
Recordaantal clubs op tweede ledenvergadering

Toekomst van de NOVA
is geruststellender geworden
Zaterdag 11 december hield het NOVA-verband
voor de tweede maal dit jaar een algemene
ledenvergadering. Bedoeld voor tussentijds ver-
slag van het bestuur over de eerste 9 maanden
van dit jaar en de presentatie van een situatie-
analyse en daaraan gekoppelde ideeën voor
1983 en volgende jaren.

Fijn was het dat er 52 clubs
vertegenwoordigd waren. Dat
was een recordaantal in de
NOVA-geschiedenis. Een re-
cord dat overigens best gebro-
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ken mag worden als de NOVA
op 16 april a.s. haar jaarverga-
dering 1983 houdt. Er is con-
structieve aanleiding genoeg.

Op de goede weg
In zijn openingswoord kon
voorzitter Wim Oosterman ver-
melden dat na de sombere
constateringen en vraagte-
kens van de jaarvergadering in
juni jl. er veel werk verzet is om
tot verbetering te komen. Dat
is ook bereikt: de toekomst is
geruststellender geworden.
De aanleiding tot deze verga-
dering zit niet in onzekerheid
over Filmbeeld, maar in de
wens informatie te geven over
situatie en voorstellen met be-
trekking tot de NOVA.
Na melding van ingekomen
stukken en mededelingen door
secretaris Jan Dekker volgt
behandeling van de notulen
van de vorige vergadering.
Enigszins gewijzigd en aange-
vuld worden zij goedgekeurd.

Financieel gunstig
Vervolgens worden de begro-
ting en resultaten over de eer-
ste 9 maanden van 1982 toe-
gelicht door de 1e en 2e pen-
ningmeesters Marten Greven-
stuk en Geurt de Bruin. Ook de

balans per 30 september
1982. Het blijkt dat de resulta-
ten aardig in de buurt van de
begroting komen. Over 1982 is
geen verlies te verwachten.
Eerder ontstane schuld kon
voor een deel gedelgd worden.

NOVA '1983'
Agendapunt 'NOVA 1983' om-
vatte, ondersteund door over-
headprojectie, een gedetail-
leerde schets van de NOVA-
situatie door 2e voorzitter Ger-
rit van Doornen. Onderdelen
daarvan bijvoorbeeld: proble-
men in clubs (bijv. contributie,
eigen en aan het NOVA-ver-
band), kritiek op Filmbeeld.
Daarbij aansluitend presen-
teerde hij iedeeën wat betreft
de doelstelling van de NOVA,
een andere organisatie-op-
bouw en andere werkwijzen,
daarmee samenhangend.

De NOVA zou zich moeten
richten op het gehele amateu-
ristische audio-visuele terrein.
Dus niet alleen op film, maar
ook op video en klankdia.
Verder presenteerde hij een
'getrapte' vorm van bestuur,
waarin een dagelijksbestuur
(DB: 1e voorzitter, secretaris
en penningmeester), een
werkbestuur (WB: DB plus 2e
voorzitter, secretaris en pen-
ningmeester) en een alge-
meen bestuur (AB: WB plus
namens elk district een be-
stuurslid, en enkele be-
stuursleden met een speci-
fieke taak). Grove taakschet-
sing: een DB voor het 'doen',
een WB voor het 'organiseren'
een een AB voor de 'beleids-

bepaling'. Deze structuur aan
te vullen met werkgroepen on-
der leiding van een WB-lid.
Werkgroepen m.b.t. het club-
wezen, rechtstreekse leden,
nationale NOVA-contacten, fi-
nanciën en techniek.
De bedoeling is dat een clubje
mensen Gerrit van Doornen
zal helpen dit verder uit te
werken. En dat het resultaat
naar de clubs en districten
gaan ten behoeve van de ver-
dere meningsvorming. Het
wordt uitdrukkelijk 'bouwen
van onderen af'. Daarmee sa-
menhangend zal de betekenis
van de afkorting NOVA goed
bekeken moeten worden.

Geen ontkoppeling
Ingekomen brieven onder-
streepten dat een aantal
NOVA-(club)leden moeite
heeft met 'Filmbeeld in het
NOVA-lidmaatschap'. Over
het alternatief, ontkoppeling,
was eerder overlegd in het
NOVA-bestuur, waarna het
dagelijks bestuur de mogelijk-
heden peilde. Ontkoppeling
bleek voor de NOVA als totali-
teit onverstandig, en eigenlijk
ook onhaalbaar. De discussie
ter vergadering werd door af-
gevaardigden ervaren als een
helderder informatie-uitwisse-
ling en het DB verklaarde zich
bereid dit op districtsniveau te
herhalen.
Iets anders is dat het maand-
blad 'Film- en videotechniek'
ingaande 1983 niet meer ver-
schijnt. Het wordt weliswaar
opgevolgd door 'Video-aktief',
maar het resultaat is wel dat er
één tijdschrift overblijft met na-
druk op filmen. . . namelijk
Filmbeeld. Dat moet dus ge-
woon blijven. (Aan verbeterin-
gen wordt regelmatig gewerkt,
ak).

Organisatorisch
allerlei
Op de vraag waarom de in de

ledenvergadering van 12 juni
afgesproken 'commissie Van
Mourik' er nog niet was, ver-
wees de voorzitter naar de
behoefte eerst meer aandacht
te geven aan de interne situa-
tie. De commissie zal nu ech-
ter spoedig geïnstalleerd
worden.
Iets anders: het huidige WB
(als ik het zo mag noemen)
zoekt de nieuwe 1e voorzitter
van de NOVA buiten haar ge-
lederen. Persoonlijk commen-
taar van uw verslaggever: als
dat met een goed resultaat zou
kunnen, graag.
Verrassend was het WB-voor-
stel om de contributie voor
1983 vrijwel gelijk te houden
aan die voor 1982. Namelijk
om ƒ 44,80 afrondend te bren-
gen op ƒ 45. Het werd aange-
nomen. Helaas vroeg niemand
of het echt wel verantwoord
was.

Diversen uit
de rondvraag
In de rondvraag bracht Kamer-
man van Amfi '66 verslag uit
van een statistisch onderzoek
naar de 'Ten Best'-keuze in
Ede de laatste 4 keren. Het
veroorzaakte enige hilariteit.
Het lijkt goed om er in organi-
satorisch verband nog eens op
terug te komen. Phine van der
Velden (HAF) vroeg om meer
aandacht en mogelijkheden
voor propaganda via clubs.
Lees ook het kaderblad 'Open
avonden en dagen' zou ik zeg-
gen, en laat het weten als dat
onvoldoende antwoord geeft.
Ook was er iemand wiens
naam ik helaas niet zeker
weet. Hij meldde:
Er is een meneer uit Heerde,
Die bij de NOVA verkeerde.
Hij wou graag naar huis,
Terug naar de buis,
Waar zijn vrouw de boterham

smeerde.

Waarna de voorzitter iedereen
bedankte en een goede reis
naar huis wenste. Alwaar on-
getwijfeld veel deelnemers de
vraag kregen voorgelegd: hoe
was het?
Misschien mag dit verslag
meehelpen die vraag te beant-
woorden.

Aad Kooy


