
Korte verslagen van tweetal
algemene ledenvergaderingen.
Op zaterdag 2 november 1985 opent de voorzitter de
vergadering om 10.20 uur met een woord van welkom
aan de aanwezigen. Hij stelt vast, dat slechts vier
vertegenwoordigers van filmclubs, tezamen beschik-
kend over 78 stemmen, de presentielijst hebben gete-
kend.
Het voor deze vergadering beno-
digde quorum wordt dus bij lange
na niet gehaald en de vergadering
is niet bevoegd een beslissing
over de statutenwijziging te
nemen. Op voorstel van Wim Cou-
wenbergh worden de nieuwe
statuten onder leiding van
Arie de Jong, die een belangrijk
aandeel in de totstandkoming ge-
had heeft, puntsgewijs besproken
en er worden een aantal wijzigin-
genen verfijningen in de tekst aan-
gebracht, die als amendement
volgende week aan de vergade-
ring zullen worden voorgesteld.
Na de afhandeling van een aantal
andere zaken sluit de voorzitter
rond vier uur de bijeenkomst.

Meer aanwezigen
De vergadering van 9 november
mag zich in een groter opkomst
verheugen. Als de voorzitter om
10 uur opent blijken de vertegen-
woordigers van 28 filmclubs en 8
individuele leden aanwezig te zijn.
Wim Couwenbergh wijst erop, dat
deze vergadering dient te toetsen
of de statuten overeenkomen met
de genomen besluiten op de alge-
mene ledenvergadering van 31
augustus j.l.
Hij behandelt een aantal ingeko-
men brieven, waaronder als voor-
naamste een brief van Aad Kooy,
die de oprichting meldt van de
Nederlandse Organisatie van Indi-
viduele Amateurfilmers (zie voor
bijzonderheden elders in dit num-
mer). De voorzitter juicht dit initia-
tief toe. De andere brieven hebben
betrekking op vragen over de
nieuwe statuten, meldingen van
naamsveranderingen van de regi-
onale verenigingen en het illigaal
copiëren van films en videofilms.
Bij punt 3 van de agenda wordt
gemeldt, dat door ziekte van onze
secretaresse de notulen van de
algemene ledenvergadering van
31 augustus j.l. nog niet gereed
zijn gekomen en dus niet op deze
vergadering behandeld kunnen
worden.

Nieuwe statuten
Hierna komen de nieuwe statuten
aan de orde. De voorzitter begint
met een woord van hartelijke dank
aan de statutencommissie en in
het bijzonder aan Arie de Jong, die
kans heeft gezien de wijzigingen
en amendementen, die vorige
week werden aanvaard, te verwer-
ken in een nieuw stuk, dat ter
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vergadering wordt uitgereikt. Wim
Couwenbergh bespreekt de
nieuwe statuten punt voor punt en
licht de voorgestelde wijzigingen
toe, hierin bijgestaan door Arie de
Jong.
Tenslotte brengt de voorzitter het
gehele statuut in stemming. De
heren Douwe Dijkstra en Geurt de
Bruin worden verzocht een stem-
commissie te vormen en zij bren-
gen als volgt verslag uit. Er wor-
den 743 geldige stemmen uitge-
bracht, waarvan 740 stemmen
voor aanvaarding van de nieuwe
statuten en 3 onthoudingen. Het
bestuursvoorstel wordt aldus met
een grote meerderheid van stem-
men aangenomen en de herstruc-
turering van de NOVA is een vol-
dongen feit.

Het dagelijks bestuur krijgt mach-
tiging van de vergadering om de
nieuwe statuten bij de notaris te
doen verlijden en deze te machti-
gen om de eventueel noodzakelij-
ke redactionele wijzigingen aan te
brengen. De nieuwe Federatieraad
krijgt machtiging om de jaarreke-
ning 1985, het jaarverslag 1985 en
het verslag van de algemene le-
denvergadering van 31 augustus
j.l. vast te stellen.

Afscheid/weerzien
Voorzitter Wim Couwenbergh be-
toogt, dat nu de tijd gekomen is
om afscheid van elkaar te nemen
met de vaste bedoeling elkaar snel
in een andere verhouding terug te
zien. Een belangrijke periode in de
geschiedenis van de NOVA wordt
afgesloten. Hij brengt in herinne-
ring, dat de herstructurering ei-
genlijk te veel tijd gevraagd heeft,
waarin de emoties vaak hoog op-
gelaaid zijn en dat velen met pijn in
hun hart afscheid nemen van de
oude organisatie. Hij doet evenwel
een beroep op iedereen, die de
amateurfilmerij een goed hart toe-
draagt, om de nieuwe organisatie
het voordeel van de twijfel te gun-
nen en positief mee te werken aan
de vormgeving van de nieuwe
NOVA. De voorzitter deelt aan de
vergadering mee, dat het bestuur op
voorstel van de algemene leden-
vergadering van 2 november j.l.
besloten heeft aan de heer Jan
Dekker op grond van zijn langjari-
ge en grote verdiensten voor de



NOVA het ere-lidmaatschap te
verlenen, hetgeen door de verga-
dering met een hartelijk en langdu-
rig applaus wordt ondersteund.
Jan Dekker dankt met enkele wel-
gekozen woorden voor de onder-
scheiding, die hij gaarne accep-
teert.
Het zittende bestuur treedt thans
af. De voorzitter dankt de leden
van het algemeen bestuur voor
hun inzet en rekent op hun verdere
ondersteuning van de nieuwe or-
ganisatie. Hij neemt afscheid van
de D.B. leden met een extra
woord van dank aan Gerrit van
Doornen en Marten Grevenstuk
voor het vele werk, dat zij voor de
reorganisatie hebben verricht.
Tenslotte wendt hij zich tot me-
vrouw Mary de Klerk. Hij memo-
reert, dat zij vele jaren het hart van
de organisatie is geweest en dat
niemand ooit vergeefs een beroep
op haar deed. Hij betreurt de rede-
nen waarom wij afscheid moeten

nemen en spreekt zijn spijt hier-
over uit. Zijn 'dank en sorry, Mary'
ontlokt de vergadering een spon-
taan applaus.
Rondvraag levert geen vragen op.
Henk Steenkist dankt de voorzitter
voor de uitstekende wijze, waarop
hij deze vergadering geleid heeft
en hierna sluit Wim Couwenbergh
de vergadering.

Na de lunch hebben de leden van
het oude D.B. een eerste gedach-
tenwisseling met de nieuwe Fede-
ratieraad. Vertegenwoordigers
van de tien vergaderingen, die sa-
mende nieuwe NOVA vormen zijn
allen aanwezig en er wordt gedis-
cussieerd over een aantal zaken,
waarvan een spoedige afhande-
ling gewenst is, zoals de vorming
van een nieuw bestuur en de vast-
stelling van de contributie.
Op 30 november wordt dit ge-
sprek voortgezet.
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