
Voltallig bestuur aan tafel tijdens jaarvergadering

Commissie gaat het reglement voor
nationale wedstrijd kritisch bezien
Zaterdag 13 december hield de NOVA in Maarn haar jaarvergadering Het
werd een sessie van half elf tot half zes waarin de 'routine'-agendapunten
betrekkelijk snel konden worden afgehandeld, zodat er aan bijzondere punten
veel aandacht kon worden besteed.

Zaten de laatste jaren alleen het da-
gelijks bestuur en secretaresse Mary
de Klerk achter de bestuurstafel, deze
keer zat er het gehele bestuur. Uitge-
zonderd Jozefien Wagner, die door
ziekte verhinderd was en Karel van
Rijsinge, die er wel was.

Nieuw erelid
Een twaalf personen brede presen-
tatie die aangaf welk gezelschap aan
landelijke zaken zo goed mogelijk
leiding geeft. Uit dat bestuur is Henk
van Wijhe kortgeleden als vertegen-
woordiger van het district Noord-
brabant/Zeeland verdwenen. Zijn
ruim 12-jarige activiteit werd op

In deze rubriek worden het centraal
nieuws en berichten uit de districten -de
begrenzing staat bij benadering aange-
geven - opgenomen. Hebt u wensen,
ideeën of voor alle amateurfilmers we-
tenswaardige zaken, dan kunt u bij
voorkeur contact opnemen niet onze
correspondenten of schrijven aan het
eindadres van 'Filmbeeld': Julianalaan
67, 3708 BB Zeist.

voorstel van het bestuur door de
vergadering gewaardeerd met het
erelidmaatschap.
Zoals elk jaar verplicht, was er de
verkiezing van voorzitter, secretaris
en penningmeester, en bestuursle-
den met specifieke taken. Allen wa-
ren herkiesbaar, en er waren geen
tegenkandidaten aangemeld. Zon-
der enige bezwaar werd de bezetting
gelaten zoals die was. De be-
stuursleden, die de verbinding met
de districten onderhouden, worden
uit en door de districten benoemd.
Daarop heeft de landelijke jaarver-
gadering geen invloed. Hoe het NO-
VA-bestuur nu is samengesteld,
vermelden we in bijgaand kadertje.
Er zijn wat betreft enkele districten
wijzigingen te verwachten, begrepen
we.

Wat doet de NOVA?
Onder de titel 'Wat doet de NOVA?'
presenteerde Jan Dekker een over-
zicht van de activiteiten in NOVA-
verband, dat eerder dit jaar aan CRM
(het ministerie voorcultuur, recreatie
en maatschappelijk werk) is ver-
strekt. Hij deed dit ondersteund door
overheadprojectie. De clubs, die deel

Beeld van een organisatie
In de eerste helft van november verscheen een nieuw
IMOVA-kaderinformatieblad, getiteld 'Het beeld van een organisatie'. Het gaat
over wat je met een organisatie (bijv. een club, maar ook de NOVA als
totaliteit) wilt bereiken. En wat daaraan vastzit wat betreft manier van werken
en publiciteit.
Het is een beknopt verhaal dat niettemin toch wel een aantal 'kapstokhaken'
vermeldt. Het is door het NOVA-kantoor toegestuurd aan alle aangesloten
clubs, de districten en de NOVA-bestuursleden.
De serie 'NOVA-kaderinformatie' bestaat hiermee uit de bladen
Wat biedt de NOVA aan filmclubs?

— Verenigingrecht voor filmclubs en -groepen.
- Het organiseren van algemene filmwedstrijden.
— Het beeld van een organisatie.
Voer voor bestuursleden, menen we. Bedoeld als ondersteuning.

(ak)

Samenstelling
NOVA-bestuur
Voorzitter: Wim Oosterman.
Secretaris: Jan Dekker.
Penningmeester: Jan Willems.
Afgevaardigden districten:
Centrum: Marten Grevenstuk;
Midden-Nederland: Ger
Mienstra;
Noord: Wim Tulp;
Noordwest '78: Jan Hoogland;
Oost: Jozefien Wagner;
West 3: Jan van Weeszenberg;
West 4: Henny van Rijn;
Zuid 1: André Swinnen;
Zuid 2: Vic van Thiel.
Coördinatie (beginners) cursus-
sen: Jan Hoogland.
Filmotheek: Karel van Rijsinge.
Interneen externe publiciteit: Aad
Kooy.
Jureringssysteem nationale wed-
strij, etc.: Jan van Weeszenberg.
Technische dienst: Ger Mienstra.
(wat neerkomt op 17 functies,
vervuld door 14 mensen).

