
twee plaatsvervangende le-
den te kiezen, die als gedele-
geerden worden afgevaar-
digd. De namen van deze
vertegenwoordigers moeten
aan het NOVA-sekretariaat
worden opgegeven'.
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We vragen voorzitter Vet of
die gedelegeerden in de
praktijk inderdaad door de
leden van de klubs worden
gekozen.
'Ik geloof dat iedere bij de
NOVA aangesloten klub, die
zichzelf respekteert, volgens
het huishoudelijk reglement
van de NOVA z'n gedele-
geerden aanwijst'.

Over het spreekrecht zegt
Jan Vet:
'Dat spreekrecht alleen voor
de gedelegeerden is een
praktische maatregel. Wan-
neer ieder NOVA-lid het
recht had om zijn zienswijze
kenbaar te maken, dan zou
het gevaar bestaan dat op
zo'n jaarvergadering einde-
loos over details zou worden
gesproken, terwijl de hoofd-
punten door tijdgebrek niet
of nauwelijks aan de orde
komen. Het moet zo zijn dat
de agenda van de jaarver-
gadering in de klub wordt
besproken en de afgevaardig-
den (gedelegeerden) van die
klub als spreekbuis op-
treden.
De NOVA is naar mijn
mening een demokratische
organisatie, vandaar dat ik
ook een niet-gedelegeerde
het woord geef, tenminste
als hij iets belangrijks te zeg-
gen heeft'.

OPROEP
De heer D.W. Engelfriet, Zwarte
Jansstraat 109B, Rotterdam-11,
vraagt welke filmer tijdens het
Cinema Totaal op het NOVA-
Festival 1970 de film 'Rood-
kapje' draaide. De heer Engel-
friet zou graag met deze persoon
in kontakt willen treden.

Wat is de mening van de
heer Vet over de huidige sta-
tus van de individuele le-
den?
'Zoals bekend heeft het
NOVA-bestuur een kommis-
sie benoemd die tot taak
heeft een rapport over de
toekomstige struktuurwij-
ziging aan het NOVA-
bestuur uit te brengen. Het
is duidelijk dat, gezien de
groei van het aantal indivi-
duele leden, deze groep een
duidelijker plaats in de
NOVA dient te krijgen dan
tot dusverre het geval is. Ik
wil echter niet op het rap-
port van genoemde kommis-
sie vooruit lopen, maar dat
er voor de individuele leden
meer zal moeten worden ge-
daan is een dringende nood-
zaak'.

Tot zover NOVA-voorzitter
Vet. Elders in dit nummer is
de volledige agenda van de
jaarvergadering opgenomen.
Wij wekken dan ook ieder
belangstellend NOVA-lid op
om op 5 juni aanwezig te
zijn. Al heeft dan niet ieder-
een spreekrecht, het lijkt
ons toch van belang dat men
verneemt wat de plannen
van het NOVA-bestuur in de
naaste toekomst zijn.
DICKOVERDUIN


