
Jaarvergadering zonder Ingekomen stukken

Thans zijn 109 filmclubs
bij de NOVA aangesloten
Het regant flink als we op 10 november richting Dorpshuis te Maarn trekken, waar
de NOVA weer haar jaarvergadering houdt. Als in het gebouw echter steeds meer
NOV A-aanhangers arriveren, breekt de zon door. Misschien mogen we dat zien als
een symbool voor de vriendschappelijke contacten onderling.

Toch een kleine dissonant: wegens
ziekte ontbreekt de zo vertrouwde fi-
guur van Aad Kooy, die u altijd overal
verslag van doet en ervoor zorgt dat
daarbij keurige foto's in Filmbeeld ver-
schijnen. (Gelukkig ontbrak hij niet op
de grote manifestatie — eindredactie).

Continue-bedrijf
In zijn openingswoord memoreert
voorzitter Wim Oosterman, dat de
NOVA aardig op een continue-bedrijf
gaat lijken. Drie zaterdagen achtereen
zijn de bestuurderen bezig met NOVA-
gebeurtenissen (alhoewel het derde
weekend alleen maar NOVA-festival
betekent en je dat moeilijk 'werken voor
de NOVA' kunt noemen). Hij veron-
derstelt dan ook dat er binnenkort wel
een soort 'Wim Kok' zal opstaan. In
gedachten ziet hij het al voor zich:
Spandoeken en koppen in de krant
'Werkwillige NOV A-leden houden
voortuintje NOV A-secretariaat bezet'.
Maar desondanks concludeert hij: 'Het
gaat goed met de NOVA'.

Ten Best 1977
Als het woord daarna wordt gegeven
aan de secretaris Jan Dekker, blijken er
geen ingekomen stukken te zijn, wel
heeft hij de nodige zeer positieve infor-
matie over 'Ede'. De behandeling van
de notulen van de jaarvergadering 1978
resulteert in de mededeling dat er aan
het 'inhaalprogramma' NOVA Ten
Best 1977 wordt gewerkt. En een vraag
betreffende uniformiteit voorjurering
Nationale Wedstrijd kan de voorzitter
beantwoorden met het bericht dat er
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een schema gemaakt is met een soort
'overlappende' jurering, zodat meer
eenvormigheid in de beoordeling wordt
verkregen.
In zijn jaarverslag haalt de secretaris
aan waarvan hij tijdens zijn schooltijd
zo van onder de indruk is geraakt: Het
wonder der communicerende vaten.
Later heeft hij geleerd hoe belangrijk
communiceren in het leven is. Zijn ver-
slag eindigt hij dan ook met de con-
clusie dat wij — NOV A-leden — als
vrienden communiceren en dat maakt
hem blij.
Voordat hij ons dit laat weten, heeft hij
echter o.a. nog wat cijfermateriaal
voor ons.

Filmbeeld
Van 1975-1978 verscheen Filmbeeld elf
maal per jaar. Thans ontvangen we ons
blad elke maand. Had Filmbeeld in
1975 totaal 282 pagina's, nu is dit op-
gelopen tot 532 in 1979, terwijl het re-
dactionele gedeelte meer dan verdub-
beld is! Bij de Nova zijn in thans 109
filmclubs aangesloten en het secreta-
riaat heeft maar liefst in eenjaar 9.011
poststukken verzonden.
Niet alleen het secretariaat heeft het
druk, ook het onze man van de public
relations Aad Kooy heeft bijna een
dagtaak aan de NOV A-belangen.
In dit verband noemen we ook graag de
T.V.T. in Utrecht die tot een succes
werd (mede dankzij de inspanning van
filmclub Het Toverlint uit Gouda), en



de Hobbybeurs zeer recentelijk In
Maastricht.

NOVA-winkel
Ook de NOVA-winkel wordt steeds uit-
gebreider. In het afgelopen jaar kwa-
men daar onder andere bij: de film-
meter, de buttons, Info-bladen en het
schot In de roos: de creatiemap.
En om nog even een cijfer te noemen:
tijdens de diverse districtwedstrijden
werden maar liefst ca. 500 films ver-
toond.'

Karel van Rijsinge, onze filmothecaris
pleit voor zorgvuldiger Inleggen In de
projector van de gehuurde films en
vraagt leder als er een probleem is, dit
in ieder geval zo snel mogelijk aan hem
te melden.

