
Voortzetting zuinig beheer wenselijk

Nieuwe NOVA-voorzitter:
Phine van der Velden
Op zaterdag 16 april hield de NOVA haar jaarverga-
dering 1983. Met als onderwerpen het bespreken van
wat was, wat de NOVA nu is en ook waar de deel-
uitmakende clubs en de rechtstreekse leden willen
dat het heengaat. Daarnaast wijzigde het bestuur.
Hieronder de bijzonderheden.

Omdat het bestuur graag de afge-
sproken datum wilde waar maken
en het Dorpshuis in Maarn niet
beschikbaar was, werd uitgewe-
ken naar De Reehorst in Ede. Of
precies daardoor het aantal verte-
genwoordigde clubs (33) geringer
was dan in december 1982? Het
lijkt onwaarschijnlijk. Maar mis-
schien valt de top van december
'82 (namelijk 52) toch opnieuw te
bereiken.
Er kwam genoeg aan de orde dat
'erbij zijn' best de moeite waard
maakte. Verheugend was dat er
meer rechtstreekse leden aanwe-
zig waren dan gebruikelijk.
Het aanhouden van de vrij vroege
datum in een kalenderjaar bleek
de penningmeesters en het
NOVA-kantoor flink onder druk ge-
zet te hebben. Aan de verslagen
was dat niet te merken. De finan-
ciële gegevens waren meer van
toelichting voorzien dan in voor-
gaande jaren.

Hobby adviezen
van NOVA op
TROS teletekst
Adviezen en informatie op
amateurfilm- en videoge-
bied verschijnen via de
TROS hobbytekst op Tele-
tekst op de kanalen l en II
van de televisie. Als uw
toestel geschikt is voor de
ontvangst van Teletekst,
kunt u via pagina 353 op de
dinsdagavonden van half
acht af van de gegevens
kennis nemen.

Hebt u suggesties of voor-
stellen tot bekendmaken
van evenementen, dan zijn
die welkom bij de verzorger
van de rubriek A. H. (Ton)
Suurhoff, Steffenskamp 24,
1251 ZT Laren, tel. 02153-
14306.

De nieuwe voorzitter tijdens haar
aan vaardingsspeech.

Iets dat de behoefte aan nadere
toelichting niet ophief. Ook niet de
wens om de situatie volgend jaar
nog helderder voorgeschoteld te
krijgen. Wat werd toegezegd.

Financiële situatie
Hoewel ten opzichte van een jaar
geleden de financiële situatie dui-
delijk verbeterd is, blijft voortzetting
van een zuinig beheer wenselijk.
Des te meer omdat het ledental,
vooral wat betreft rechtstreekse
leden, teruggelopen is en het Mi-
nisterie van WVC (vroeger CRM)
de subsidie over 1983 met onge-
veer 10% heeft verminderd.
Bleef over dat de NOVA met 'van
elk lid een tientje' respectievelijk
deelneming aan het bestemmings-
fonds (a ƒ 25 per certificaat), of
met 1000 nieuwe leden uit de
drukkendste financiële problemen
zou zijn. Waarbij op te merken dat
in geen geval bij moeilijkheden de
aangesloten clubs en rechtstreek-
se leden financieel aansprakelijk
zouden zijn. Het is wel eens ge-
dacht, namelijk.
En, gewoon niet te vergeten in dit
verslag: na zowel waardering als
moeilijke vragen en opmerkingen
aan het adres van de penning-
meesters ontketende Ko Lodder
een certificaten- en schenkingen-
golf die ƒ 375 opleverde en hopelijk
een stimulans is.
Terwijl eerder Ed Tietjens, terwille
van het kosten drukken, hulp aan-
bood bij het overspelen van geluid
in „Ten besf'-verband.

