
In haar openingswoord ging Phine 
van der Velden kort in op de in ons 
land gewijzigde omstandigheden, 
gerelateerd aan de financiële pro-
blemen waarmee een aantal 
film-clubs geconfronteerd wordt. 
Zij memoreerde als uitvloeisel 
hiervan de stand van zaken rond 
een door sommigen gewenste 
ontkoppeling van Filmbeeld met 
het lidmaatschap van de NOVA. Ze 
deelde mee, dat het bestuur op dit 
moment nog niet in staat was om 
met een afgerond voorstel inzake 
een eventuele herstructurering 
van de NOVA te komen en er prijs 
op stelde hierover eerst nog de 
mening van de vergadering te ver-
nemen, waarbij zij vertrouwde op 
een zinvolle discussie. 

Bij de ingekomen stukken werden 
enkele brieven van aangesloten 
clubs voorgelezen, handelende 
over de herstructurering; besloten 
werd deze bij het betreffende 
agendapunt verder te behandelen. 
Na een enkele opmerking over de 
juiste redactie van een zin in de 
notulen van de algemene leden-
vergadering van 16 april jl. inzake 
de subsidie van W.V.C, werden 
deze door de vergadering goed-
gekeurd. 

  

Financiën  
Bij het financieel verslag van de 
penningmeester kon de vergade-
ring vernemen, dat de 
kascom-missie de stukken over 
1982 inmiddels heeft 
goedgekeurd. Met betrekking tot 
het tussentijdse overzicht van de 
begroting voor 1983 in vergelijking 
met de resultaten per 30 
september 1983 bleek een 
verschil van mening tussen de 
beide penningmeesters over de 
wijze van groepering van de cijfers. 
Beiden waren het er echter over 
eens, dat na de geweldige 
inspanningen om de schuld aan 
de drukker van Filmbeeld in zijn 
geheel af te lossen, de financiële 
positie van onze organisatie 
beduidend verbeterd is en dat 
1983 niet met een negatief resul-
taat behoeft te worden afgesloten. 
Na positieve beantwoording van 
enkele vragen uit de vergadering 
en het aanhoren van Marlen 
Gre-venstuk's eindconclusie: 'ik 
verwacht, dat we er in 1983 op een 
heel nette manier uitkomen', kon-
den de aanwezigen hun fiat aan 
deze tussentijdse rapportering 
geven. 

Herstructurering  
Bij de behandeling van het 
Be-stuursvoorstel 
Herstructurering NOVA 
memoreerde Phine van der Velden, 
dat deze plannen in principe door 
het Algemeen Bestuur waren 
goedgekeurd en ter discussie aan 
de districtsvertegenwoordigers 
waren meegegeven. Uit de 
reacties was echter gebleken, dat 
de intenties van het bestuur niet 
duidelijk genoeg zijn overgeko-
men en daarnaast ook bij de diver-
se clubs een verschil van inzicht 

over het te volgen beleid bestaat. 
Om de zaken nog eens op een 
rijtje te zetten gaf Gerrit van Door-
nen hierna in chronologische vol-
gorde een overzicht van de be-
sprekingen, die in het D.B., het 
A.B. en op de ledenvergaderingen 
sinds oktober 1982 hadden 
plaatsgevonden, uitmondende in 
het plan, zoals dit nu op tafel ligt. 
In de hierop volgende discussie 
gaf een groot aantal vertegen-
woordigers van de clubs hun me-
ning over dit plan, variërend van 
ernstige zorg over het nut van een 
herstructurering tot een warme 
ondersteuning van de voorstellen. 
Omdat echter ook uit deze discus-
sie bleek, dat velen zich nog niet 
een juist beeld konden vormen 
van de essentie van het verhaal, 
werd op advies van Gert van Dam 
besloten om aan Gerrit van Door-
nen te vragen de presentatie te 
herhalen, die hij ook op een dis-
trictsvergadering voor district 
West III gegeven had. 

Toelichting  
Na een geanimeerde gezamenlijke 
lunch werd dan ook de 
overhead-projector te verschijn 
gehaald en gaf Gerrit de 
gevraagde toelichting op het 
herstructureringsplan. Opnieuw 
kwamen een groot aantal voor- en 
tegenstanders aan het woord, die 
met waarachtige en soms 
onwaarachtige argumenten hun 
standpunten verdedigden. Er 
waren echter ook zeer zinvolle 
suggesties te noteren en de voor-
zitter besloot tot een korte schor-
sing om het bestuur de gelegen-
heid te geven één en ander samen 
te vatten. 
Dit bleek niet zo een moeilijke taak 
en bestuur en vergadering kwa-
men tot overeenstemming op ba-
sis van de volgende afspraken: 
- Er zal een advies ingewonnen 
worden  inzake de contracturele 
verplichtingen aan Kerckebosch. 
- Voor Kerstmis zal aan alle film- 
clubs in Nederland een memoran 
dum worden toegezonden met de 
visie van het NOVA-bestuur inzake 
een herstructurering van deze or 
ganisatie, vergezeld van een en 
quête-formulier, waarop de clubs 
hun    mening    kenbaar    kunnen 
maken. 
Aan de hand van de uitslag van 
deze enquête doet het bestuur 
rond half februari 1984 aan alle bij 
de NOVA aangesloten clubs 
schriftelijk een voorstel toekomen, 

die zich dan op een algemene 
ledenvergadering, te houden in 
maart 1984, hierover kunnen uit-
spreken. 

Contributie  
De begroting voor 1984 is in sterke 
mate afhankelijk van het wel of niet 
doorgaan van de herstructu-
reringsplannen. Op voorstel van 
de penningmeester ging de verga-
dering ermee akkoord de contri-
but ie voor 1984 voorlopig op ƒ 
47,50 te stellen. Met betrekking tot 
video werd van diverse zijden 
opgemerkt, dat de response op 
wedstrijden nog zeer gering is en 
kwalitatief ver beneden de maat. 
Een reden te meer om de 
creatieve videofilmers een tehuis 
aan te bieden, waar zij ervaring 
kunnen opdoen. Guus Mans-veld, 
voorzitter van de onlangs in het 
leven geroepen werkgroep, die 
gaat bekijken hoe videofilmers het 
best in de organisatie ingepast 
kunnen worden, kon uiteraard nog 
niet zeggen, wanneer hij denkt 
hiermee klaar te zijn. Omdat er op 
deze dag al veel gezegd was kon 
de rondvraag kortgehouden 
worden. Gerrit van Doornen 
deelde mee, dat de werkgroep 
'Clubs en Districten' even pas op 
de plaats gemaakt had, maar 
zeker straks haar activiteiten zal 
voortzetten met een nieuwe 
uitgave van Novascoop. 

Tos 

Bespreking herstructurering van de NOVA in Maarn 

Filmclubs ontvangen nog dit jaar 
memorandum en enqu ête-formulier  

Op 26 november jl. hield de NOVA een algemene 
ledenvergad ering in het Dorpshuis in Maarn. Toen 
voorzitter Phine van der Velden rond half elf deze 
vergadering opende, bleken vertegenwoordigers van 
40 clubs aanwezig te zijn. Van 12 clubs was bericht  
van verhindering ontvangen; de resterende clubs had -
den niet de moeite genomen te reageren.  


