
Vergadering algemeen Nova-Bestuur

Aan de vooravond van
vele belangrijke
beslissingen
De clubs kregen ze toegestuurd; het NOVA-lid per-
soonlijk kon er via Filmbeeld nr. 6 van dit jaar kennis
van nemen: het algemeen NOVA-bestuur doet nogal
ingrijpende reorganisatie-voorstellen. De reacties in
de districten en nog andere zaken werden besproken
tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op
zaterdag 8 juni jl.

De overheersende reactie op de
reorganisatievoorstellen was be-
reidheid om tot zelfstandige pro-
vinciale, rechtspersoonlijkheid be-
zittende overkoepelingen te ko-
men. Daarbij belijdend dat prak-
tisch samenwerken, vanwege af-
standen en streek-geaardheid van
filmers best provinciegrensover-
schrijdend kan zijn. Iets waartegen
het algemeen bestuur geen enkel
bezwaar wenste in te brengen. Er
zaten anderzijds best wat moeilijk-
heden. De districten Midden-Ne-
derland en Oost bleken er nog niet
uit te zijn en ook inzake Zeeland
zal nader moeten worden over-
legd. Een taak die de Werkgroep

Hobby adviezen
van NOVA op
TROS teletekst
Adviezen en informatie op
amateurfilm- en videogebied
verschijnen via de TROS hob-
bytekst op Teletekst 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 voorstel-
len tot bekendmaken van eve-
nementen, dan zijn die welkom
bij de verzorger van de rubriek
A. H. (Ton) Suurhoff, Steffens-
kamp 24, 1251 ZT Laren, tel.
02153-14306.

LANDELIJK
Zie voor amateurfilmers belang-
rijke NOVA-adressen pag 24 van
ons juli/augustusnummer.

clubs en districten op zich geno-
men heeft.

Bemoedigend is dat de clubs van
NOVA-district Zuid 2 en de fede-
ratie NB'80 duidelijk van zins zijn
één Noordbrabantse overkoepe-
ling op te richten. In Noord-Hol-
land zijn de contacten tussen dis-
trict Noordwest en de federatie
NH'63 in een wat latere ontwikke-
ling. Te hopen is dat het resultaat
niettemin hetzelfde als in Brabant
zal zijn.

Statutenkwesties
Voor de zelfstandige regionale, in
het algemeen provinciale overkoe-
pelingen zullen beperkte sugges-
ties voor de statuten gedaan wor-
den. Een groot gedeelte zullen
deze overkoepelingen naar eigen
behoefte zelf moeten verwoorden.
De statuten van de landelijke
NOVA, als overkoepeling op
audiovisueel gebied betreffende
alle amateur-beoefening van be-
wegend beeld, zullen naar ver-
wachting betrekkelijk eenvoudig
kunnen zijn.

NOVA-kantoor
Indien de reorganisatievoorstellen
(zie Filmbeeld nr. 6 van dit jaar) op
31 augustus a.s. worden goedge-
keurd, betekent dit dat het NOVA-
kantoor een andere taakstelling
krijgt, die minder omvangrijk zal
zijn.
Daarnaast maken ook een teruglo-
pend ledental en een verminde-
rende WVC-subsidie het onmoge-

lijk het NOVA-kantoor op de huidi-
ge manier voort te zetten. Over-
wogen werd dat de centrale on-
dersteuning van clubs, districten
en individuele leden door de
landelijke NOVA, met name het
NOVA-kantoor ingekrompen zal
moeten worden. Het algemeen
bestuur machtigde het werkbe-
stuur voorbereidende stappen te
ondernemen.

Filmbeeld
De drukkerij-uitgeverij van Film-
beeld, Kerckebosch bv, heeft aan-
gekondigd dat het voor haar eco-
nomisch onverstandig is om Film-
beeld ingaande 1 januari 1986 op
de bestaande voet voort te zetten.
Het NOVA-bestuur heeft daar be-
grip voor en beraadt zich op alter-
natieven.

Videocursussen
De NOVA-videocursus is in ver-
gaande staat van voorbereiding.

De cursus zal 3 avonden beslaan
en er wordt een syllabus bij ver-
schaft. Cursisten kunnen desge-
wenst een begeleidende video-
band bestellen. Op een systeem
naar keuze (Bèta, VHS, V2000).
Administratief coördinator met be-
trekking tot onder meer de inscha-
keling van cursusleiders is André
Swinnen, Heerlerweg 2, 6433 HS
Hoensbroek, tel.: 045-217392. Af-
gesproken is dat het cursustarief
voor het gehele land hetzelfde zal
zijn.

Afsluiting
Het algemeen bestuur heeft nog-
maals begrepen dat de nieuwe
vorm van de NOVA-organisatie
per 1 januari 1986 moet ingaan.
Eenmaal moet de kogel toch door
de kerk, zoals dat heet.
Doordat Ton Suurhoff ten tijde van
de vergadering in de Verenigde
Staten zat is dit veslag van Aad
Kooy.

Oproep aan de
rechtstreekse
NOVA-leden
Heel binnenkort, op zaterdag 31
augustus a.s., is er algemene le-
denvergadering van de NOVA.
Met als één van de hoofdonder-
werpen de reorganisatievoorstel-
len die vermeld zijn in Filmbeeld
nr. 6 van dit jaar, pag. 22 en 23.
Hoe deze voorstellen door de
rechtstreekse leden worden erva-
ren vinden de ondertekenaars van
deze oproep moeilijk in te schat-
ten. Ze zijn weliswaar zelf recht-
streeks lid, maar voelen zich an-
derzijds te zeer bij landelijke be-
stuurszaken betrokken. Vandaar
deze aanmoediging deel te nemen
aan de komende vergadering.
We weten dat filmers uiteenlopen-
de verlangens hebben en dat de
rechtstreekse NOVA-leden door
de districten uiteenlopend bena-
derd worden. Daar de reorganisa-
tievoorstellen de rechtstreekse le-
den primair bij de regionale orga-
nisaties onderbrengen lijkt het ons
redelijk dat betrokkenen die daar-
aan behoefte hebben de gelegen-
heid te baat nemen in de komende
algemene ledenvergadering hun
mening naar voren te brengen. Uit
eigenbelang en om de bestuursle-
den van de districten en de lande-

lijke organisatie een meer-omvat-
tend inzicht te geven.
Rechtstreekse leden vormen in de
NOVA geen geringe groep. Per 1
april 1985 waren het er 1089.
Daarvan herbergde district Noord
er 95, Oost 102, Midden-Neder-
land 66, Centrum 170, Noordwest
(zeg maar Noordholland) 219,
West 3 (Den Haag en omgeving)
73, West 4 (Rotterdam, Dordt en
omgeving) 120, Zuid 2 (Brabant,
Zeeland) 158 en Limburg 86. Het
lijkt alleszins redelijk dat ook zij
voor een inbreng zorgen.

Ter informatie: de algemene le-
denvergadering van zaterdag 31
augustus a.s. wordt gehouden in
het Cultureel centrum De Ree-
horst, Bennekomseweg 24, Ede
(vlakbij het NS-station) en begint
om 10.30 uur. Deelnemers worden
verzocht zich zo spoedig mogelijk
op te geven aan het NOVA-kan-
toor. Terwille van verkrijging van
de vergaderstukken en tijdige re-
geling van eventueel gewenste
lunch-mogelijkheid.

Aad Kooy
Ton Suurhoff