Opbouwen, ver-bouwen
Plan 1983 annonceerde in de al-
gemene ledenvergadering van de-
cember '82 een 'werkgroep clubs/
districten' en een 'werkgroep
rechtstreekse leden'. Eerstge-
noemde kwam, bij monde van
NOVA's 2e voorzitter Gerrit van
Doornen, met de resultaten van
haar vragen naar meningen en
behoeften bij de clubs. Er wordt in
vice-versa en in NOVAskoop op
teruggekomen, vast en zeker. Hier
zij vermeld dat bijvoorbeeld opviel
dat veel clubs prijs stellen op hulp
bij het opzetten en invullen van
een jaarprogramma. Daar-aan- en
aan meer, gaat gewerkt worden.
Namens de korter bestaande
werkgroep rechtstreekse leden,
meldde Ton Suurhoff dat er een 2-
tal steekproeven komt. Eén onder
de rechtstreekse leden van nu en
één onder degenen die bedank-
ten. Om ook op de behoeften van
deze filmers te kunnen inspelen.
In de sfeer van het ver-bouwen ligt
de vraag in hoeverre de NOVA als
geheel ruimte kan en wil bieden
aan individuele organisatie-voor-
keuren.
Mede naar aanleiding van een
brief van de Filmclub Zoetermeer
werd besloten dat het algemeen
bestuur van de NOVA een pre-
advies op diversificatiegebied zal
ontwikkelen. Het wordt voorgelegd
aan de clubs, is uiteraard be-
spreekbaar in de districten, en
wordt dan in de volgende algeme-
ne ledenvergadering op landelijk
niveau behandeld. In het najaar,
denk ik.

Verslagen en plannen
Van de 9 districten brachten er 8
verslag uit en meldden tevens
plannen. Meer dan ooit werd stof
aangedragen die doet denken
over de afstanden binnen distric-
ten (soms te groot). En over de
invloeden van sleutelfiguren, het
ontbreken van een algemeen gel-
dend huishoudelijk reglement, en-
zovoort. Ook daaraan bouwen
dus.
Zekerheidshalve vermelden we:
elk NOVA-district (er zijn er 9)
benoemt op een haar passend
tijdstip haar eigen deelnemer/deel-
neemster aan het algemeen be-
stuur van de NOVA. Een bestuur
dat 4 a 6 keer per jaar bijeenkomt.
Binnen dat bestuur zijn er ook
bestuursleden met specifieke ta-
ken en is er, als kern, het werkbe-
stuur bestaande uit 1 e en 2e voor-
zitter, 1 e en 2e secretaris en 1 e en
2e penningmeester.
Zoals enige tijd geleden aange-
kondigd trad Wim Oosterman af
als voorzitter. Na (waar blijft de
tijd?) die functie 10 jaar vervuld te
hebben. Secretaris Jan Dekker
sprak de dank van de organisatie
uit, daarbij vele belevenissen uit

CENTRAAL
Voor adressen van de NOVA,
betreffende organisatie, be-
stuursleden en Filmbeeldcor-
respondenten zie pagina 20 in
onze uitgave van januari jl.

de betrokken periode aanhalend
en een nog niet beschikbare repli-
ca van een beeld van Keizer Au-
gustus in het vooruitzicht stellend.
Hoewel alle districten werden uit-
genodigd een opvolger/opvolgster
voor te stellen, bleef het tenslotte
bij één kandidate. Anders verteld:
Wim Oosterman werd met alge-
mene stemmen opgevolgd door
vroegere HAF-voorzitster Phine
van der Velden. (HAF staat voor
Haagse Amateur Filmclub). In
haar aanvaardingstoespraak
noemde zij onder meer het voor-
nemen om met vrouwelijke intuïtie,
logica en zo nodig list te gaan
opereren. Dat maakt wel
nieuwsgierig.

Ex-voorzitter Wim Oosterman,
begonnen aan zijn 'rust'.

Benoemd werd ook Ton Suurhoff,
als 2e secretaris. Herbenoemd
werden 2e voorzitter Gerrit van
Doornen, secretaris Jan Dekker,
1e en 2e penningmeesters Marten
Grevenstuk en Geurt de Bruin, en
de bestuursleden met specifieke
taken Jan Hoogland, Aad Kooy,
Ger Mienstra, Karel van Rijsinge
en Jan van Weeszenberg.

Tot slot
Ook voor organisaties kunnen au-
tomatismen, gebruiken, een ge-
vaar betekenen. Zeker in een tijd
dat het financieel wat moeilijker
loopt. Vandaar dat in de vergade-
ring de vraag werd aangesneden
of steeds per definitie alle '10
best'-films gekopieerd moeten
worden voor 1 of 2 rondzendpro-
gramma's. Des te meer omdat dat
kopiëren duurder wordt daar de
films langer blijken te worden. De
vraag is in deze vergadering niet
definitief beantwoord, maar blijft
voor de deur staan.

Aad Kooy


