
De jaarvergadering zal op zaterdag 20 januari gehouden worden in
de Studio U.S.A., Korte Rozendaal 6 bis, nabij de Geertekerk en de
Catharijnesingel te Utrecht. De aanvang is te 10 uur, de zaal is open
te 9.30 uur.
Zoals bekend zijn de te behandelen agendapunten zéér belangrijk. Van
elke aangesloten club wordt één gedelegeerde met algehele volmacht
in Utrecht verwacht. Wij verzoeken u dringend de naam van de af
te vaardigen gedelegeerde t ij d i g aan het secretariaat kenbaar te
maken.

Namens het bestuur,
J. DEKKER, secretaris



Positieve geluiden van de jaarvergadering
Op 20 januari werd in Utrecht de NOVA-jaar- tegenstelling tot het verslag in het december- ook de discussies steeds op een constructief
vergadering gehouden, noodzakelijk geworden nummer kunnen wij nu plezieriger geluiden niveau gevoerd werden.
omdat op de vorige jaarvergadering van 28 laten horen. In de eerste plaats was de sfeer 32 clubs hadden een vertegenwoordiger afge-
oktober diverse problemen aan de orde waren nu heel wat positiever en die werd nog steeds vaardigd, 2 clubs zonden een bericht van ver-
gekomen waarover de clubs zich eerst nader beter al naarmate het afwerken der agenda- hindering. Helaas reageerden 31 clubs in het
moesten beraden, zodat toen nog niet de ver- punten vorderde. De laatste beslissingen wer- geheel niet op de toch wel dringende oproe-
eiste besluiten genomen konden worden. In den in zeer goede harmonie genomen terwijl pen en gaven daardoor - laten wij het hier



maar duidelijk zeggen - op niet te respecteren
wijze van hun ongeïnteresseerdheid blijk. Door
diverse oorzaken maakt de NOVA thans een
wat moeilijke periode door. Daarom is het
juist in deze tijd noodzakelijk dat de aange-
sloten clubs zoveel mogelijk medewerking
aan het realiseren van bepaalde noodzakelijke
plannen verlenen; het geven van morele steun
kost niets maar kan niettemin veel bijdragen!
In dit kader moet men eigenlijk ook het drin-
gende verzoek van het bestuur zien om toch
vooral complete ledenlijsten naar de penning-
meester te sturen: op de dag der vergadering
hadden 22 clubs aan dat verzoek nog niet vol-
daan terwijl alle secretarissen toch aan zul-
len voelen dat dit voor het vlot lopen der
machinerie wel dringend geboden is.
Met een zekere schrik hoorden de aanwezigen
dat Ir. W. Brusse besloten had zijn bestuurs-
functie neer te leggen. De heer Brusse was tot
dit besluit gekomen omdat zijns inziens eerst
een verjonging van het bestuur voor de NOVA
nodig was om tot hernieuwde, vruchtdragende
activiteit te komen. In dit licht bezien vonden
de aanwezigen het besluit van Ir. Brusse zeer
te respecteren. Aan de andere kant zal het bij-
zonder moeilijk zijn deze opengevallen plaats
in het bestuur weer te doen bezetten. Unaniem
gaf de vergadering aan het bestuur opdracht
om Ir. Brusse te verzoeken op zijn besluit
terug te komen.
De reeds gememoreerde goede sfeer lag
tevens ten grondslag aan het feit dat zonder
moeilijke discussies de drie hoofdpunten van
de vergadering, het nieuwe Huishoudelijk Re-
glement, de Noodbegroting 1962 en de voor-
genomen Districtsvorming het fiat van de af-
gevaardigden kregen. Zo bleek dat de NOVA
toch wel een hechte goede organisatie is die
de steun van elk aangesloten clublid ten volle
waard is. Er blijven zeker nog moeilijke pro-
blemen op te lossen maar ook voor deze pro-
blemen geldt datgene wat op deze jaarvergade-
ring bijzonder tot uiting kwam: Waar een wil
is, is een weg!


