Voorstel voor de reorganisatie
van de Nederlandse Organisatie
Van Amateurfilmers (NOVA)
Het Bestuur van de NOVA
OVERWEGENDE:
dat reeds jaren gedacht en gesproken wordt over een reorganisatie, voortkomend uit ongenoegen over het functioneren van de
huidige organisatie, doch waarvan
nog slechts een deel, te weten de
zogenaamde ontkoppeling, m.i.v.
1985 is gerealiseerd;
dat dit denken en discussiëren
energievretend is en afhoudt van
eigenlijke meer belangrijke taken;
dat daarenboven én de huidige
ledentallen én de financiële situatie én de situatie terzake Filmbeeld
én het beleid terzake het Rijkssubsidie, noodzaken tot welke reorganisatie-beslissingen dan ook;
dat er een spanningsveld te constateren is tussen wat enkele districten, als afdelingen van de nationale organisatie, willen en kunnen en wat de centrale organisatie
doet en moet doen; hetwelk zo'n
groot deel van de gelimiteerde
beschikbare financiële middelen
opeist, dat voor de financiering
van districts-activiteiten te weinig
middelen overblijven, zodat men in
deze zou kunnen spreken van een
'kind met een waterhoofd';
dat een deel van de NOVA-leden
het gevoel heeft dat de NOVA niet
of te weinig leeft op het basisniveau van club- en individuele
leden; het is niet (meer) hun organisatie, waardoor het ontbreekt
aan draagkracht, en verschijnselen van vervreemding optreden,
evenals onwil en individualisering,
zodat er geen sprake meer is van
een organisch geheel, maar van
individuen, die tepas en te onpas,
met relatief teveel energie voor
een te gering resultaat, zich moe-
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ten inzetten om het geheel draaiende te houden;
dat er tevens sprake is van een
ambivalente situatie terzake het
rechtstreeks lidmaatschap van
clubs en individuele leden, districtsbesturen geformeerd uit en
door clubs, een algemeen bestuur
geformeerd uit deskundigen en
districtsvertegenwooordigers,
vaak functionerend zonder mandaat en/of ruggespraak, een algemene vergadering als hoogste orgaan, in feite geformeerd uit en
door clubs;
dat te constateren valt dat er vele
groepen/clubs niet aangesloten
zijn bij een nationale organisatie;
dat het denken en gevoelen bij
afgescheiden en niet-aangesloten
clubs in een andere richting gaat
dan de huidige organisatie en dus
deze organisatie geen onvoldoende openingen biedt tot het
hervinden van een eenheid;
dat mede door de opkomst van
het videofilmen, het aantal smalfilmers afneemt en er sprake is van
een veroudering in de laatste categorie, terwijl de top-down organisatie in tegenstelling tot een bottom-up organisatie niet uitnodigt,
laat staan voldoende mogelijkheden biedt tot opname van deze
nieuwe categorie, vaak jonge, videofilmers;
dat daarnaast mogelijk ook ruimte
moet worden geboden aan clubs/
personen en groepen van personen met audio-visuele activiteiten;
dat de huidige organisatie van de
NOVA niet (meer) voldoet aan de
eisen van deze tijd, zowel gemeten naar algemene maatstaven als
naar specifieke maatstaven en
dus geen 'haalbare kaart' meer is
en dus de noodzaak voorligt tot
een beleidskeuze, die een einde
maakt aan onzekerheid en nodeloze energie-investering;
dat een reorganisatie pijn doet en
pijn zal doen met name voor
diegenen, die vaak langdurig en
met grote energie en zelfs met het
tot eigen laste nemen van kosten,
zeer geïnvolveerd voor de NOVA
bezig zijn geweest; dat met respect voor hen het temeer noodzakelijk is te streven naar het behoud
van het meest essentiële, dat is,
dat er een nationale door allen
gedragen organisatie blijft bestaan;

DAARBIJ NADER
OVERWEGENDE:
dat het aanbieden van alternatieven of het wederom houden van
enquêtes, als overbodig, niet efficiënt, geen oplossing biedend te
kwalificeren is;
dat de noodzaak dan aanwezig is
om te komen tot een bepaalde
reorganisatie teneinde verdere afbrokkeling door afscheiding, die
een doodsteek zou zijn voor de

bestaande organisatie, te voorkomen;
dat het dan derhalve noodzakelijk
is te komen tot eensgezindheid,
zonder vooringenomenheid, ten
aanzien van doelstellingen, uitgangspunten, taken en taakverdeling met de financierings- en taakvervullingsconsequenties vandien,
waarbij inzicht en acceptatie meer
dan ooit een eventuele minderheid
moet kunnen bewegen zich neer
te leggen bij de wensen van een
meerderheid, omdat anders een
existentie niet mogelijk is;
dat als algemene uitgangspunten
moeten worden genomen:
dat te onderscheiden zijn
twee niveaus van samengaan
c.q. overkoepeling, te weten
provinciaal/regionaal en
landelijk;
dat het zwaartepunt van de
koepelorganisatie moet liggen op een bij de clubs en
individuen zo dicht mogelijk
niveau, zijnde het provinciaal/
regionaal niveau;
dat derhalve clubs en individuen het provinciaal/regionaal niveau moeten constitueren en dit niveau organisatorisch, beleidsmatig, financieel
en dus ook juridisch zelfstandig zal moeten zijn;
dat de provinciale/regionale
organisaties de nationale
koepel constitueren en in gezamenlijkheid het nationaal
beleid moeten bepalen en realiseren;
dat binnen de nationale organisatie ruimte moet worden
geboden naast de provinciale/regionale filmersorganisaties voor categorale groepen
op het gehele audio-visuele
terrein, desgewenst via secties;
dat elke koepel slechts die taken
dient te vervullen, die alleen of
beter of meer efficiënt op dat niveau vervuld kunnen worden,
waarbij tevens sprake moet zijn
van ad hoc invulling van taken op
verzoek binnen bepaalde kaders;
dat aldus een bottom-up organisatie kan ontstaan, die door alle
deelnemers gedragen wordt en
dus dicht bij hen staat, waardoor
die organisatie meer als eigen herkend wordt en men zich meer
deelgenoot voelt;
dat er van moet worden uitgegaan, dat de 'modale deelnemer'
voor organisatie (club, provinciaal/
regionaal + nationaal) en een
eventueel orgaan een zeker bedrag beschikbaar heeft in de orde
van ± ƒ 25 hetgeen budgetbepaiend is voor de totale organisatie;
dat het rijkssubsidiebeleid tendeert naar medefinanciering van
resp. landelijke en regionale taken
naast project-subsidies, waarvan
ook provinciale/regionale organi-

