
NOVA PERSBERICHT 24 OKTOBER
De contributie (deel NOVA-afdracht)
wordt voor 1988 gehandhaafd op ƒ 8,-.
De aangesloten organisaties kunnen de
nieuwe zegels kopen tot 31 januari en
daarna per de Ie van ieder kwartaal voor
nieuwe leden. Ledenlijsten moeten voor
l februari worden ingeleverd. Omdat het
aantal leden van een aangesloten organi-
satie doorslaggevend is voor de uitslag
van een stemming in een Federatieraad-
vergadering, zou men theoretisch stem-
men kunnen kopen.
Dit wordt echter aangemerkt als on-
eigenlijk gebruik. Geadviseerd wordt de
reservevoorraad bij de penningmeesters
niet hoger te laten oplopen dan l O zegels.
Het aantal Federatieraadvergaderingen
zal voor 1988 beperkt worden tot 4,
inclusief de jaarvergadering; dit mede ter
besparing van (reis-)kosten. Een voorstel
tot egalisatie ('draagt elkanders lasten')
werd afgewezen. Er is niettemin nog een
opening op voorwaarde dat de vergoe-
ding per km. (thans ƒ 0,45) wordt ver-
laagd tot een voor iedereen aanvaardbaar
niveau. Een deel van NB'80 (Noord-
Brabant) heeft te kennen gegeven zich
niet - meer - thuis te voelen bij de NOVA.
Een van de oorzaken is de hoogte van de
'centrale bestedingen', uitmondend in de
contributieafdracht door de aangesloten
organisatie. Men onderkent niet of
nauwelijks een centrale taak van de
'koepel' (Federatiebestuur + Federatie-
kantoor). Daarnaast hanteert men het

'profijtbeginsel': Contributie is uitslui-
tend ter dekking van werkelijk algemene
kosten.
Festivals en cursussen bijvoorbeeld be-
ogen, volgens deze NB'80-groepering,
specifieke doelgroepen. Voorzitter Wim
Couwenbergh betreurde de dreiging van
het uit elkaar groeien juist op een mo-
ment dat naar elkaar toegroeien normaal
zou zijn. Naast de nabeschouwingen
over de Nat. Manifestatie 1987 komt ook
die van 1988 - wederom - aan de orde.
Het lijkt er op dat de LOVA, die dit
festijn in '88 zou organiseren, zich als-

nog gaat terugtrekken. De redenen hier-
voor zijn complex en liggen voorname-
lijk op het vlak van de door de LOVA
ingediende begroting en de reactie hierop
van de penningmeester. En hoewel in de
vergadering van 24-10 ook voor de pen-
ningmeester tevreden stellende bijstel-
lingen ter tafel kwamen, wilde/kon de
LOVA deze niet schriftelijk bevestigen.
Alternatieven blijven dan voor 1988
vooralsnog beperkt tot voortzetting van
de bestaande situatie.
De Federatieraad organiseert wederom
de Nat. Manifestatie.


