
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
NEDERLANDSE ORGANISATIE VAN AUDIO-VISUELE AMATEURS (NOVA)

OVER LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 1

Van de leden wordt verwacht dat zij naar vermogen aan het bereiken van het doel der Federatie
bijdragen.

Artikel 2

De communicatie van het Bestuur met de directe leden geschiedt door middel van brieven,
vergaderingen van de Federatieraad, verslagen van vergaderingen en andere daartoe
geëigende middelen.
De communicatie van het Bestuur met de indirecte leden geschiedt via de leden van de
Federatieraad of door middel van een landelijk Federatie-orgaan, indien voorhanden.
Van de leden van de Federatieraad wordt verwacht dat zij de indirecte leden op een geschikte
en tijdige wijze informeren over zaken die de Federatie betreffen en van belang zijn voor de
indirecte leden.
De communicatie van het Bestuur met begunstigers geschiedt door middel van een Federatie-
orgaan, indien voorhanden, en verder op een bij de relatie passende wijze.

Artikel 3

Verkrijging en beëindiging van het lidmaatschap zijn geregeld in de artikelen 7, 8 en 9 van de
statuten.
Bij de Federatie kunnen zich aansluiten regionale en categorale organisaties met dezelfde of
een soortgelijke doelstelling als de Federatie.
Voor de regionale organisaties gelden de volgende toelatingscriteria:
a. het aspirant-lid bestrijkt een geografisch gebied binnen Nederland, dat niet door een reeds

aangesloten organisatie wordt bestreken;
b. indien het geografische gebied samenvalt met een provincie kan het aspirant-lid zich

ongeacht het ledental aansluiten;
c. indien het geografische gebied niet samenvalt met een provincie, dient het aspirant-lid op

het moment van aanvraag een ledental te hebben van tenminste vijf procent van het aantal
indirecte leden van de Federatie.

Voor de landelijke categorale organisaties gelden de volgende toelatingscriteria:
a. zich richten op een bepaald filmformaat anders dan 8 mm;
b. zich richten op een specifieke vorm van filmen, bijvoorbeeld animatiefilm, videokunst;
c. zich richten op een beeld-en-geluid presentatie anders dan film en video;
d. zich richten op audio-visuele amateurs die -om wat voor reden dan ook- niet lid zijn van een

der aangesloten regionale of categorale organisaties.

Artikel 4

Een verzoek tot toelating van regionale of categorale organisaties dient aan de Federatieraad te
worden gedaan, per brief aan de secretaris van de Federatie  met de volgende gegevens:
a. een exemplaar van statuten en huishoudelijk reglement, zo de betrokken organisatie deze

heeft;
b. het doel van de organisatie;
c. het aantal leden op het moment van aanvraag;
d. het aantal leden dat bij toelating zal worden opgegeven ten behoeve van de berekening van

de verschuldigde contributie (zie artikel 8);
e. het geografische gebied dat door de organisatie bestreken wordt;
f. naam en adres van de voorzitter, secretaris en beoogde afgevaardigde van de betrokken

organisatie in de Federatieraad.
De secretaris brengt bovenstaande gegevens binnen een maand na ontvangst van de
aanvraag ter kennis van de leden van de Federatieraad.
De Federatieraad beslist hierna binnen drie maanden en deelt zijn beslissing schriftelijk aan de
betrokken organisatie mee.



Artikel 5

Wijzigingen van statuten of huishoudelijk reglement van een aangesloten organisatie, alsmede
wijziging van het geografische of categorale werkterrein dienen binnen een maand ter kennis
gebracht te worden van de Federatieraad.
In de eerstvolgende vergadering van de Federatieraad zal worden beoordeeld of bedoelde
wijzigingen de continuering van het lidmaatschap van de Federatie niet in de weg staan.

OVER DE GELDMIDDELEN

Artikel 6

De jaarlijkse contributie van een aangesloten organisatie wordt berekend naar het aantal
indirecte leden dat per 1 januari van het betreffende jaar is aangesloten bij de betreffende
organisatie.
Per indirect lid is een bijdrage per jaar aan de Federatie verschuldigd.
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks voor het volgende verenigingsjaar -op voorstel van de
penningmeester- door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 7

Begunstigers betalen jaarlijks een bedrag dat tenminste gelijk is aan de bijdrage van een
indirect lid, als bedoeld in artikel 6.

Artikel 8

De aangesloten organisaties zijn verplicht om elk jaar uiterlijk in de maand februari aan de
penningmeester van de Federatie de stand per 1 januari van het totaal aantal leden op te
geven. Indien een aangesloten organisatie ook andere dan audio-visuele amateurs als leden
kent, behoeft slechts het aantal leden dat behoort tot de categorie der audio-visuele amateurs
aan de penningmeester der Federatie opgegeven te worden.

Artikel 9

Jaarlijks verstrekt de penningmeester uiterlijk in de maand maart een opgave van de
verschuldigde contributie aan iedere aangesloten organisatie.
Deze contributie dient binnen een termijn van een maand op de rekening van de Federatie te
worden overgemaakt.
Bij overschrijding van bovengenoemde betalingstermijn is de penningmeester gerechtigd de
wettelijke rente aan de achterstallige debiteur te berekenen.
Abonnementgelden voor een eventueel Federatie-orgaan worden rechtstreeks door de
directe leden of de indirecte leden aan de uitgever van dit orgaan voldaan.

