
NO V A-bestuursvergadering
Misschien verwacht u dat elke be-
stuursvergadering gekenmerkt wordt
door een flink aantal besluiten.
In dat geval moet ik u wat betreft de
NOV'A-bestuursvergadering van 14
augustus teleurstellen.
Er is die dag, aanknopend bij prakti-
sche punten, naar verhouding veel tijd
besteed aan nuchter afwegen van wen-
selijkheden en mogelijkheden. Geen
enkel bestuur kan het zich veroorloven
te weinig aandacht te besteden aan
haar beleid: het NOVA-bestuur niet,
een distriktsbestuur niet en een klub-
bestuur niet.
Natuurlijk is er wel wat konkretere in-
formatie te geven. Nagegaan moet
worden of de gewijzigde statuten nog
aanpassing behoeven aan boek 2 van
het Nieuwe Burgelijk Wetboek. Daar-
naast zal het bestuur een ontwerp voor
een nieuw huishoudelijk reglement be-
kijken.
Er is ruim stilgestaan bij het funktione-
ren van distrikten en klubs, en moge-
lijkheden om ondersteuning te bieden.
Konklusie: klubs zullen die ondersteu-
ning, en stimulansen, vooral in hun dis-
trikt moeten vinden; de distrikten bij
elkaar en in het NOVA-bestuur. Een
vraag is of er voldoende gebruik ge-
maakt wordt van de mogelijke persoon-
lijke kontakten en van NOVA-
organisatie-informatie.
Er komt geen najaars-fllminformatie-
aktie; wel wordt gemikt op een nieuwe
voorjaarsaktie.
Uiteraard zullen tussendoor-akties van
klubs zoveel mogelijk met matereaal
ondersteund worden.
Mankracht valt praktisch niet of nau-
welijks te leveren.
Izake UNICA '77-in-Nederland is nog
geen definitieve beslissing genomen.
Duidelijk is dat de gebruikelijke 10-
daagse opzet geen haalbare kaart is.
Gezocht wordt naar een alternatief dat
minder franje heeft en duidelijker ge-
koncentreerd is op de internationale
filmvertoning. Kortom iets waar je als
filmliefhebber een week vakantie voor
over zou hebben.
Waar het NOVA-sekretariaat in toe-
nemende mate mee gekonfronteerd
wordt is de stijging van portokosten,
enz. Er zijn ekele bezuinigingen ver-



zonnen, maar dat is bij voortgaande
inflatie onvoldoende. Kontributieaan-
passing is praktisch onontkoombaar.
Meer leden helpt natuurlijk ook een
handje.
Tot slot: op 9 september is het
telefoon-nummer van het sekretariaat
(03402) 35434 geworden.
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