
Jaarvergadering
Zaterdag 14 Mei werd te Kaatsheuvel bij Tilburg de
Jaarvergadering gehouden. Vertegenwoordigd waren
15 aangesloten verenigingen en groepen door 24
gedelegeerden.
Hier volgt een kort overzicht van het behandelde;
zie verder de Notulen die t.z.t. aan de clubs zuilen
worden toegezonden.
De NOVA omvat thans 31 clubs met ruim 800 leden.
De Kascommissie stelt de vergadering voor het Be-
stuur decharge te verlenen over het afgelopen ja.ir;
zulks geschiedt.
De begroting 1956 wordt goedgekeurd, nadat op
voorstel van het Bestuur de contributie gehandhaafd
blijft op f 8,50 p.j.p.l.
Met applaus wordt het aanbod van xle Alkmaarse
Smalfilmclub ,40-)-' aanvaard om het Congres 1956
in Alkmaar te houden.
De Voorzitter en de aftredende bestuursleden worden
herkozen. In de plaats van de heer H. J. M. van
Geest, die zich niet meer herkiesbaar stelde, wordt
gekozen de heer A. A. H. A. Kroemer (HAF).
Het voorstel van de Leidse Smalfilm Liga om op het
Congres of buiten het Congres een spreker uit te
nodigen om een onderwerp op filmgebied te behande-
len, vindt wel bijval, doch men is van oordeel dat dit
geen taak van de NOVA is, maar van de plaatselijke
clubs in regionaal verband. De NOVA mag hier niet
meer dan bemiddelen. Dat het Bestuur hier wel sym-
pathiek tegenover staat komt tot uitdrukking doordat
dit jaar, zij het als proef, een ,filmforum' in het pro-
gramma van het Congres werd ingelast. Een circu-
laire over deze kwestie zal uitgaan.
Zowel de NOVA als de UNICA blijven diligent om
het uitwisselen van internationale programma's te
vergemakkelijken; de douanevoorschriften werken
echter belemmerend.
Verder worden nog besproken de inhoud van ,Het
Veerwerk; het zo mogelijk weren van films uit de
Nationale Wedstrijd die de kwalificatie ,redelijk' niet
kunnen halen, waarbij de suggestie naar voren komt
zulke films geen juryrapport te verstrekken (de Na-
tionale Wedstrijd is geen ,critiekcentrum'); het op-
nemen van 8 mm copiën van 16 mm films, en omge-
keerd, in de filmotheek, hetwelk evenwel op de hoge
kosten zal moeten afstuiten.