uitmaken van de NOVA, krijgen de
betrokken transparant-teksten toe-
gestuurd.
Met betrekking tot CRM hebben de
clubs in de NOVA en de NOVA als
centrale instantie te maken met een
streven naar decentralisatie, met
name ook van de subsidieverlening.
Wat betreft het organisatorische te-
gemoettreden daarvan gaf Jan Dek-
ker in het secretariaatsverslag bijbe-
horende informatie.
Ook dit verslag, dat zonder opmer-
kingen werd goedgekeurd, zal aan de
aangesloten clubs worden toege-
stuurd.

Exploitatiesaldo
Uiteraard bracht ook penningmees-
ter Jan Willems verslag uit. Of beter:
hij gaf toelichting, want de cijfers
stonden op papier en waren met de
agenda van de vergadering toege-
zonden.
Hij had een bescheiden voordelig
exploitatiesaldo gemeld, dat niet al-
leen op zichzelf verheugend is, maar
ook wel wenselijk.
Bij de vragenbeantwoording moest
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erkend worden dat de NOVA soms in
de positie van trage betaler geraakt.
Iets wat veroorzaakt wordt door zo-
wel het tijdstip van beschikbaar ko-
men van CRM-gelden als het tijdstip
van contributie-afdracht van een
aantal clubs.

Contributie
Wat betreft de contributie voor 1981
was er het bestuursvoorstel tot een
trendmatige verhoging van 5%, na-
melijk van ƒ 40 naar ƒ 42 per jaar.
Enkele afgevaardigden bepleitten
'geen verhoging', enkele 'een hogere
verhoging, naar ƒ 45 per jaar, ten be-
hoeve van een hogere afdracht aan
de districten'. Voorzitter Wim Oos-
terman apprecieerde de uit het
laatste blijkende bereidwilligheid.
Toch vond hij het niet correct over
een 'verder gaand' voorstel te beslis-
sen, omdat vele, misschien alle, af-
gevaardigden op dat punt geen
mandaat van hun club hadden.
Het bestuursvoorstel werd, met
ruime meerderheid, aanvaard.

Vragen vooraf
Vic van Thiel, bestuurslid voor
Noordbrabant/Zeeland, stelde voor
om in de toekomst vragen aan de
penningmeester zoveel mogelijk te
voren aan de penningmeester toe te
sturen. Ditteneindezowel vragen als
antwoorden zo begrijpelijk mogelijk
gesteld te krijgen ( . . . en niet zelf het
gevoel te krijgen een financieel klun-
gel te zijn). Wat betreft de verslag-
legging kwamen nog enkele wensen
naar voren, die zo goed mogelijk
werden beantwoord.

Wedstrijdreglement
Het zal de fervente filmer/filmster

niet verwonderen dat artikel 3b van
het wedstrijdreglement een agenda-
punt vormde. Met ander woorden:
de zogenaamde maagdelijkheids-
clausule die inhoudt - populair uit-
gedrukt — dat in de nationale wed-
strijd meedingende films niet eerder
buiten NOVA-verband een prijs be-
haald mogen hebben. Achtergrond
van het artikel: de wens om aan de
bezoekers van de nationale wedstrijd
een soort première-programma te
bieden. Moeilijke vraag: is de natio-
nale wedstrijd er voor de makers, de
kijkers, of beide?
Er zijn filmmakers die graag aan het
nationale verband, de NOVA, de
eerste vertoning gunnen. Anderen
redeneren anders. Voor sommigen
van hen geldt 'zo spoedig mogelijk
eer' zonder te overwegen 'waar?'.
Dat mag ook, allicht. Alleen . . . af-
spraak (bijvoorbeeld een reglement)
is afspraak. En het is sportief een af-
spraak na te komen. Ook onder fil-
mers. Zo voel ik dat aan.
Hoe wordt het probleem nu het beste
opgelost? De vergadering gaf blijk
van volkomen tegengestelde me-
ningen. Besloten werd dat er een
commissie wordt samengesteld die
het wedstrijdreglement kritisch be-
kijkt en ook door 'de basis' (bedoeld
wordt: de leden) laat bekijken. Jan
van Weeszenberg zal daar als jure-
ringscoördinator in zitten. Dat heeft
ie beloofd.

