
OlfJI nieuws
Inzendingen voor deze rubriek kunnen
worden gestuurd naar het redactieadres
van 'Filmbeeld': Julianalaan 67, te
Zeist. Kopij dient uiterlijk 4 weken vóór
de verschijningsdatum in het bezit te zijn
van de 'Filmbeeld'-redactie.

Voorbeeldige
snelheid
Zoals aangekondigd was er op 18
maart weer een vergadering van het
NOV'A-bestuur. Met als belangrijk on-
derdeel een eerste samenspraak met de
in mijn vorig verslag genoemde advies-
commissie: de Stuurgroep '78.
Er werd een voorlopig beeld gevormd
van meningen over allerlei onderwer-
pen. 'Voorlopig' omdat van een aantal
districten de visies nog niet beschik-
baar waren. Waarbij op te merken valt
dat de Stuurgroep een voordelige snel-
heid ontwikkelt die er op gericht is dat
nog vóór de zomervakanties goed-
gefundeerde adviezen gegeven kunnen
worden.
Voor een aantal urgente onderwerpen
werd een 5-tal werkgroepen ontwor-
pen. Daaraan nemen behalve een
stuurgroeplid (Brouwer, Grevenstuk of
De Jong) ook deel: Jan Dekker, Mary
de Klerk, Aad Kooy, Wim Oosterman
en Jan Willems; alsmede hopelijk en-
kele anderen die op het moment van
schrijven van dit verslag nog gevraagd
moeten worden.

Geen opgave
Een ander punt was 'wat te doen?' met
de melding van enkele clubs dat zij (on-
danks de statutaire regels) niet alle le-
den als NOVA-lid plegen op te ge-
ven ... Die statuten zijn echter niet op-
gelegd door een 'eigenzinnig', overi-
gens democratisch gevormd, NOVA-
bestuur, maar door het parlement van
de organisatie: de algemene ledenver-
gadering. Kunnen verplichtingen een
bredere basis hebben?
Natuurlijk, deelnemen aan een groter,
bijvoorbeeld landelijk verband bete-
kent dat je soms moet toegeven aan
opvattingen of verplichtingen waar je,
dikwijls meer gevoelsmatig dan prak-
tisch, moeite mee hebt. Dat toegeven
levert overigens eerder respect op dan
wat anders. En, als ik zo om me heen
kijk, de contributie van een enigszins
actieve filmclub ligt tegenwoordig ge-
makkelijk omstreeks f 75,— per jaar.
Waat hebben we het eigenlijk moeilijk
mee? De betrokken clubs mogen een
reactie van het NOV A-bestuur in deze



geest verwachten. Als het er om gaat
wat in filmerskring verstandig, spor-
tief, en ook nog goedkoop is, dan is dat
volgens mij het NOVA-lidmaatschap.

Waar ook over gesproken werd zijn de
grenzen van enige districten. Districten
met grote afstanden zijn in elk geval
niet erg zinvol. Dat bemoeilijkt het con-
tact. Zodra mogelijk kom ik erop terug.
Er kwam meer aan de orde, maar daar-
over valt nog weinig definitiefs te mel-
den. Tot zo ver dus.
De volgende vergadering is op 29 april
a.s. gesteld.

Aad Kooy


