
Help de NOVA geldmiddelen

op korte termijn te bezorgen

Er is ook in het vorige Filmbeeld over geschreven: de NOVA heeft onvoldoende geld
in kas en op de bank om goed te kunnen draaien. De oorzaken liggen deels in
toenemend nadelige exploitaties in 1980 en 1981. Die zijn te wijten aan een
teruglopend ledental en minder advertenties in Filmbeeld, en aan onvoldoende
onderkennen ervan en reageren daarop.

Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld:
niet of traag betalen door adverteer-
ders en de achterblijvende afdracht van
NOVA-contributies door sommige
clubs.
Het is jammer, maar de financiële
moeilijkheden zijn ontstaan. . . en het
enige dat er op zit is proberen zo snel
mogelijk uit het dal te komen en op een
beheerste manier de zaken voort te
zetten.

Aan verbetering van het beheer door
doelgerichter en sneller inzicht in de
financiële situatie wordt door beide
penningmeesters gewerkt.

Liquiditeit
Iets anders is verbetering van de nu
duidelijk negatieve vermogenspositie
van de NOVA en het op korte termijn
kunnen/mogen beschikken over be-

langrijk meer kas- en bankmiddelen.
Anders gezegd: verbetering van de li-
quiditeit.

Om beide doelstellingen te dienen
heeft het NOVA-bestuur op 26 juni
een NOVA-Bestemmingsfonds ge-
vormd, waarin de volgende gelden op
te nemen:
a. het bestaande (CRM-)bestem-

mingsfonds ad. ƒ 9.165,71;
b. giften, schenkingen, erfstellingen,

legaten en andere al dan niet toeval-
lige baten. Geld dat men kwijt is
dus;

c. ti jdelijk ter beschikking gesteld
geld, verkregen door verkoop van
Certificaten van deelneming in het
NOVA-bestemmingsfonds. Geld
dat men niet kwijt is, dat men
uitleent in principe. Het nominale
bedrag van een certificat is ƒ 25 of

ƒ 100. De certificaten zijn genum-
merd en worden per jaarli jks te
begroten bedrag en via loting terug-
betaald.
De aankoopgegevens van de certifi-
caten worden vastgelegd in een re-
gister dat 2-maal per jaar door de
accountant van de NOVA wordt
gecontroleerd. De beide penning-
meesters zijn verplicht tot geheim-
houding van de inschrijvers en hun
inschrijvingen.

Reglement
Het reglement van het bestemmings-
fonds is uitgebreider dan hierboven
vermeld en is verkrijgbaar bij Ie en 2e
penningmeester. Vooral van belang is
dat de NOVA de middelen op korte
termijn ter beschikking krijgt. Door
storting op de bankrekening van het
NOVA-bestemmingsfonds nr.
66.67.61.000 bij de NMB te Gouda.
Het postgironummer van de NMB-
Gouda is 7.99.25. De aangekochte cer-
tificaten worden zo spoedig mogelijk
toegestuurd.

Mogen we vragen om vlotte en gene-
reuze medewerking'? Inlichtingen bij de
penningmeesters (zie hieronder).

Namens het bestuur:
Aad Kooy

- M. Urevenstuk, Dammulen 90, 3481 AI' Harmclen. tel.
03483-2596;

- G. de Bruin, Lage «ouwe 236, 2801 LN liouda. tel.
01820-12733.