saties gebruik kunnen maken, los
van het verwerven van provinciale
subsidies;

STELT CONCLUDEREND
VOOR:
dat op korte termijn er rechtspersoonlijkheid bezittende provinciale verenigingen gevormd worden
uit de huidige districten; daar waar
dit gewenst geacht wordt, kan
overgegaan worden tot het formeren van regionale verenigingen
c.q. een meerdere provincies omvattende vereniging;
dat deze provinciale/regionale
vereniging als leden zal kennen
clubs van smalfilmers/videofilmers
en eventueel clubs van audiohobbyisten én individuele leden;
dat de landelijke en regionaal werkende categorale organisaties
aansluiting moeten kunnen vinden
bij de nationale organisaties;
dat de voornoemde verenigingen
geheel zelfstandig hun huishouding inrichten, een eigen bestuur
formeren, taken bepalen, financiering/contributie regelen;
dat er een ledenraad geformeerd
wordt voor een nationale federatie
en door voornoemde verenigingen, per vereniging de voorzitter
of een afgevaardigde namens
hem/haar, die met last en ruggespraak fungeert; dat door deze
ledenraad een beperkt bestuur
geformeerd wordt voor de uitvoering van de nationale taken;
dat de ledenraad van de nationale
federatie zal moeten bepalen binnen welk budget, welke taken op
welke wijze nationaal ingevuld zullen moeten gaan worden (wedstrijden, festivals, kursussen/opleidingen, internationale contacten,
publiciteit (blad), verzekeringen,
winkel, Buma, etc.) en dus welke
taken de voornoemde verenigingen op zich nemen; naast de rijkssubsidie zullen de voornoemde
verenigingen via retributie en contributie (afhankelijk van ledentallen) de nationale federatie financieren;
dat in beginsel de nationale federatie de rechtsopvolger c.q. voortzetting is van de NOVA, de rechten
en
verplichtingen
overneemt
evenals de lopende activiteiten,
teneinde continuïteit waar nodig te
waarborgen; dat eveneens over
de naam een nadere beslissing
moet worden genomen, waarbij
het vooralsnog aanbeveling verdient, de afkorting van de naam
als 'merk' te handhaven;
dat aldus doende op basis van
voorgaande overwegingen probleemoplossend wordt gewerkt;

STELT PROCEDUREEL
VOOR:
dat voormelde reorganisatie zal
dienen plaats te vinden binnen de
vigerende statuten en huishoudelijk reglement, tenzij men tot liquidatie van de huidige NOVA zou
willen overgaan, hetgeen geen
aanbeveling verdient;
dat derhalve in eerste instantie het
fungerend nationaal bestuur zich
heeft uitgesproken over deze
overwegingen en voorstellen tij-

dens de vergadering van 20 april
1985;
dat het nationaal bestuur de geamendeerde en aangevulde voorstellen heeft overgenomen en
doet toekomen aan de districten
en clubs met het verzoek tot bekendmaking en bespreking;
dat teneinde ruim gelegenheid te
geven tot bespreking, de geplande algemene vergadering van 1
juni wordt uitgesteld tot 31 augustus 1985, tijdens welke vergade-

ring beginselbesluiten dienen te
worden opgenomen op basis van
de voorstellen van het nationaal
bestuur, naast de gebruikelijke
agendapunten m.b.t. 1984;
dat door deze algemene vergadering d.d. 31 augustus 1985 een
commissie wordt ingesteld, die op
basis van de door de vergadering
vastgestelde uitgangspunten statuten en een eventueel huishoudelijk reglement aanpast;
dat in november daaraanvolgend

de dan te houden algemene vergadering deze statuten (huishoudelijk reglement) vaststelt, zodat
per 1 januari 1986 de reorganisatie
geëffectueerd wordt;
dat in de periode september/november eveneens de formatie van
provinciale/regionaleverenigingen
zal dienen plaats te vinden;
dat niet bij de huidige NOVA aangesloten audio-visuele, al of niet
categorale organisaties gelegenheid gegeven wordt zich uit te

spreken over deze reorganisatie
en over hun mogelijkheden tot
aansluiting;
dat per 31 december 1985 het
fungerend nationaal en dagelijks
bestuur aftreedt en de bevoegdheden overdraagt aan een als
voormeld geformeerd bestuur.

Nieuwegein, 20 april 1985
Algemeen Bestuur

