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BESTUURSVERGADERING 16 MAART 19?4

Dat de werkzaamheden van het NOVA-sekretariaat
steeds meer in omvang toenemen blijkt niet alleen
uit het aantal telefoontjes dat dagelijks binnenkomt
(gemiddeld zo'n 25 a 30 per dag) en de uitgaande
post; ook het aantal tijdens zo'n vergadering te be-
handelen onderwerpen neemt toe. De NOVA gaat als
service-organisatie steeds meer voor haar leden be-
tekenen .
Een belangrijk agendapunt tijdens de vergadering van
16 maart was het ontwerp voor de nieuwe statuten. In
het verleden zijn reeds een aantal (aarzelende) stap-
pen in die richting gezet, de heren Oosterman,
Verbeek en Kooy hebben deze thans wat meer gekonkre-
tiseerd. Het l i g t in de bedoeling dat de nieuwe
statuten in de a.s. voorjaarsvergadering aan de ge-
delegeerden worden voorgelegd.
De Nationale NOVA-Manifestatie 197^ zal waarschijn-
l i j k op 16 en 17 november a.s. in Orpheus te Apel-
doorn plaatsvinden. Om deze manifestatie nog aantrek-
kelijker voor de deelnemers te maken zal waarschijn-
lijk een exclusief evenement in het programma worden
ingebouwd. Omdat een en ander nog geen volledig ge-
stalte heeft gekregen is het nog wat vroeg onn hier
in details verder op in te gaan.
Jan Hoogland deed verslag van de NOVA-fiImkursussen
voor beginners die met groot sukses in diverse steden
van ons land worden gehouden. Uit het grote aantal
enthousiaste deelnemers b l i j k t dat deze kursussen in
een behoefte voorzien.
Voorzitter Oosterman deelde mede dat hij onlangs een
goed gesprek met vertegenwoordigers van N.H.'63 en
de Haagse SmaIfi lm Liga heeft gehad.
Ook maakte Wim Oosterman melding van een gesprek dat
tussen de besturen van het NVG (Nederlandse Verenig-
ing voor Beeld- en Geluidsregistratie) en de NOVA
heeft plaatsgevonden. Daarbij kwam o.m. een eventuele



nauwere samenwerking tussen beide organisaties ter
sprake.
De nieuwe en betere vormgeving van "Cineshot", zoals
die thans voor u l i g t , is het resultaat van het ge-
sprek tussen het dagelijks bestuur van de NOVA en de
redaktie. Naast de verbetering van het uiterlijk zal
in de toekomst ook naar meer va r i a t i e in de inhoud
worden gestreefd.
Kortom op deze vergadering werden weer heel wat zaken
behandeld en afgehandeld, hetgeen er dan ook de oor-
zaak van was dat voorzitter Oosterman eerst tegen
vijven deze kon sluiten.
Ovd.


