
Jaarvergadering besprak veel belangrijke punten 

Dagelijks bestuur uitgebreid; commissie 
gaat bundeling film/video onderzoeken 

Van het bestaande dagelijks bestuur had 
penningmeester Jan Willems voor zijn 
functie bedankt. Verder liep er, zoals eer-
der vermeld, een '2e mannen/vrouwen-
plan'. Resultaat voor het komende jaar: 
voorzitter Wim Oosterman, 2e voorzitter 
Gerrit van Doornen, secretaris Jan Dekker, 
penningmeester Marlen Grevenstuk, 2e 
penningmeester Geurt de Bruin. Met een 
mogelijke 2e secretaris is overleg gaande. 
De bestuursleden met een specifieke taak 
Jan Hoogland (coördinatie beginnerscur-
sussen), Aad Kooy (interne en externe 
publiciteit), Ger Mienstra (technische 
dienst), Karel van Rijsinge (filmotheek) en 
Jan van Weeszenberg (jureringssystemen, 
etc.) werden herbenoemd. Er werden, 
merkwaardig of niet, geen tegenkandidaten 
gesteld. Een bijgewerkt overzicht van de 
organisatie treft de lezer elders in deze 
rubriek aan. 

Rnanciële perikelen 
De teruglopende economische situatie 
heeft de NOVA geconfronteerd met zowel 
enig ledenverlies als met een teruglopend 
adverteren van importeurs met betrekking 
tot filmen. De gevolgen zijn dat Filmbeeld 
een bescheidener omvang heeft moeten 
krijgen en dat het ingaande 1982 met 11 
nummers per jaar verschijnt. Verder is de 
overeenkomst met de drukker (en nu ook 
uitgever) gewijzigd. 
Een ander punt is dat de NOVA over 1981 
financieel een fors negatief resultaat heeft 
behaald en liquiditeitsmoeilijkheden heeft. 
Er is in de vergadering gesproken over 
diverse manieren om die op te lossen. 
Waaruit de bestuursvergadering van 26 
juni een keuze zal doen. Aan een dringend 
beroep op de leden om soelaas te geven 
valt niet te ontkomen. Er komen ongetwij-
feld nadere berichten, verzoeken. Daar- 

  

CENTRAAL 

naast werden andere maatregelen geno-
men. Zoals wijzigen van de begroting 1982 
(gericht op een bescheiden positief resul-
taat), verhoging van de contributie ingaande 
'83 met 5,3% (prijsindex), wijziging van het 
rekeningensysteem en het weer instellen 
van een kascommissie. Daarin werden 
benoemd: Douwe Dijkstra, Houweling 
(voorsteller) en Hans Pelt. Voorafgaand 
aan de vergadering werd veel financieel 
werk gedaan door Geurt de Bruin, Marlen 
Grevenstuk en Gerrit van Doornen. Als 
'financiële commissie'. 

Organisatorisch 
allerlei 
Op voorstel van Piel van Mourik (Shot '71) 
belastte de vergadering het besluur een 
commissie samen ie slellen die op korle 
lermijn nagaal of, en hoe, hel mogelijk is 
op amaleurfilm- en videogebied lol bunde- 

 

ling te komen. In de bestuursvergadering 
van 26 juni wordt dit nader uitgewerkt. Het 
werk van de cursussencommissie is, aldus 
Jan Dekker, vertraagd door de aandacht 
die de financiële situatie nodig had. Voor 
het verkrijgen van meer norm-een-heid in 
de voorselectie voor de nalionale wedslrijd 
zal gebruik worden gemaaki van een dezer 
maanden ie verschijnen publika-tie van de 
uitermale deskundige Lolhar Frank van de 
BDFA (Bund Deulscher Film-Amaleure). 
Alleen, volgens ondergetekende, lukt dat dit 
jaar niet meer. Iets anders: een 
najaars-ledenvergadering is niet 
uitgeslolen. De volgende jaarvergadering 
wordl in maart/april 1983 gehouden. 

Slot 
Uileraard is dil verslag niel meer dan een 
beknopl overzicht van hoofdzaken. Dat kan 
vertekend werken. Er zijn in de vergade-
ring meningen, silualies vrij 
legemoelko-mend aangeduid. Vrij soepel... 
naar mijn mening lerwille van de NOVA. 
Bedankt Eind-opmerking: hopelijk doen er 
aan de volgende ledenvergadering weer 
meer mensen mee. 

Aad Kooy 

Op 12 juni hield de NOVA, eindelijk eerder dan gebruikelijk, haar jaarvergadering. Er 
kwamen uiterst belangrijke punten aan de orde. Aanwezig waren de afgevaardigden van 
40 (later 41 clubs), en 3 rechtstreekse leden. 

 


