
Videocursus zal dit najaar beginnen

Reorganisatievoorstel
door algemeen bestuur
overgenomen
Al vrij kort na de vergadering van 16 maart jl. kwam het
algemeen bestuur op 20 april opnieuw bijeen, ditmaal
in hoofdzaak om het reorganisatievoorstel te bespre-
ken, dat door het dagelijks bestuur was opgesteld. Jan
Hoogland was door ziekte verhinderd, het district Zuid
II werd vertegenwoordigd door Jos van Sonsbeek en
Charles Roels, Boy van Klooster kwam rond het
middaguur, evenals Aad Kooy en Gerrit van Doornen,
die zich in de ochtenduren nog hadden bezig gehou-
den met de opbouw van de NOVA-stand op de Mani-
festatie Camera '85 in de RAI in Amsterdam.

Voorzitter Wirn Couwenbergh
hield het openingswoord kort en
ging over tot de behandeling van
de notulen van de vorige vergade-
ring; zij werden na enkele kleine
wijziging goedgekeurd. Bij de in-
gekomen stukken werd een brief
van Jan Schoonen inzake video
behandeld, de AFC zond een uit-
nodiging voor het bijwonen van
een receptie ter gelegenheid van
haar 25-jarig jubileum, Jac. de
Beer zal het bestuur op deze re-
ceptie vertegenwoordigen.

Raad van de Kunst
WVC vraagt de NOVA een verte-
genwoordiger in de Raad voor de
Kunst aan te wijzen, Marten Gre-
venstuk zal dit voorlopig waarne-
men. Het wedstrijdreglement voor
de Nationale Videofilm Westrijd is
door Gert van Dam en Guus
Mansveld opgesteld. Het werd be-
sproken en na enkele kleine wijzi-
gingen goedgekeurd. Het wordt
afgedrukt in dit nummer van Film-
beeld. Het district West III zond
een brief over de districtsafdracht.
Marten Grevenstuk gaf zijn visie
op de verschillen van mening hier-
over. Na een discussie werd be-
sloten dit onderwerp in alle duide-
lijkheid op de eerstvolgende alge-
mene ledenvergadering te be-
spreken.

LANDELIJK
Voor adressen van de NOVA
betreffende organisatie, be-
stuursleden en filmbeeldcor-
respondenten zie pagina 24
in onze uitgave van januari
1985.

De syllabus, bedoeld als schriftelij-
ke toelichting bij de videoband is
ook bijna klaar, evenals de hand-
leiding voor de cursusleiders. De-
ze zijn voor de meeste districten
alreeds bekend, in enkele distric-
ten dient nog een cursusleider
gevonden te worden. Mogelijke
kandidaten hiervoor werden ge-
noemd.

Financiën
Bij het agendapunt financiën geeft
Marten Grevenstuk een toelichting
op de resultatenrekening 1984, de
balans per 31 december 1984 en
de begroting voor 1985, waarbij hij
nogmaals het nieuwe subsidiebe-
leid van WVC uitlegt. De stukken
zullen, samen met een memo over
de subsidie-activiteiten voor de
districten een dezer dagen aan

alle club- en districtsbesturen
worden toegezonden. Marten
krijgt een applaus van de vergade-
ring voor de helderheid, die hij in
de financiële verslaggeving heeft
weten te leggen.
Na de lunch komt het reorganisa-
tievoorstel van het dagelijks be-
stuur, dat inmiddels aan alle be-
stuursleden werd toegezonden,
aan de orde. Wim Couwenbergh
behandelt dit uitvoerige stuk,
waarin overwegingen en conclu-
sies zijn opgenomen, punt voor
punt, waarbij een aantal amende-
menten goedgekeurd of verwor-
pen worden. Na een interessante
discussie werd het voorstel met
algemene stemmen door het alge-
meen bestuur overgenomen.

Procedure
De procedure, die thans gevolgd
gaat worden, wordt door de voor-
zitter uitgelegd. Het voorstel wordt
met een begeleidende brief in de
loop van de volgende week aan
alle club- en districtsbesturen toe-
gezonden. Het wordt eveneens
met verzoek om commentaar aan
de besturen van NH 63 en NB 80
gezonden. De niet bij enige orga-
nisatie aangesloten filmclubs zul-
len geïnformeerd worden, voor zo-
ver de adressen bij het secretari-
aat bekend zijn en hen zal ge-
vraagd worden of deze reorgani-
satievoorstellen aanleiding zou
kunnen zijn zich bij de nieuwe
organisatie aan te sluiten. Voor
onze individuele leden wordt het
voorstel met de begeleidende
brief in dit Filmbeeld afgedrukt.

Andere datum
Om alle belanghebbenden de ge-
legenheid te geven het voorstel op
vergaderingen te bespreken wordt
de algemene ledenvergadering,
die vastgesteld was voor zaterdag
1 juni verschoven naar zaterdag
31 augustus in de Reehorst in
Ede. Op deze vergadering zal het
voorstel in stemming gebracht
worden, waarna een commissie
wordt ingesteld, die op basis van
de door de vergadering vastge-
stelde uitgangspunten statuten en

Ook videofilm
op scherm in
Ede
Wij memoreren nogmaals dat
in de vergadering van het vol-
tallige algemeen bestuur van
de NOVA is besloten de natio-
nale filmmanifestatie van 16 en
17 november a.s. in Ede ook
een videofilmwedstrijd te laten
omvatten. Dat is dan voor de
eerste keer. De wedstrijdvoor-
waarden zijn uitgewerkt en
staan elders in dit nummer van
Filmbeeld.
Het is de eerste keer dat de
NOVA deze mogelijkheid
biedt. Het algemeen bestuur
hoopt op inzendingen van zo-
wel NOVA-leden als nog-niet-
NOVA-leden. Het zit allemaal
in de sfeer, het stadium van
'proberen, vallen en opstaan'.
Risico's dus die bewust geno-
men worden. Want het blijft
gaan om filmen.
Het video-reglement kan ook
los, zonder portokosten, aan-
gevraagd worden bij het
NOVA-kantoor, Antwoord-
nummer 38, 3430 VB
Nieuwegein (tel. 03402-
35434). Wat mij betreft: mogen
de lezers er een ongeremd
gebruik van maken.

Aad Kooy

een eventueel huishoudelijk regle-
ment aanpast. Op een in novem-
ber daaraanvolgend te houden al-
gemene vergadering zullen de
nieuwe statuten behandeld wor-
den, zodat bij acceptatie per 1
januari 1986 de reorganisatie
geëffectueerd kan zijn. De verga-
dering gaat hiermee akkoord.
Bij de rondvraag worden nog een
aantal zaken van minder belang
ter tafel gebracht, die zonder pro-
blemen door de aanwezigen afge-
handeld worden. Rond 4 uur kan
de voorzitter deze belangrijke ver-
gadering sluiten.



Videocursus
Overgegaan werd tot punt 4 van
de agenda, de videocursus. Uit-
voerig werd bekeken hoe de cur-
sus in het najaar uitgebracht zal
worden. De videoband is prak-
tisch klaar en werd door Jan van
Weeszenberg aan de aanwezigen
getoond. Hij verkreeg de algeme-
ne instemming met een compli-
ment aan Jan voor de opnamen en
de samenstelling. Enkele sugges-
ties voor aanvulling werden door
Jan overgenomen.


