
Jaarvergadering NOVA: op naar de
10.000
Op zaterdag 11 september waren in het
Jaarbeursgebouw te Utrecht klubafge-
vaardigden en rechtstreekse leden bij-
een in een vrijwel volle zaal.
De vergadering werd gekenmerkt door
een opbouwende sfeer, die eigen veel
meer (bestuursleden en nog-niet-
aangeslotenen hadden moeten mee-
maken. Deels was het verantwoording
afleggen door het NOV'A-bestuur,
deels was het suggesties doen en over-
leggen hoe de NOVA nog beter zou
kunnen funktioneren. Bestuursleden
van niet-vertegenwoordigde klubs zul-
len erin NOVAskoop meer over kunnen
lezen.
De vergadering werd geopend met het
uitreiken van de medailles, herinne-
ringsplaten, enz- jlie bemachtigd wer-
den in de internationale UNICA-
wedstrijd van dit jaar. Het verslag van
de sekretaris werd voorgelezen en be-
diskussiëerd. Voorde liefhebbers is een
exemplaar bij het sekretariaat verkrijg-
baar.
Aan het verslag van de penningmeester
werden toelichtingen op het financiële
beleid gekoppeld. In dat kader ging de
vergadering akkoord met een bijdrage-
verhoging van ƒ 5,— per jaar. Deels
om het effekt van de inflatie op te van-
gen (denk bijv. aanposttarieven en per-
soneelskosten) deels om de opbouw



van 'Filmbeeld' te ondersteunen.
Een ander element vormde de kwets-
baarheid van ons één-vrouws sekreta-
riaat. Distrikt Centrum nodigde het
NOVA-bestuur uit voorstellen te doen.
Goed nieuws wat betreft komende akti-
viteiten werd gebracht door ettelijke
dis t rikts vertegenwoordigers. Daarbij
bleek toenemende kommunikatie met
de rechtstreekse N'OV'A-leden.
In het bestuur werden Jan Willems, Ab
Heijermans, Jan Hoogland en Kees
Verbeek herkozen. Jan Franx werd als
vertegenwoordiger van distrikt Oost
opgevolgd door Arie de Jong.
Jan Franx werd hartelijk bedankt voor
zijn gedurende vele jaren geleverde bij-
drage. Wat niet wegneemt dat er op
hem gerekend blijft worden wanneer
dat nodig is.
Wat betreft de nieuwe wetgeving m.b. t.
verenigingen werd toegezegd dat
hierop zo spoedig mogelijk in N OV As-
koop wordt teruggekomen.
Tot slot een toelichting op het 'op naar
de 10.000' boven dit verslagje. Het gaat
om het volgende. De in vergadering
bijeen zijnde aktievelingen in de NOVA
willen graag een zowel voor beginners
als gevorderden zo nuttig mogelijke
NOVA, die maximale kwaliteit en va-
riëteit biedt tegen minimale kosten.
Waarbij kwaliteit voorop blijft staan.
Uw NOVA komt een eind in die goeie
richting als elk lid en elke 'Filmbeeld'-
abonnee een nieuw lid of 'Filmbeeld'-
abonnee aanbrengt.
Het bestuur werd bedankt voor haar
inzet. Dat zelfde bestuur is graag dank-
baar voor uw inzet. Op naar de 10.000!
Maak het meteen even rond! U kent
toch genoeg filmers?


