van't secretariaat
NOVA gedelegeerden
te Utrecht bijeen
Met enkele stemmen van de Haarlemse
Smalfilm Liga tegen werd op de gedelegeerden vergadering van 6 november j.l. het
bestuursvoorstel aangenomen om de jaarcontributie voor de NOVA met ƒ 5,— per
lid te verhogen. De contributie die ieder lid
via zijn club aan de NOVA betaalt bedraagt
nu ƒ 15,—. Hierbij is inbegrepen het verenigingsperiodiek ,Cineshot', dat in verband
met het opheffen van ,Smalfilm' de taak
als officieel mededelingenblad overneemt
Het jaarabonnement op ,Cineshot' is ver
plicht, omdat het alleen verantwoord is op
basis van het aantal NOVA-leden (ca 2500)
een dergelijk blad uit te geven. Het verplicht
stellen was vooral voor de Haarlemse Smalfilm Liga de reden tegen het bestuursvoorstel te stemmen.
De abonnementskosten voor ,Cineshot' zullen ƒ 4,— per jaar moeten bedragen. Daarbij komt een te verwachten algemene kostenstijging, zoals de telefoon- en porto. Hst
bestuur meende dan ook dat een contributieverhoging van ƒ 5,— gerechtvaardigd zou
zijn. Voorts stelde het bestuur voor de distriktscontributie in het vervolg samen met
de algemene contributie te innen. Deze inkomsten zullen vanzelfsprekend weer naar
de distrikten terugvloeien. Uiteindelijk komt
de totale contributie voor 1971 (inclusief
.Cineshot') op ƒ 15,— per NOVA-lid. Dit
zal voor een deel van de NOVA-leden een
contributieverhoging van ƒ 5,— betekenen,
maar echter voor het grootste deel een contributieverlaging van ƒ 10,—, dat het verschil is tussen het abonnement op ,Smalfilm' en het eigen periodiek.
Voorts kon voorzitter Vet — die in verband
met ziekte van penningmeester Tans als
waarnemend-penningmeester optrad — meedelen dat het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk voor 1970
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een subsidie van ƒ 52.500,— aan de NOVA
heeft toegekend. De begroting voor 1971
bedraagt ƒ 181.350,—voor 1972 ƒ 196.000,—.
Ten opzichte van de herziene begroting
1970 betekent dat een stijging van ca
ƒ45.000— in 1971 en ƒ60.000— in 1972.
Deze stijgingen worden veroorzaakt door de
plannen van het bestuur om zowel de clubs
als de individuele leden meer te bieden.
Onder andere: uitbreiding van de filmotheek, alsmede het instellen van een schaduwfilmotheek, waardoor een filmarchief
ontstaat. Het vernieuwen en uitbreiden van
de schriftelijke en mondelinge filmcursussen
o.a. door het vervaardigen van visueel in-

struktiemateriaal voor mondelinge cursussen, films voor gevorderden en beginners
over cameravoering en montage, films voor
beginners, instruktiefilms over het maken
van tekenfilms, films over het maken van
een reportagefilm, een schriftelijke cursus
over geluid en een vervolgcursus voor gevorderden. Voorts wordt overwogen t.b.v.
de mondelinge instruktie een videorecorder
met twee camera's en monitoren, alsmede
een mengpaneel aan te schaffen. Ook ligt
het in de bedoeling de opleiding voor cursusleiders voort te zetten. Tot slot is het
NOV A-bestuur van mening dat er in de
komende twee jaar meer propaganda voor

individuele leden moet worden gemaakt en
het pakket om aan deze leden aan te bieden
dient te worden uitgebreid. De hiervoor
genoemde taken betekenen ook een verzwaring van het sekretariaat en bij de begroting is daarom met uitbreiding rekening
gehouden.
Zowel de herziene begroting 1970, de ge-

wijzigde begroting 1971 en de begroting
1972 werden bij akklamatie goedgekeurd.
Voorts werd akkoord gegaan met de benoeming van commissies voor de struktuuren statutenwijziging van de NOVA. Aan de
oproep van het bestuur, om voorstellen
t.a.v. de struktuurwijziging in te dienen, had
het distrikt Oost gevolg gegeven, door een

ambitieus plan op te stellen. Dit is inmiddels aan de clubsekretarissen toegezonden.
Rest nog te vermelden dat van de 108 bij
de NOVA aangesloten clubs er 29 waren
vertegenwoordigd, 23 afwezig waren met
kennisgeving en 56 zonder enig bericht. Dit
laatste geeft wel te denken!
Ovd.

