
Bestuursvergadering
Op 5 mei j.i . kwam het algemeen bestuur van de NOVA
in Utrecht bijeen om de algemene ledenvergadering
van 12 mei 1984 voor te bereiden. Omdat practisch alle
besproken onderwerpen ook op de algemene leden-
vergadering behandeld werden en het de redactie van
Filmbeeld door de vriendelijke medewerking van
Drukkerij Kerckebosch mogelijk werd gemaakt om
een verslag van deze vergadering nog in het juni-
nummer van Filmbeeld op te nemen meen ik het
verslag van de bestuursvergadering ditmaal achter-
wege te mogen laten.

Gerrit van Doornen wordt
van Doornen Innovision
Nadat de NOVA bestuursleden tij-
dens hun bijeenkomst op 5 mei
geconfronteerd waren met de
brief van mevrouw Phine van der
Velden, waarin zij mededeelde
zich niet herkiesbaar te willen stel-
len voor het voorzitterschap van
onze organisatie kwam vice-voor-
zitter Gerrit van Doornen, die de
vergadering leidde, met een twee-
de onthutsende mededeling.
Hij stelde de vergadering ervan op
de hoogte, dat zijn leidinggevende
functie bij Pieterman Hardglas
B.V. in Zoetermeer wordt beëin-
digd en dat hij een eigen bedrijf
gaat vestigen, dat zich onder meer
zal bezig houden met de productie
en verkoop van het door Pieter-
man met veel succes op de markt
gebrachte Glasscreen. Om ver-
werving van belangen te voorko-
men en omdat de opbouw van zijn
nieuwe zaak voorlopig al zijn aan-
dacht zal vragen meende Gerrit
van Doornen zijn functie in het
NOVA bestuur te moeten neerleg-
gen. Het is duidelijk, dat deze
beslissing van de man, die zich in
de laatste twee jaren met zoveel
élan ingezet heeft om de NOVA
een nieuw gezicht te geven en die
voortreffelijk leiding kon geven
aan bestuurs- en ledenvergaderin-
gen met enige verslagenheid ont-
vangen werd. Maar met begrip
voor het feit, dat deze beslissing
ook zijn persoonlijke leven in be-
langrijke mate zal beïnvloeden,
meenden de aanwezigen zijn be-
sluit te moeten respecteren. Met
als pleister op de wonde, dat Ger-
rit van Doornen zich bereid ver-
klaarde in de Werkgroep Clubs en
Districten te blijven. Dat hij op de
algemene ledenvergadering van
12 mei toch weer prioriteit gaf aan
de belangen van de NOVA wisten
we op dat moment nog niet.
Op 23 juni a.s., de dag dat Gerrit
en Sjaan 25 jaar getrouwd zijn,
nodigt hij relaties en filmvrienden
uit des middags een kijkje te ko-
men nemen in zijn nieuwe bedrijf-
je, van Doornen Innovision, Fok-
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kerstraat 20 in Zoetermeer. Zon-
der twijfel zullen heel wat NOVA
vrienden daar hun opwachting
maken om hem te feliciteren en
alle succes te wensen voor de
toekomst.
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De NOVA
op een nieuwe koers
Afgevaardigden van 36 clubs en
een aantal individuele leden kwa-
men op 12 mei j.l. in het Wijkeen- |
trum de Baten in Nieuwegein bij-
een om de agenda van de algeme-
ne ledenvergadering van de NOVA
af te werken.
Vice-voorzitter Gerrit van Door-
nen, die bij afwezigheid van me-
vrouw Phine van der Velden de
vergadering leidde, heette de aan-
wezigen hartelijk welkom en sprak
de verwachting uit, dat deze ver-
gadering in een ontspannen sfeer
zou kunnen discussiëren over de
belangrijke onderwerpen, die aan
de orde zouden komen. Hij ver-
ontschuldigde de afwezigheid van
secretaris Jan Dekker, die op za-
kenreis in Canada verbleef en deel-
de de vergadering de redenen me-
de, die mevrouw Van der Velden
hadden doen besluiten zich niet
herkiesbaar te stellen voor het
voorzitterschap. Het stelde de ver-
gadering voor om het eerste
NOVA insigne, dat vandaag voor
de leden ter beschikking kwam,
aan Phine uit te reiken, met een
bouqet bloemen en de beste wen-
sen van de vergadering voor een
spoedig herstel.
Bij de goedkeuring van de agenda
stelde Ab ter Horst van Face En-
schede voor om punt 11 van de
agenda, de behandeling van de
structuur van de NOVA, te ver-
schuiven naar de najaarsvergade-
ring, maar de overgrote meerder-
heid van de vergadering was van
mening, dat dit punt wel behan-
deld diende te worden.

