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Inleiding 
De NOVA heeft twee gezichten.  
Het eerste gezicht is een vereniging van enthousiaste amateurfilmers op smalfilm en 
video die als vrienden met elkaar optrekken. Men ontmoet elkaar in clubverband, 
men filmt met elkaar, men doet samen mee aan filmwedstrijden en men beleeft 
samen de Nationale NOVA Manifestatie en het jaarlijkse UNICA-wereldfilmfestival. 
Het tweede gezicht is een organisatie met vergaderingen, meningsverschillen, 
discussies over financiën, communicatie en het te voeren en gevoerde 'beleid', wat 
dit ook moge zijn. 
Over de doelstellingen van de NOVA zijn de meeste leden het wel eens: niveau-
verhoging middels cursussen, onderlinge krachtmeting middels wedstrijden, 
ervaringsuitwisseling middels een communicatie orgaan en persoonlijke 
ontmoetingen middels festivals. 
De geesten scheiden zich echter indien de wijze van financiering aan de orde komt. 
Voor sommigen is contributieverhoging het middel om alle doelstellingen te 
realiseren, voor anderen is een realistische en wellicht tijdelijke beperking van de 
doelstellingen de weg welke bewandeld moet worden. 
In 1989 leek het erop dat de eerste weg gekozen zou worden: de clubs zouden 
rechtstreeks gaan ressorteren onder het Dagelijks Bestuur en er zou weer een eigen 
communicatie-orgaan opgezet worden. De 'districten' zouden hiermee als tussen-
laag verdwijnen en de tijdsbesteding van het Federatiekantoor zou uitgebreid moeten 
worden. De extra kosten zouden opgebracht moeten worden door een uitbreiding 
van het aantal leden en door een contributieverhoging. Daarnaast zouden meer 
subsidiabele activiteiten ontplooid gaan worden waardoor meer subsidie op 
activiteiten en op de organisatiekosten verkregen zou worden. 
Enkele 'districten' zagen het somber in: NH'63 was in het verleden al uitgetreden 
door de hoge organisatiekosten. Een deel van NB'80 was weer uitgetreden toen 
bleek dat de beloofde contributieverlaging niet gerealiseerd werd en de LOVA was 
uitgetreden omdat zij een spiraalwerking voorzag: meer centrale kosten -> hogere 
contributie -> minder leden -> hogere contributie, enz. tot het onvermijdelijke 
faillissement. De hogere subsidie voor activiteiten en organisatie zou alleen 
verkregen worden, indien de Aangesloten Organisaties zich meer zouden inzetten 
voor de stimulering van deze activiteiten. Jarenlange ervaring toonde aan dat dit een 
illusie was. 
Een bezorgde Ab ter Horst, voorzitter van AV Oost, heeft toen op 11 november 1989 
de voorzitters van de Aangesloten Organisaties -en de voorzitters van de uitgetreden 
'districten'- in Neede uitgenodigd om over het voortbestaan van de NOVA te praten. 
Unaniem was men het er over eens dat de tweede weg bewandeld zou moeten 
worden: vermindering van de centrale kosten en een zo groot mogelijk deel van de 
doelstellingen zien te bereiken door de inschakeling van vrijwilligers met hart voor de 
NOVA. Daardoor kon de contributie op een laag niveau gehandhaafd worden, met 
een redelijke kans dat de LOVA en NH'63 zich weer bij de NOVA zouden aansluiten. 
Daar het zittende Bestuur van de NOVA het niet eens was met deze beleidslijn, zijn 
alle Bestuursleden afgetreden. De voorzitter en de secretaris hadden overigens 
reeds voordien te kennen gegeven dat zij onafhankelijk van de verdere 
ontwikkelingen binnen de NOVA zouden aftreden. 



Tijdens de vergadering van 9 december 1989 werd de in Neede gekozen weg 
bevestigd, met als gevolg, dat penningmeester Marten Grevenstuk aftreedt en alleen 
nog de lopende zaken tot 31 december 1989 zal behartigen. 
Een ander gevolg is dat het Federatiekantoor in het vervolg zal worden 
ondergebracht bij de secretaris en dat de financiële administratie zal worden gevoerd 
door de penningmeester. Dit zal tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden, omdat 
geen vergoeding voor dienstverlening en huisvesting meer aan de uitvoerend 
secretaris betaald behoeft te worden evenmin als de kosten voor een 
administratiekantoor.  
 
Van 9 december 1989 tot 17 februari 1990 is er sprake van een 'stadhouderloos' 
tijdperk, met onduidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de oud-
bestuursleden en de gekandideerde bestuursleden. 
 
Op 17 februari 1991 is het nieuwe bestuur gekozen: Piet van Eerden, voorzitter 
(ingangsdatum zodra Piet van Eerden dit tegenover zijn achterban bij NH'63 kan 
verantwoorden) Ab ter Horst, voorzitter ad interim Arie de Jong, secretaris Jan 
Essing, penningmeester 
De oud-voorzitter, Joop Matser, neemt afscheid en spreekt zijn dank uit aan zijn 
collega's in het bestuur: Wim Nummerdor, Boy van Klooster en Marten Grevenstuk. 
Ook dank aan Herman Witteveen als uitvoerend secretaris en assistent van de 
voorzitter. 
Doordat de financiële verslagen tijdens deze vergadering nog niet beschikbaar zijn 
en dus ook niet goedgekeurd kunnen worden, kan het oude bestuur nog niet formeel 
gedechargeerd worden. Dit leidt tot een voortzetting van de onduidelijke 
bevoegdheidsafbakening tussen het nieuwe bestuur en de oud-penningmeester. Ook 
de inschrijving van de nieuwe bestuursleden bij de Kamer van Koophandel en de 
overdracht van de bankrekeningen van de NOVA stuit op tegenwerking van de oud-
penningmeester. Opening van een tijdelijke bankrekening biedt enig soelaas. 
 
Per 1 januari 1990 is de LOVA-Limburgse Organisatie van Audiovisuele Amateurs 
weer toegetreden tot de NOVA. De verwachte aansluiting van NH'63 bij de NOVA 
heeft in 1990 nog niet haar beslag gekregen, mede vanwege de financiële 
consequenties voor de leden van NH'63, de problemen bij de NOVA-
bestuursoverdracht en vragen bij het toekomstige samenwerkingsverband met de AV 
Noord-West. 
 
Het Federatiekantoor is op 26 februari 1990 verhuisd van Veenendaal naar het huis 
van de secretaris te Heerlen. Hier is nu het kantoor en het archief van de NOVA 
ondergebracht. 
 
Aan de Aangesloten Organisaties is aangeboden om -indien men dit wenst- het 
ledenbestand door het NOVA-secretariaat te laten bijhouden. Tevens heeft de 
secretaris aangeboden om adreslijsten en etiketten bijna gratis te verstrekken. 
Slechts één AO heeft van dit aanbod gebruik gemaakt. 
 
Secretaris Arie de Jong 
 


