
ingezonden
Individuele leden laten zich horen
Voor de jongeren en voor de individuele
ledsn is de gedelegeerdenvergadering van de
NOVA op 25 april in het Jaarbeursgebouw
te Utrecht een onverdeeld succes geworden.
Naast de normale punten welke een abon-
nement op de agenda hebben, kwam de
lancune in de Statuten en daarmee eigenlijk
de gehele organisatiestructuur ter sprake.
Een ingekomen stuk in de vorm van een
tape was de ludieke entree in de NOVA.
De tape welke afgedraaid werd was afkom-
stig van de aktiegroep ,Each' uit Haarlem,
welke groep zich bezighoudt met democra-
tisering van het verenigingsleven. Al eerder



traden zij op bij de H.S.L. (Haarlemse Smal-
film Liga, red.) ten aanzien van enige roye-
ringen. Hier stelde zij de autonome gezags-
uitoefening van het H.S.L.-bestuur aan de
kaak en vroeg de gedelegeerden zich hier-
over uit te spreken. De individuele leden
vroegen vervolgens de aandacht van de ge-
delegeerden en wezen op onhoudbare statu-
taire bepalingen aangaande de individuele
leden. Het kwam erop neer dat ze inspraak
vroegsn, ook daar waar het beleid gemaakt
wordt. Voorzitter Vet, die deze ontwikkeling
met zijn bestuur had zien aankomen, deelde
mee, voordat de vergadering zich in een
babylonische spraakverwarring over detail-
punten verloor, dat het NOVA-bestuur van
mening was dat, buiten de inhoud van de
openbare brief van een individueel lid bij
de aanvang van de vergadering aan de af-
gevaardigden met een logboek werd uitge-
reikt, de gehele organisatiestructuur op de
helling moet. De huidige vorm is uit de tijd
en de NOVA overkomt het dat ze weer
achter de feiten aanloopt. Vorig jaar al
onderkende men de symptomen, welke o.a.
door de heren van Dijk en Janssen in klare
taal werden aangedragen. Voorzitter Vet
ondervond geen tegenstand bij zijn voorstel
om op korte termijn met eventuele mede-
werking van deskundigen een geheel nieuwe
NOVA-structuur aan de verenigingen en
clubs aan te bieden, waarin ook duidelijk de
belangen en rechten van de individuele leden
zijn opgenomen.
Een ander belangrijk voorstel dat aller in-
stemming had was de aankondiging van een
eigen verenigings-orgaan. Dick Overduin
kwam op verzoek van het NOVA-bestuur
met een afgerond vooorstel. Daarop kwam
ondergetekende (ind. lid) eveneens met een
voorstel inclusief offerte e.d. Er ontspon
zich over beide voorstellen een technisch
debat dat door de voorzitter werd afgesloten
met het besluit een redactiecommissie in te
stellen die de merites van de voorstellen en
de uitvoering daarvan bestuderen. In deze
commissie zitten de beide voorstelaandragers
de heren Overduin en Janssen. Als contact-
persoon uit het bestuur de heer Hendriks
en de heren Benéder en Willems. In de kas-
commissie werd wederom G. van Dijk ge-
kozen.
Toen de voorzitter aan het einde van de
vergadering ter afsluiting de controverse met
de H.S.L. aan de vergadering wilde voor-
leggen zei de heer Meyer van de H.S.L.,
dat hij geen behoefte had hier over te spre-
ken en verklaarde hij nogmaals dat dit een
interne H.S.L.-aangelegenheid was.
De voorzitter besloot het er wel over te
hebben en de heer Meyer verliet daarop de
zaal.
Niet veel later kon iedereen opgelucht naar
huis gaan. De potjes waren heel gebleven.

J. Janssen

Naschrift redactie NOVA-nieuws
Het is een goede journalistieke gewoonte
dat ingezonden brieven in een krant/tijd-
schrift/verenigingsorgaan worden opgeno-
men. Vandaar dat wij deze plaatsruimte aan
de heer Janssen afstaan. Hij heeft mij ver-
zekerd dat hiermede onder de ,zaak' Janssen
- Haarlemse Smalfilm Liga een hele dikke
streep is gezet. Ovd. •