Kleine verhoging
Het financiële gedeelte wordt dan zeer
serieus doorgenomen. De pen-
ningmeester Jan Willems deelt mede,
dat de NOVA zal trachten de noodza-
kelijke inkomsten te vergroten door
groei van het aantal leden en door een
kleine contributieverhoging. Het vol-
gend boekjaar zal met dezelfde ac-
countant gewerkt worden. Onder luid
applaus wordt de penningmeester dé-
charge verleend.
De nieuwe contributie wordt met een
klein bedrag verhoogd tot f 40 per jaar.
Dit gebeurt op grond van een eerder
tijdens een jaarvergadering afgespro-
ken 'tr endverhoging''.

Voor de functies van de aftredende he-
ren Oosterman, Dekker en Willems
blijken er geen tegenkandidaten ge-
steld te zijn en zij zullen dus ook In 1980
het dagelijks bestuur van de NOVA
vormen.

Centrum
Als vertegenwoordiger voor het district
Centrum zal Martin Grevenstuk gaan
optreden l.p.v. Jan Dekker.
Naast de districtsvertegenwoordigers
zullen In het NOVA-bestuur zitten: Ger
Mienstra (Technische Dienst), Jan
Hoogland (coördinator cursussen),
Aad Kooy (Public Relations), Karel
van Rijsinge (Filmothecaris), Jan van
Weeszenberg (naast vertegenwoordi-
ger van district West III, 'duizend-
poot'). Onder applaus worden allen
door de vergadering geaccepteerd,
waarbij de wens werd uit de zaal kwam:
'Dat ze nog lang mogen blijven zitten'.

Bij elkaar
Reeds bij eerdere onderwerpen is het
woord 'Filmbeeld' aan de orde geko-
men. Men heeft o.m. vragen gesteld
over de oplage, vragen die door de he-
ren Oosterman en Willems afdoende
beantwoord konden worden.



Als het onderwerp als agendapunt aan
de orde komt, blijkt er nog meer aan de
hand te zijn, nl. of Filmbeeld al dan niet
automatisch bij het NOVA-lidmaat-
schap moet behoren. Tijdens deze ver-
gadering en zoals reeds vaker op de
jaarvergadering is aangetoond, blijkt
nagenoeg ieder van mening dat Film-
beeld en NOVA onlosmakelijk bij el-
kaar horen. 'We moeten blij zijn dat we
het hebben'.

Verslagen
Uit de verslagen die de districtsverte-
genwoordigers daarna brengen, kun-
nen we constateren dat het goed gaat in
de diverse districten. Er wordt gespro-
ken van groei van het aantal clubs en
van succesvolle wedstrijden.
Het district Oost blijkt zelfs zo gegroeid
te zijn, dat er een splitsing per l januari
1980 zal worden doorgevoerd. Me-
vrouw Jozefien Vergeer zal per die da-
tum als afgevaardigde van het gedeelte
dat Oost blijft heten optreden, terwijl
de rest de naam 'Midden-Nederland'
gaat dragen.
Het is duidelijk dat de verslagen uit de
districten belangrijk zijn, want zo bren-
gen we aan elkaar nieuwe ideeën over
en ontdekken we het enthousiasme bij
onze mede-hobbygenoten.

Tijdens de rondvraag wordt de verga-
dering toegezegd dat het verslag van de
secretaris in het vervolg in het boekje
met alle andere jaarvergaderingspa-
pieren zal worden ingevoegd en komt
nog het punt contributiebetaling aan de
orde.
Een vraag die jammer genoeg alleen
met 'neen' beantwoord blijkt te kunnen
worden is 'Is er enig inzicht in het aan-
tal filmende vrouwen'.
Ik ben mij ervan bewust geen volledig



verslag uitgebracht te hebben - maar
daarvan ontvangt u t.z.t. keurige no-
tulen - maar bedenk dat in ONS
FILMBEELD plaats moet blijven voor
andere zaken (misschien vrouwenlogi-

ca?) Volgende keer zal Aad Kooy on-
getwijfeld weer verslag doen van de
jaarvergadering. Vandaag deed dat
voor u

Henny van Rijn