De ingekomen stukken en mede-
delingen leverden geen nieuws op
en nadat Gerrit van Doornen het
bezwaar van een te korte samen-
vatting in de notulen van de leden-
vergadering van 26 november
1983 terecht had genoemd, een
verklaring hiervoor had gegeven
en toezegde, dat het secretariaat
in de toekomst de notulen weer op
de bekende wijze zal verzorgen,
werden deze door de vergadering
goedgekeurd.
Het jaarverslag van de secretaris,
met een opsomming van het vele
werk, dat in het verslagjaar werd
verricht, oogstte algemene waar-
dering en werd goedgekeurd, na
een critische kanttekening van Jos
van Sonsbeek, dat de secretaris
wel erg zwaar belast werd. Geluk-
kig kon de voorzitter aantonen, dat
hier het werk van een heel team
beschreven werd en dat het be-
stuur de secretaris niet alleen voor
alles laat opdraaien.
Karel van Rijsinge mocht opnieuw
het applaus van de vergadering in
ontvangst nemen voor het vele
werk, dat hij al die jaren voor de
Filmotheek verricht en voor zijn
punctuele jaarverslag.
Reeds in zijn openingswoord had
Gerrit van Doornen tot zijn genoe-
gen kunnen mededelen, dat het
verschil van mening tussen beide
penningmeesters, dat op de vori-
ge jaarvergadering in de open-
baarheid kwam, tot ieders genoe-
gen opgelost was. In een schema
is de gehele financiële administra-
tie van de NOVA vastgelegd en
zijn ieders verantwoordelijkheden
bepaald. Beide penningmeesters
staan volledig achter de cijfers
zoals deze thans gepresenteerd
worden.
Marlen Grevenstuk gaf een toe-
lichting op de financiële stukken.
Wim Couwenbergh van Lumière
had enige critiek op de groepering
van de cijfers in relatie tot de
subsidie van W.V.C., waarna door
Geurt de Bruin de procedure ver-
duidelijkt werd. Charles Roefs van
Shot '71 maakte het bestuur een
compliment voor het feit, dat de
stukken thans duidelijk en over-
zichtelijk gepresenteerd werden
en de vergadering hechtte ten
slotte zijn goedkeurig aan de ba-
lans en exploitatie rekening 1983
en de begroting 1984. Echter wel
nadat het accountantsrapport be-
sproken was en de kascommissie
verklaarde de stukken gecontro-
leerd en accoord bevonden te
hebben.
Hierna kwam het belangrijkste
punt van de agenda aan de orde:
de voorstellen van het bestuur om
de structuur van de NOVA te wijzi-
gen. Gerrit van Doornen liep met
de vergadering alle onderdelen
van de gehouden enquête nog-
maals door en verduidelijkte de

In verband met
vakantie is het

NOVA-kantoor in de
maand juli gesloten.

door het bestuur getrokken con-
clusies. Daarna kregen de aanwe-
zigen alle gelegenheid hun mening
over de voorstellen uit te spreken,
waarvan een veertiental afgevaar-
digden van verenigingen gebruik
maakten. Dit commentaar varieer-
de van een pertinente afwijzing via
bezorgdheid over de financiële
haalbaarheid van het plan en het
pleiten voor een vast contribu-
tiebedrag per club tot vragen over
de districtsafdracht naar een me-
rendeel van positieve reacties. De
voorzitter beantwoordde alle vra-
gen en wees er nogmaals op, dat
de voorstellen als een raamwerk
gezien moesten worden, waarin
vele details nog ingevuld dienden
te worden. Hij verwoordde de me-
ning van het bestuur, dat deze
voorstellen gezien konden worden
als een redelijk compromis waarin
alle filmclubs in Nederland zich
zouden moeten kunnen vinden.
Als de vergadering bereid zou zijn
de financiële consequenties ver-
bonden aan het loskoppelen van
het abonnement op Filmbeeld met
het lidmaatschap van de NOVA te
accepteren en de voorstellen, zo-
als zij thans op tafel liggen, in
principe goed te keuren,<Jan krijgt
het bestuur alle gelegenheid de
details verder te bespreken en uit
te werken en op de najaarsverga-
dering te presenteren. De nieuwe
organisatievorm kan dan per 1
januari 1985 ingevoerd worden.
Jan van Weeszenburg van de HAF
wees zijn collega's erop, dat het
voortbestaan van de NOVA in ho-
ge mate afhankelijk is van de hou-
ding van de clubbesturen. Hij
pleitte voor een positieve instelling
en enig optimisme. Als het niet
lukt door deze wijziging meer
clubs in de organisatie te vereni-
gen, dan is al het werk voor niets
gedaan. Hierna werd het be-
stuursvoorstel in stemming ge-
bracht en met een overgrote
meerderheid van 33 clubs vóór en
3 clubs tegen aangenomen.

Bij de bestuursverkiezing werden
de heren Marten Grevenstuk en
Jan Dekker, die zich herkiesbaar
hadden gesteld, bij acclamatie
herkozen. In de toelichting op de
agenda had het bestuur toege-
zegd te zullen trachten met een
candidaat voor het voorzitter-
schap naar voren te komen. Door
persoonlijke omstandigheden
bleek de eerste keuze van het
bestuur, de heer drs. W. H. A.
Couwenbergh, voorzitter van Lu-


