
De goedkeuring van de agenda 
gaf geen problemen. De ingeko-
men stukken en mededelingen 
werden ondergebracht bij verdere 
agendapunten en de notulen van 
de ledenvergadering van 24 no-
vember 1984 werden zonder wijzi-
ging goedgekeurd. Het jaarverslag 
van Jan Dekker kreeg aller 
instemming. Onze secretaris 
mocht de complimenten voor zijn 
overzichtelijke verslaggeving met 
de dank van de vergadering voor 
zijn werk in ontvangst nemen. 
Filmotheek  
Onze filmothecaris, Karel van 
Rij-singe had eveneens, zoals we 
van hem gewend zijn, voor een 
prima jaarverslag gezorgd. Hieruit 
bleek, dat onze filmotheek zich in 
een toenemende belangstelling 
mag verheugen en met enige trots 
presenteerde Karel zijn nieuwe 
catalogus van alle super 8 films, 
die in de filmotheek zijn 
opgenomen. Lof en dank van de 
vergadering was zijn terechte 
beloning. Het verslag van de 
penningmeester, de balans en 
exploitatierekening over 1984 
waren reeds aan de clubs 
toegezonden. Marlen Grevenstuk 
gaf een korte toelichting en er 
waren geen vragen. De 
kascommissie bevestigde, dat on-
ze boekhouding naar behoren is 
gevoerd en met algemene stem-
men werd de penningmeester dé-
charge verleend onder dank voor 
het vele en ondankbare werk, dat 
door hem in 1984 voor de organi-
satie werd verricht. 

Financiën  
Hierna werd de financiële situatie 
over 1985 in beschouwing geno-
men. Marten Grevenstuk deelde 
een overzicht uit en lichtte de 
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waarschijnlijke inkomsten en uit-
gaven toe. Door een zeer strak 
financieel beleid is het waarschijn-
lijk, dat het negatieve vermogen 
van de NOVA aan het eind van dit 
jaar weggewerkt is. De begrijpelij-
ke wijze van rangschikking van de 
cijfers riep geen vragen op en de 
voorzitter dankte de certificaat-
houders, die het hun toekomende 
bedrag aan de NOVA hadden ge-
schonken, voor hun hulp om dit 
resultaat te bereiken. Onder 
normale omstandigheden dient 
het bestuur op deze vergadering 
een begroting over 1986 in. Het 
vaststellen van de diverse 
contributies wordt echter een zaak 
van het nieuwe bestuur als de 
herstructureringsvoorstellen wor-
den aangenomen en het huidige 
bestuur vindt het onjuist vooruit te 
lopen op beslissingen, die het 
nieuwe bestuur gaat nemen. Mar-
ten Grevenstuk had echter op het 
door hem uitgereikte overzicht 
een studie over 1986 opgenomen, 
waardoor de vergadering enig in-
zicht kon krijgen in de mogelijkhe-
den, mede in verband met de 
subsidies van WVC. Enkele verte-
genwoordigers van clubs spraken 
hun wensen uit, maar het moest 
blijven bij veronderstellingen. 

Filmbeeld  
Hierna kwam de stand van zaken 
met betrekking tot het uitgeven 
van Filmbeeld aan de orde. De 
huidige uitgever van ons blad 

heeft meegedeeld, dat hij met in-
gang van 1 januari de uitgifte 
wenst te stoppen, waartoe hij vol-
gens het contract het recht heeft 
en dat hij geen alternatieve voor-
stellen wenst te doen, waarom wij 
hem gevraagd hadden. Gerrit van 
Doornen informeert de vergade-
ring; er zijn vier mogelijkheden. 
Samenwerking met de uitgevers 
van het Smalfilm Hobbyblad, zelf 
weer een blad gaan uitgeven, sa-
menwerking zoeken met een com-
merciële uitgeverij of niet meer 
centraal een blad uitgeven, maar 
dit desgewenst aan de regionale 
verbanden overlaten. Er hebben 
besprekingen met Hans Plas c.s. 
plaatsgevonden, die echter niet tot 
resultaat geleid hebben. Gerrit van 
Doornen noemt de knelpunten. 
Hans, als individueel NOVA-lid op 
de vergadering aanwezig, licht zijn 
standpunt toe. Charles Roels, 
Guus Mansveld, Phine van der 
Velden, Hans Pelt, Jos van 
Sons-beek en Gert van Dam 
komen met suggesties, waarna 
Arie de Jong een voorstel van 
orde indient. Hij stelt voor de zaken 
rond Filmbeeld te behandelen 
nadat het voorstel tot 
reorganisatie besproken is, 
waarmee de vergadering akkoord 
gaat. 
Geen problemen zijn er met het 
bestuursvoorstel om conform de 
reorganisatienota de zittende be-
stuursleden te vragen tot 31 de-
cember aan te blijven. Na deze 
datum dienen de bestuurszaken 
door een geheel nieuw gekozen 
bestuur te worden overgenomen. 

