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Afscheidswoord van de oud-secretaris
Het congres 1958 behoort weer tot het verleden en
op de Jaarvergadering zat ik voor de laatste maal
aan de rechterhand van de voorzitter om als secre-
taris mij.i plichten te vervullen. Voor de laatste maal!
,Partir, c'est mourir un peu'. Hiermede is weer een
periode uit mijn leven, ook uit dat van mijn Vrouw,
afgesloten. Ik heb meegewerkt aan de oprichting van
de NOVA, zelfs heb ik de oprichtingsvergadering in
Utrecht voorgezeten. Al die jaren heb ik met groot
genoegen de administratie gevoerd en de NOVA zien
groeien. Het aantal aangesloten clubs, zowel als het
ledental dier clubs is bijna verdrievoudigd. Hoewel
natuurlijk de correspondentie een enigszins formeel
t int je moest houden, sprak er toch altijd een kame-
raadschappelijke geest uit, die strookte met de we-
derzijdse gevoelens van vriendschap.
De filmotheek die, de voorzitter onthulde dit reeds
in zijn afscheidsrede, grotendeels op mi jn initiatief
werd opgezet, omdat ik voelde dat die een zeer
sterke factor zou zijn in ons verenigingsleven, is een
groot succes geworden. Zoals u op het congres ge-
merkt hebt, zal die nog lang in mijn gedachten rond
spoken.
Allen met wie ik gedurende mijn secretariaatschap in
schrifteli jk of mondeling contact ben gekomen, wil

Va ii liet Secretariaat
Bij de aanvang van mijn werkzaamheden als secre-
taris van de NOVA, wil ik gaarne enkele woorden
tot u richten.
Verheug ik mij enerzijds in het door u in mij gestelde
vertrouwen, anderzijds ben ik mij er zeer van bewust,
alle zeilen te zullen moeten bijzetten, om de werk-
zaamheden van de heer Rodbard op dezelfde voor-
treffelijke wijze voort te zetten.

ik /eer har te l i jk danken voor de vele bewijzen van
vriendschap die ik van hen mocht ontvangen. In
de eerste plaats de voorzitter, de heer Van Eldik;
onze samenwerking is steeds op de prettigste wijze
verlopen en de vriendschapsbanden die tussen ons,
ik mag wel zeggen tussen onze families, zijn ge-
knoopt, zullen zeker niet op dit congres verbroken
worden. In het bijzonder wil ik hem dank zeggen
voor de hartelijke woorden die hij op het congres tot
mij gericht heeft en waarbij hij zich, te oordelen
naar de bi jval , de tolk wist van u allen. Ook de
overige bestuursleden die ik in die jaren heb zien
komen en gaan een bijzonder saluut. De heer Dick
Boer en zijn staf van medewerkers aan ,Het Veer-
werk' wil ik hier niet vergeten.
Nu treedt een ander in mijn plaats. Het is goed als
jongeren het werk dat de ouderen hebben opgezet,
overnemen en uitbreiden. Geeft hem het vertrouwen
en de medewerking, die ik al t i jd van u mocht onder-
vinden. Dan zal de NOVA een hechte band blijven
die de grote fami l ie van amateurfi lmers bijeen houdt,
tot heil van onze hobby.
Ik neem geen afscheid van u, maar zeg: ,tot ziens'
al zit ik dan nu aan de andere kant van de groene
tafel. J. A. Rodbard

Alhoewel ik geen vreemde meer ben in de grote
NOVA-familic, zal het duidelijk zijn, dat ik hierbij
de steun en medewerking van u allen niet kan missen.
Ik vertrouw er gaarne op, dat u mij in voorkomende
gevallen uw hulp en steun niet zult onthouden en
geef u mijnerzijds de verzekering al het mogelijke te
zullen doen om u dezelfde service te geven, die u reeds
zovele jaren van de heer Rodbard heeft ontvangen.

C. van Zoelen


