
Het belangrijkste agendapunt
van deze vergadering was het
voorstel tot toelating van indi-
viduele leden tot de NOVA. Met
ruime meerderheid werd dit voor-
stel van het NOVA-bestuur aan-
genomen, hetgeen voor de ont-
wikkeling van de NOVA zeer
belangrijk is.

.Smalle Band' voorzitter Van
der Knoop... tegen individuele
leden.

Voorzitter J. Vet (midden) tijdens één van zijn voortreffelijke
betogen.

jaar van de voorbereidingen,
1966 is het jaar van de opbouw
van de organisatie en 1967 zal
het jaar van de realisatie van
alle plannen zijn. De toelating
van de individuele leden tot de
NOVA zal een wijziging in de
bestaande organisatie van de
NOVA betekenen. Het bestuur
stelt zich op het standpunt dat
de uitwerking van deze organi-
satie door een deskundige zal
dienen te geschieden en meent
dit het beste te kunnen opdragen

aan een organisatiedeskundige,
aldus voorzitter Vet.
Na de opening werden de ver-
slagen van de sekretaris,
de filmothecaris, de kascommis-
sie en de penningmeester aan-
vaard. Ook de begroting voor
1966 en 1967 werd zonder hoofde-
lijke stemming goedgekeurd.
Een punt van lange diskussie
werd het voorstel tot toelating
van individuele leden. In zijn in-
leiding zei de heer J. Vet, dat de
openstelling van de NOVA voor

Distrikt Oost overlegt.

Voorzitter J. Vet zei in zijn ope-
ningswoord, dat 1965 voor de
NOVA een zeer belangrijk jaar
is geweest. Door toekenning van
een aanloopsubsidie van het
Ministerie van Cultuur, Rekrea-
tie en Maatschappelijk werk kon-
den een aantal jarenlang be-
staande wensen worden gerea-
liseerd: subsidies aan de dis-
trikten, uitbreiding van het
NOVA-sekretariaat, uitbreiding
en onderhoud van de NOVA-
filmotheek, het aankopen van
een schriftelijke filmcursus, de
benoeming van een administra-
teur en een eindredakteur voor
het NOVA-nieuws in .Smalfilm'.
Het NOVA-bestuur richt zich op
een driejarenplan: 1965 was het



individuele leden één der pei-
lers was, waarop het Ministerie
van C, R & M de subsidie aan
de NOVA 'heeft gebaseerd. Het
Ministerie ziet graag, dat een
aantal van 200.000 camerabezit-
ters in ons land wat meer met
hun camera gaat doen, dan al-
leen knopdrukken. Voor de
NOVA ligt hier de taak deze
filmers op te vangen en te vor-
men. Dat kan door hen te akti-
veren toe te treden tot de be-
staande filmclubs. Het blijkt ech-
ter, dat het merendeel van deze
filmers er niet veel voor voelt
zich bij een filmclub aan te slui-
ten, maar wel graag deel zou
willen nemen aan filmcursussen,
wedstrijden en bijeenkomsten.
Het NOVA-bestuur meent dit te
kunnen realiseren door het in-
stellen van het individuele lid-
maatschap. Ter bescherming van
de filmclubs zullen hier de vol-
gende voorwaarden aan verbon-
den zijn: Toelating tot het indi-
viduele lidmaatschap kan alleen
geschieden indien men geen lid
van een filmclub is, of voor
voormalige clubleden na een
wachttijd van 2 jaar. De jaar-
contributie voor individuele le-
den zal ± f 25,— per jaar be-
dragen, inclusief .Smalfilm'. Het
individuele lid heeft geen stem-
recht.
De rechten van een individueel
lid bestaan uit: deelname aan
alle cursussen van de NOVA,
toegang tot het NOVA-festival,
ontvangst van NOVA-publikaties
(gratis of tegen kostprijs), het
huren van films uit de NOVA-
filmotheek en deelname aan een
speciale wedstrijd voor indivi-
duele leden.
Tegen dit voorstel bestonden
van de zijde van een aantal af-
gevaardigden nogal wat bezwa-
ren, met name vond men de con-
tributie te laag en de rechten te
analoog aan die van de leden
van de filmclubs. Het was jam-
mer dat deze afgevaardigden
kennelijk niet het belang van dit
voorstel inzagen — of niet in
wilden zien — en op alle moge-
lijke manieren negatief t.o.v.
het bestuursvoorstel stonden. Na
een m.i. weinig ter zake dienen-
de diskussie werd het voorstel
tot toelating van individuele le-
den tot de NOVA met een ruime
meerderheid aangenomen en het
bestuur gemachtigd de plannen
verder uit te werken, hetgeen
voor de toekomst van de NOVA
zeer belangrijk is.
Na een geanimeerde maaltijd
werd met een vertoning van de
film .Portrait of Lydia', toegelicht
door de psycholoog en ama-
teurfilmer J. Wildschut, deze ver-
gadering besloten. ovd. •