Van de districten
Een niette onderschatten onderdeel
van de vergadering waren de versla-
gen en de prognoses van de distric-
ten. Ze werden uitgebracht door
Henny van Rijn (West 4), Ge Kikkert
(Oost), Wim Groothoff (Centrum),
Vic van Thiel (Zuid 2), Jan van Wees-

zenberg en Phine van der Velden
(west 3), Jan Hoogland (Noordwest
'78), Ger Mienstra (Midden-Neder-
land), Wim Tulp (noord) en Leo Bae-
ten (Zuid 1).
Het was een stimulerende en leer-
zame uitwisseling van ervaringen,
waarop ik in NOVAskoop en NOVA-
organisatie-informatie graag terug-
kom. Het waren uiteenzettingen
waarbij o.a. het hoe van de voorse-
lectie voor de nationale wedstrijd
aan de orde kwam. Ook wat betreft
films van rechtstreekse leden.

Ook het ziek, en daardoor 'buiten be-
drijf' zijn van bestuursleden werd
vermeld. In dit geval van Theo van
der Zee, van district Oost. Inmiddels
is hij weer thuis. Wij wensen hem
graag het vermogen om met zijn
hart-handicap bevredigend te leven.

Nieuw voordeel van
het NOVA-lidmaatschap
Aan het maken van films zitten risi-
co's vast. Bijvoorbeeld (ongewild)
beschadigen van andermans eigen-
dommen respectievelijk ongelukjes
en ongelukken die acteurs en ande-
ren in het werk voor amateurfilm-in-
NOVA-verband overkomen.
Een deel van die risico's verzekert de
NOVA ingaande 1981 voor haar le-
den, zonder verdergaande contribu-
tieverhoging dan eerder genoemd.
Marten Grevenstuk (van district
Centrum) weet er alles van en nade-
re gegevens vindt u elders in dit
nummer.
Daar minstens de door clubs aange-
kaarte film-activiteiten hier onder
vallen, menen we te mogen zeggen:
het NOVA-lidmaatschap is zo gek
nog niet!



Allerhande
Filmothecaris Karel van Rijsinge be-
treurt het dat er buiten de (jaarlijkse)
10 beste films andere films bestaan
die hij uitermate graag in zijn NOVA-
filmotheek zou hebben. Als recent
voorbeeld noemde hij 'Romance in
C'. De makers, Kinoso 5, waren gran-
dioos sportief en beloofden hem,
niet kinderachtig, een gratis kopie.
Waarvan graag acte. Blij genoeg er-
kent Karel dat ie meer wensen heeft.
Wat moeten wij, NOVA-leden en
overige Filmbeeld-lezers daarmee?
Het weglopen van publiek aan het
einde van de nationale wedstrijd, als
de uitkomst van de '10 beste' onge-

veer of precies bekend is, doet niet zo
prettig aan ... aldus (ongeveer) Phi-
ne van der Velden. Wat een hoogte-
punt moet z i jn . . . wil het bestuur
naar een oplossing zoeken? Ant-
woord: ja. Aad Kooy annonceerde de
NOVA-deelneming aan de beurs
Techniek in Vrije Tijd op donderdag 5
tot en met zondag 8 maart a.s.

Karel van Rijsinge hoopt in januari zo
ver te zijn, dat hij de 'Ten best 1980'
kan gaan aankondigen. Dat zou ge-
weldig zijn.
In district 'Noord' stellen de fil-
minzenders het echt op prijs de aan-
tekeningen van juryleden op een
speciaal formulier te ontvangen. Zo-

dra mogelijk zullen we onze lezers
hierover nader informeren.

Goed; ik laat het hierbij. De NOVA
heeft overlegd. In goede verstand-
houding en een prettige sfeer. Het
aantal aangesloten clubs en hun le-
den en het aantal rechtstreekse NO-
VA-leden groeit. Fijn! Er zijn wensen,
allicht. Deze vergadering stimuleer-
de ongetwijfeld er wat aan te doen.
Ondanks de toegenomen belang-
stelling waren een aantal clubs niet
vertegenwoordigd. Soms zonder
kennisgeving, en dat is jammer.

Volgend jaar beter? Graag.
Aad Kooy


