
NIEUWS
In deze rubriek worden het centraal nieuws en berichten uit de districten — de
begrenzing staat bij benadering aangegeven - opgenomen. Hebt u wensen, ideeën
of voor alle amateurfilmers wetenswaardige zaken, dan kunt u bij voorkeur contact
opnemen met onze correspondenten of schrijven aan het eindredactie-adres van
'Filmbeeld': Sam van Houtenstraat 285, 1067 JL Amsterdam.

Meer interesse voor jaarvergadering; contributie ƒ 44,80

Idee om voor drie bestuursfuncties
tweede man te zoeken goed ontvangen
De jaarvergadering 1981 was iets van club- en districtsafgevaardigden, individuele leden en
het NOVA-bestuur. Een gebeurtenis met een sinds vorig jaar toegenomen belangstelling.
Over die zaterdag 31 oktober jongstleden, in Maarn, valt het volgende te vertellen.

De vergadering wordt geopend door NO-
VA-voorzitter Wim Oosterman. Gezien de
verslaggeving in 'het groene boek' heeft hij
weinig rfeiging tot het uitspreken van een
terugblik. Hij praat liever over het komende
jaar: het jaar van het 50-jarig jubileum en
de daarin voorgenomen evenementen.
Niet onbegrijpelijk... Voor de inmiddels
gehouden nationale filmmanifestatie wa-
ren op dat moment al zo'n 500 aanmeldin-
gen binnen.

Verslagen
Onontkoombaar en ook onmisbaar voor
een jaarvergadering zijn de verslagen. Van
de secretaris, de filmothecaris en de pen-
ningmeester, opgenomen in het al ge-
noemde groene boek, een bijna-kunstwerk
van 33 bladzijden.
Wat secretaris en filmothecaris melden,
wordt zonder veel bezwaar of opmerkingen
geaccepteerd. Het verslag van de pen-
ningmeester blijkt een wat moeilijker zaak
te zijn. Met name Het Toverlint uit Gouda
ervaart onduidelijkheden en heeft ook
wensen.
Ze leiden tot een schorsing van de vergade-
ring waarin penningmeester Jan Willems
nader op financiële zaken ingaat. Een deel
van de vragen wordt daarmee opgelost; op
andere punten blijven wensen bestaan.
Een en ander resulteert in goedkeuring, ook
van de financiële stukken. En de toezegging
van de voorzitter te streven naar meer tijd
voor de beoordeling van het financiële ver-
slag en vroegere toezending van het ver-
slag deze jaarvergadering. De begroting
voor 1982 wordt ongewijzigd aangeno-
men. Daarin zit dan een realistisch niveau
van de afdracht aan de BUMA voor mu-
ziekauteursrechten.

Contributie
Overeenkomstig het bestuursvoorstel
wordt op basis van de ontwikkeling van de
prijs-index de contributie voor 1982 vast-
gesteld op ƒ 44,80. Dat bedrag geldt inclu-
sief de toezending van Filmbeeld en de af-
dracht aan de districten. Het is naar ver-
houding een schijntje als je alleen let op de
abonnementsprijs van andere tijdschriften.
Een enkele club is tegen de verhoging, een
ander wil die verhoging omhoog afronden.
Het gaat geen van beiden door.

Centraal
Bestuur
Daar de afgevaardigden van de dist rieten in
het NOVA-bestuur door de districten-zelf
worden aangewezen, betreft de be-
stuursverkiezing feitelijk voorzitter, sec-
retaris, penningmeester en de bestuursle-
den voor specifieke taken. Waaronder te
verstaan: technische dienst, coördinatie
cursussen, in- en externe publiciteit, fil-
motheek, jurering nationale wedstrijd en
cursussen voor gevorderde filmers.
Vertaald in personen worden voor deze
functies en taken herkozen: Wim Ooster-
man, Jan Dekker, Jan Willems, Ger
Mienstra, Jan Hoogland, Aad Kooy, Karel
van Rijsinge en Jan van Weeszenberg.

Het idee om de functies van voorzitter, sec-
retaris en penningmeester minder kwets-
baar te maken door voor elk een 2e man te
zoeken wordt door de vergadering positief
ontvangen. De gedachte kan dus verder
uitgewerkt worden, waarbij het zowel om
kandidaten als om het proberen van werk-
wijzen zal gaan.
Is het teveel beweerd als ik meen dat dit de
groei van de NOVA naar grotere volwas-
senheid illustreert?

Informatieboekje
Tijdens de jaarvergadering wordt aan de
aanwezigen het splinternieuwe boekje
'NOVA-activiteiten' ter beschikking ge-
steld. Een naar verhouding vrij dure uitga-
ve over 'Wat is de NOVA? Wat wordt er in

de NOVA gedaan?'. Nu al hebben redacteu-
ren van clubbladen toegezegd de tekst
gaandeweg in hun bladen verdere bekend-
heid te geven. Iets dat ik graag ter navol-
ging aanbeveel.
Uiteraard krijgen de ter vergadering helaas
niet-aanwezige clubs het boekje alsnog
toegestuurd door het NOVA-kantoor.

Apparatuurverzekering
De vergadering gaat akkoord met het
scheppen van de mogelijkheid om voor
NOVA-leden, voor hun film- en foto-ap-
paratuur, via de NOVA een zg. kostbaar-
hedenverzekering af te sluiten. Iets dat
blijkt te kunnen tegen een tarief dat lager is
dan in vele andere gevallen.
Met deze verzekeringsmogelijkheid-via-de-
NOVA 'verdien' je in feite je NOVA-con-
tributie gedeeltelijk of geheel, afhankelijk
van de waarde van de verzekerde uitrus-
ting. We komen er elders in dit nummer
uitvoerig op terug.

Diversen
Ook andere punten passeren de revue. Zo
wordt verslag uitgebracht over het reilen
en zeilen van de districten door Ger
Mienstra, De Vries, Wim Groothoff, Vic van
Thiel, Gerrit van Doornen, Henny van Rijn,
Wim Tulp, Jan Hoogland en Leo Baeten.
Verder verzoekt Ka rel van Rijsinge (hij moet
helaas aan de gang blijven) om de fil-
motheekfilms toch vooral zorgvuldig te be-
handelen, eventuele schade te melden, en
vlot en volgens afspraak terug- resp. door
te zenden. Hij had een ter-kosmos-
schreiend verhaal...
Wat betreft dit laatste: het gaat om ons
eigen amateurbezit, om het instandhouden
ervan, en het gebruik door mede-amateurs.
Deze laatste zin is van mij, ter onderstre-
ping.

Aad Kooy

Commentaar al meer dan 35 jaar
Philip Bloemendal, de stem van het bioscoopjournaal en geen onbekende in onze
amateurfilmwereld, heeft zich een plaats verworven op pagina 113 van het laatste
uitgekomen Guinness Book of World Records.
De reden: de directeur hoofdredacteur van Polygoon is de langst werkende
journaalcommentator ter wereld. Al meer dan 35 jaar vertolkt hij op onnavolg-
bare wijze lief en leed bij de beelden uit alle aardse hoeken, die voor de hoofdfilm
aan het publiek worden getoond.


