
Vergadering algemeen bestuur

Drie werkgroepen zullen
ideeën gaan ontwikkelen
Organiseren moet. . . Helaas, zeggen velen, maar
hoe bereik je anders je doel? Wachten op het goeie
geluk is wel wachten op het toeval. Op zaterdag 26
februari vergaderde het algemene bestuur van de
NOVA. hieronder de krenten uit de pap.

Jan Hoogland, weggeweest door
ziekte, was er weer en werd van
harte welkom geheten. Hij pakte,
voorzichtig, de draad weer op.
In de persoonssfeer was er ter
kennismaking Ton Suurhoff. In de
loop van de vergadering liet hij
zich strikken als kandidaat 2e se-
cretaris. Verder werden namen ge-
noemd van vraagbare kandidaten
voor het NOVA-voorzitterschap.
Tegelijk werden er, naar behoefte
aanpasbare, werkgroepen gefor-
meerd.
Aan het eind van de vergadering
waren er 3 werkgroepen. Om te
beginnen de eind januari ontstane
Werkgroep Clubs/districten (waar-
in Geurt de Bruin, Gerrit van Door-
nen, Alfons Kevenaar en Aad
Kooy). Verder de tijdens de verga-
dering op stapel gezette Werk-
groep Leden-individueel (waarin
Mary de Klerk, Guus Mansveld en
Ton Suurhoff) en de Werkgroep
Nationale manifestatie (waarin
Mary de Klerk, Ger Mienstra, Wim
Nummerdor en Henny van
Wamel).

CENTRAAL
Voor adressen van de NOVA,
betreffende organisatie, be-
stuursleden en Filmbeeldcor-
respondenten zie pagina 20 in
onze uitgave van Januari jl.

De werkgroepen zijn bedoeld voor
het ontwikkelen en voorstellen van
ideeën. Het algemeen bestuur en
de algemene ledenvergadering
zullen vervolgens het beleid moe-
ten overwegen en vaststellen.
Er zullen ongetwijfeld nog andere
werkgroepen wenselijk zijn. Welke
precies, moet vooral volgen uit de
informatie die door de Werkgroep
Clubs/districten aan de clubbestu-
ren gevraagd is. Informatie over de
levende behoeften en visies.

Aktiviteiten op
korte termijn
Er bleek behoefte aan aanpassing
van het reglement voor de Natio-



nale wedstrijd, zowel wat betreft
de deelnemingsaspecten als tech-
nische en organisatorische aspec-
ten. De herziene versie verschijnt
in het komende april- of meinum-
mer van Filmbeeld.
Andere besproken zaken waren
de voorlichtingsdag 'Film en video
doorgelicht' op 23 april a.s. en de
door Agfa gesponsorde 'NOVA-
familiedag' op (ook zaterdag) 7 mei
a.s. Zie de aparte berichten hier-
over.

Financiën, etc.
Hoewel de exploitatie over 1982 er
redelijk uitziet, bleek verbetering
van de liquiditeitspositie wel wen-
selijk. Bijgevolg wordt nieuwe en
alsnog-deelneming aan het Be-
stemmingsfonds van harte bepleit.
Versta u met één van beide pen-
ningmeesters.
De volgende vergadering van het
algemeen bestuur is er op zater-
dag 23 april a.s., voorafgaand aan
de Film- en video-voorlich-
tingsdag.

Aad Kooy