Cursussen  
De punten 14 en 17 van de agen-
da, handelende over cursussen en 
in het bijzonder de video-cursus, 
worden tegelijk behandeld. Ed 
Tietjens brengt verslag uit en en-
kele afgevaardigden vertellen over 
hun ervaringen met videofilmers in 
de clubs. De video-cursus gaat in 
oktober/november op 9 plaatsen 
in ons land van start en we zijn 
nieuwsgierig naar de belangstel-
ling hiervoor. 
Na de lunch komt de bespreking 
van het voorstel tot reorganisatie 
van de NOVA aan de orde. Wim 
Couwenbergh geeft een historisch 
overzicht en stelt, dat nu het mo-
ment van beslissing is gekomen. 
Hij behandelt de voorstellen punt 
voor punt en geeft de vergadering 
alle gelegenheid voor commen-
taar, waarvan druk gebruik ge-
maakt wordt. Bij de besluitvor-
ming laten een viertal afgevaardig-
den van clubs weten, dat zij tegen 
de reorganisatievoorstellen zijn en 
dat wat hen betreft, de NOVA op 
de oude voet door had kunnen 
gaan. Het bestuursvoorstel wordt 
echter met grote meerderheid 
aangenomen. 
 

Open vraag  
Ten tweede male komt Filmbeeld 
aan de orde. Door enkele sprekers 
wordt druk uitgeoefend op het 
bestuur om de besprekingen met 
de uitgevers van het Smalfilm 
Hobbyblad te hervatten. Gerrit van 
Doornen is echter van menig, dat 
zich hierbij geen nieuwe ontwikke-
lingen kunnen voordoen. De feiten 
zijn bekend. Als de vergadering op 
grond hiervan het besluit wil ne-
men om met SHB in zee te gaan 
kan zij deze beslissing nu nemen. 
Hans Plas stelt voor om het een 
jaar te proberen. Mocht blijken dat 
een groot aantal NOVA-leden het 
abonnement handhaaft dan is 
men zeker bereid het blad bij te 
stellen. Omdat echter geen indica-
tie aanwezig is welke van de vier 
eerder genoemde mogelijkheden 
door het nieuwe bestuur geprefe-
reerd wordt, blijft de vraag hoe de 
toekomstige communicatie met 
de leden zal plaatsvinden, open. 

De verslagen van de districten 
zullen aan de notulen van deze 
vergadering toegevoegd worden, 
de rondvraag leverde geen vragen 
van importantie op en de datum 
van de volgende vergadering, 
waarin de nieuwe statuten goed-
gekeurd zullen moeten worden, 
werd vastgesteld op 2 november 
a.s. Indien dan niet de vereiste 
meerderheid aanwezig is zal de 
vergadering uitgesteld worden tot 
9 november. 

Negatief vermogen mogelijk einde jaar weg 

Reorganisatie 
-voorstel van de NOVA 
met grote meerderheid 
aangenomen  

Op zaterdag 31 augustus jl. werd in het Cultureel 
Centrum de Reehorst in Ede de algemene ledenverga-
dering van de NOVA gehouden. Afgevaardigden va n 41 
filmclubs en een aantal individuele leden waren aan -
wezig toen voorzitter Wim Couwenbergh met een 
woord van welkom de vergadering opende.  


