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En toen zei . . .
Verslagen van vergaderingen zijn dik-
wijls wat weerbarstige dingen. Zeker
in een tijdschrift is beknoptheid gebo-
den, wil er een redelijke belangstelling
blijven bestaan. Die beknoptheid leidt
er echter toe dat een aantal finesses
niet uit de verf komt en daaraan valt
practisch niet te ontkomen.
Na deze 'beschouwing' over naar de
orde van de Ie februari waarop het
NOVA-bestuur bijeenkwam.
Er is een aanhoudende toetreding van
clubs, en dat verheugt natuurlijk ieder-
een. In dit nog jonge jaar al 5. Wat daar
toe bijdraagt?
De vrijwaring van heffing van BUMA-
rechten? Andere faciliteiten zoolas
filmpaspoort of cursussen? De bereid-
heid om eens een babbel te komen ma-
ken?
De door de jaarvergadering van de
clubbesturen verlangde verklaring van
'sportieveIsolidaire opgave voor leden'
bleek nog niet van alle clubs binnen te
zijn. De betrokken districtsafgevaar-
digden zullen in hun districten hierop
inhaken.
De adviescommissie, die door de jaar-
vergadering werd voorgesteld, is ge-
vormd. Op haar beurt heeft zij een vrij
strak tijdschema voor haar werk ont-
wikkeld. De leden zijn K. Brouwer, M.
K. Grevenstuk en A. de Jong.

Ons secretariaat meldde achterstand.
Afgesproken werd kundige part-time
ondersteuning na te streven. Hopelijk
lukt dat. Heel andere verhalen zijn dat
de Zwitserse filmorganisatie ons 'Ten
best'-systeem gaat overnemen; dat de
introductiecursus een nieuwe gedrukte
samenvatting krijgt; dat de organisatie
van de stand in 'Techniek in vrije tijd
1978' opgedragen is aan Aad Kooy en
Jan Hoogland (die intussen de werk-
groep uit de jaarvergadering hebben
ingeschakeld).
En, ga maar door ... UNICA '78 wordt
besproken (lees elders wat betreft deze
'uitstap' naar Rusland); ook de
NOV A-Filmmanifestatie '78 in novem-
ber in Ede kwam aan de orde.
Voor wie het weten wil: het NOVA-
bestuur komt op 18 maart weer bij el-
kaar.

Aad Kooy


