
ARIE DE JONG ERELID VAN DE NOVA

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NOVA op za-
terdag 20 mei heeft Arie de Jong het secretariaatschap over-
gedragen aan Leo Baeten.
Bij die gelegenheid memoreerde voorzitter Piet van Eerden
dat Arie de Jang zich tien jaar geleden beschikbaar stelde
als secretaris van de NOVA. De NOVA verkeerde in die tijd in
een bestuurlijke en financiële impasse en het was Ab Ter-
horst, toenmalig voorzitter van de AVO, die een buitengewo-
ne vergadering belegde met de voorzitters van de districten
en de voorzitters van de uitgetreden LOVA en NH'63 in het
zalencomplex De Oude Molen in Neede.
Het uiteindelijk resultaat was dat de Limburgers en de
Noordhollanders op het oude NOVA-nest terugkeerden en er
een nieuw bestuur kon worden gevormd.
Na ruim 3 zittingsperiodes heeft Arie besloten zich niet meer
beschikbaar te stellen en, hoewel de NOVA zijn kennis en to-
meloze inzet node zal missen, dienen wij zijn besluit te re-
specteren.
De voorzitter betrok in zijn dankwoord ook Ella de Jong die



Foto 5: Me de Jong wenst zijn opvolger Leo Baeten veel succes

haar man met raad en daad altijd terzijde heeft gestaan en
nog steeds staat.

In verband met zijn grote verdiensten voor de NOVA werd
de scheidende secretaris, met algehele stemmen vóór, be-
noemd tot erelid van de NOVA!
Namens de NOVA bood de voorzitter hem een fles Franse
cognac aan en verzocht hem het bijbehorende boeket bloe-
men te overhandigen aan zijn echtgenote.
Tijdens de Nationale NOVA Manifestatie in Veldhoven zal
het kersverse erelid, ten overstaan van de daar aanwezige
NOVA-leden, de bijbehorende versierselen in ontvangst ne-
men.

De scheidende secretaris bedankte op zijn beurt zijn mede-
bestuurders Jan Essing en Piet van Eerden voor de tienjari-
ge samenwerking.

Het bestuur had Leo Baeten kandidaat gesteld voor de se-
cretarisfunctie en de leden van de Federatieraad konden
zich hier uitstekend in vinden.

Leo Baeten uit het Limburgse Sittard filmt sinds 1970 en be-
kleedde vele bestuurlijke functies. Zo was hij lid van het or-
ganisatiecomité UNICA 77 in Maastricht en was hij voorzitter
van de LOVA. Momenteel is hij voorzitter van de Geleense
Smalfilm- en Videoclub. Als filmer heeft hij 11 keer aan de
Nationale Wedstrijd deelgenomen en met zijn film 'La Tris-
tesse durera toujours' werd hij opgenomen in de Nederland-
se inzending voor UNICA Zwitserland.


