
Gezapige vergadering
GEDELEGEERDEN

AL IN FESTIVALROES

De vergadering, de wedstrijd en het feest behoren weer tot
het verleden. Het festival begon met de gedelegeerdenver-
gadering op vrijdag 6 november in de Jaarbeurs te Utrecht.
De agenda werd door de voorzitter Veth moeiteloos en zon-
der enige oppositie afgehandeld. Secretaris Dekker las enige
ingekomen stukken voor, handelend over de Nova-struc-
tuur-wijziging. De begroting van de op dat moment in het
ziekenhuis verkerende Tans, leverden enige hilariteit op, om-
dat de voorzitter niet goed raad wist met enige opmerkingen
hierover. Maar met de gezamenlijke inspanning van diverse

Ie aanwezigen op uitnodi-
ging van de secretaris Dek-
ker naar de parterre van het
Jaarbeursgebouw, alwaar de
Utrechtse Smalfilm Ama-
teurs en personeel van Rail-
bouw N.V. bezig waren om
een oppervlak van 2400 m2

voor de festivalgangers fees-
telijk aan te kleden.



gedelegeerden kwam men eruit. Niettemin hadden enige af-
gevaardigden enkele posten verhoogd willen hebben. Maar
voorzitter Veth vond het te prematuur om daar nu verande-
ring in aan te brengen en beloofde ten aanzien van deze
punten bij de behandeling van de definitieve begroting hier-
op terug te komen.
De vergadering verleende unaniem haar goedkeuring aan het
voorstel van Veth om aan de heer Thans een telegram te
zenden en hem een boekenbon te doen overhandigen.

VERKOPEN
Het enigste oponthoud werd
veroorzaakt door de Haar-
lemse Smalfilm Liga toen de
Nova-periodiek aan de orde
kwam. Zij verklaarde zich
tegen de verplichting van de
uitgave, gekoppeld aan het
lidmaatschap. Maar hoe
voorzitter Veth ook poogde
te argumenteren dat de ver-
plichting niet als zodanig
moest worden opgevat, doch
enkel als een noodzakelijk
communicatiemedium,
voortvloeiend uit het lid-
maatschap (zoals men lid is
van een omroep of een vak-
beweging. Red.), het mocht
niet baten. De heer H.
Meyer, woordvoerder van

de H.S.L. hield vol dat hij
had geprobeerd het blad in
zijn club te 'verkopen' en
dat zijn club nu eenmaal an-
ders besliste. Er liep een lach

door de zaal en Veth repli-
ceerde dat Meyer rnoeilijk
kon volhouden, gezien zijn
relaas, dat hij eerlijk had ge-
poogd de noodzaak van een
communicatiemiddel tussen
clubs en leden aan te tonen,
laat staan te verkopen. Toen
na enig heen en weer deli-
breren de voorzitter besloot
om een uitspraak van de ver-
gadering te krijgen, ging
iedereen, behalve de H.S.L.,
akkoord met het bestuurs-
voorstel tot de uitgave van
een maandorgaan.

Na deze stemming probeer-
de de H.S.L. bij monde van
de Heer Meyer, haar tegen-
stem af te zwakken door aan
te tekenen dat de H.S.L.
niets tegen het blad heeft
maar tegen de verplichting
daarvan.
Niemand begreep er meer
iets van. Tenslotte gingen al-


