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Algemene jaapvepgadeping NOVA te Utrecht

Op 28 oktober is in ,TivoIi' onder voor-
zitterschap van de heer J. van El dik
de algemene jaarvergadering van de
Nova gehouden. Een veertig afgevaar-
digden uit het gehele land waren aan-
wezig met het voltallige hoofdbestuur.
De inleiding van de voorzitter was erg
in mineur gesteld. Wel gaat het met
het ledental uitstekend, eir komen hoe
langer hoe meer clubs die zich aan-
sluiten, .maar in de organisatie zelf
waren ernstige tekortkomingen. Het
secretariaat is na het verscheiden van
de heer Rodbard nooit naar behoren
vervuld kunnen worden. Men bracht
dank aan de secretarissen en de admi-
nistrateur voor wat ze hadden kunnen
doen, maar als vrijetijdsbesteding is dit
voor niemand meer te doen. Als wij
geen honorair secretaris met veel tijd
kunnen krijgen, dan moeten wij een
bezoldigd man hebben. Na het aftre-
den van de heer J. Pieëte stelde zich
de heer J. Dekker uit Utrecht beschik-
baar, mits een administrateur wordt
aangetrokken. Na lange discussies werd
de opgestelde begroting op voorstel
van de H.A.F, niet geaccepteerd, om-
dat deze veel te laat aan de clubs was
aangeboden en de helft van de olubs
geen mandaat had om nieuwe beslis-
singen en verhogingen toe te staan.
Vreemd, want een afgevaardigde moet
blanco mandaat hebben.
Verder was er een lan,ge, vaak ondui-
delijke discussie over de vorming van
districten, die door de a fde l ing noord

was voorgesteld. Men had behoefte aan
streeksgewijs contact, maar me.n was
er sterk op tegen dat deze districten
ook tegelijkertijd bestuurlijke en ad-
ministratieve taken zouden 'krijgen. Ook
deze zaak werd naar het bestuur te-
rugverwezen. Men zou er nader van
horen. Bij vele leden heeft deze zeer

langdurige vergadering een slechte
herinnering nagelaten. Men ziet op
de beide foto's, die wij hierbij publi-
ceren ook van deze stemming iets weer-
gegeven. Inmiddels is het Bestuur met
voortvarendheid aan het werk gegaan
met de verwezenlijking van veel aan-
trekkelijke taken. D.B.

(Van rechts naar links): Voorzitter Van Eldik. de gelukkig voor
een groot deel herstelde penningmeester Helleman, zittend na oud-
secretaris J. Pieëte. Leiden, en staande de nieuive secretaris J. Dek-
ker uit Utrecht.