Artikel 10

De begroting voor een verenigingsjaar wordt ontworpen door de penningmeester en ter
goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
De begroting dient te worden gebaseerd op het beleid zoals dit door de Federatieraad is
bepaald.
Ingeval de begroting in totaal met meer dan 5% of per begrotingspost met meer dan 20% dreigt
te worden overschreden, dient voordat verplichtingen worden aangegaan, toestemming te
worden gevraagd en verkregen van de Federatieraad.
Het Bestuur is gerechtigd, ter verkrijging van subsidies, voorlopige begrotingen bij subsidie-
verstrekkende instanties in te dienen, voordat zij door de Algemene Ledenvergadering zijn
goedgekeurd. In dit geval dient een afschrift van de ingediende voorlopige begroting
gelijktijdig aan de leden van de Federatieraad te worden gezonden.



OVER DE FEDERATIERAAD

Artikel 11

De aangesloten organisaties dienen de Federatieraad onverwijld in kennis te stellen van een
wijziging van het voorzitterschap van de betrokken organisatie.
Indien de nieuwe voorzitter niet lid wordt van de Federatieraad, dient hij per brief -gericht aan de
Federatieraad- volmacht aan een plaatsvervanger te verlenen om de betrokken organisatie in
de Federatieraad te vertegenwoordigen.

Artikel 12

De voorzitter van het Bestuur is tevens voorzitter van de Federatieraad.
De secretaris of tweede secretaris van het Bestuur is tevens secretaris van de Federatieraad.

OVER HET BESTUUR

Artikel 13

De Federatieraad kan -op voorstel van het Bestuur- besluiten om de functies van secretaris en
penningmeester te combineren, danwel om het Bestuur uit te breiden met een tweede
voorzitter, tweede secretaris en/of tweede penningmeester.
Bij eventuele uitbreiding van het Bestuur zijn slechts de voorzitter, secretaris en
penningmeester verantwoording verschuldigd jegens de Federatieraad.

Artikel 14

Het Bestuur heeft als taken:
a. de behartiging van de dagelijkse gang van zaken;
b. het doen van voorstellen aan de Federatieraad betreffende het beleid van de Federatie.

Artikel 15
Het Bestuur wordt bijgestaan door:
a. een beheerder van de filmotheek en videotheek, voorzover aanwezig;
b. een afgevaardigde namens de Federatie bij de Union Internationale du Cinéma non-

professionnel (UNICA);
c. een externe accountant, voorzover de jaarlijkse inkomsten een bedrag van ƒ 50.000

overschrijden of indien een subsidie-verstrekkende instantie dit vereist;
d. een commissie ter voorbereiding van de jaarlijkse NOVA-manifestatie;
e. overige adviserende en uitvoerende commissies, personen en instanties.
De personen, commissies en instanties die door het Bestuur worden ingeschakeld, zijn
verantwoording schuldig jegens het Bestuur.
De benoeming van de personen ad a., b. en c. behoeft de goedkeuring van de Federatieraad.
Het Bestuur dient de Federatieraad te informeren over de inschakeling van adviserende en
uitvoerende lichamen ad d. en e.

OVER DE VERGADERINGEN

Artikel 16

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld door het Bestuur.
Op deze agenda zijn tevens opgenomen de onderwerpen welke tenminste zes weken voor de
betrokken vergadering schriftelijk zijn ingediend door een of meer directe leden.
Alle agendapunten dienen te worden behandeld.

Artikel 17

Van de Algemene Ledenvergaderingen worden volledige notulen gemaakt, waarin onder meer
de opvattingen van de directe leden en de Bestuursleden over de behandelde onderwerpen
zijn opgenomen, en waarin het stemgedrag van de directe leden bij stemmingen is vermeld.
Bij de overige vergaderingen van de Federatieraad kan volstaan worden met een aktie- en
besluitenlijst, welke binnen twee weken na de vergadering aan de leden van de Federatieraad
gezonden dient te worden.



OVER DE STEMMINGEN

Artikel 18

Leden van het Bestuur hebben geen stemrecht in de Federatieraad, tenzij zij een aangesloten
organisatie vertegenwoordigen. Leden van het Bestuur zijn gerechtigd een stemadvies af te
geven met vermelding van hun argumentatie.

Artikel 19

De voorzitter der vergadering is gerechtigd om het moment te bepalen waarop er over een
voorstel gestemd kan worden.

Artikel 20

Indien een voorstel met meerderheid van stemmen is aangenomen, dienen alle Bestuursleden
en leden van de Federatieraad loyaal mee te werken aan de uitvoering van dit voorstel.

OVER DE ONTBINDING

Artikel 21

Ingeval van ontbinding van de vereniging zal er naar gestreefd worden om de filmotheek en de
videotheek in hun geheel te handhaven en over te dragen aan een instantie die kan
garanderen dat de films en videobanden op aanvraag -en eventueel tegen een redelijke
vergoeding- uitgeleend zullen worden aan audio-visuele amateurs, onder voorbehoud van
afspraken met subsidie-verstrekkende instanties.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 22

Wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement kunnen door een Algemene Ledenvergadering
worden aangebracht.

Artikel 23

In gevallen waarin de statuten of dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het Bestuur
onder verantwoording aan de Federatieraad.

Heerlen, 1992-05-20


