
De jaarvergadering van de NOVA

Contributieverhoging kreeg
accoord

Unica-congres 1964 in
Nederland
De heer H. B. Helleman ere-lid
van de NOVA
De jaarvergadering van de NOVA werd op
17 november te Utrecht in gebouw Tivoli ge-
houden. Van meer dan dertig clubs waren een
of meer gedelegeerden aanwezig.
De voorzitter van de NOVA, de heer J. van
Eldik, opende de vergadering. Nadat alle aan-
wezigen van hun zitplaats waren opgestaan,
sprak de heer Van Eldik ter nagedachtenis van
ons aller vriend Emile Brumsteede, waarna
enkele ogenblikken van stilte betracht werden.
Na deze ontroerende herdenking werd de ver-

gadering voor enkele minuten geschorst.
Na de heropening werden de vaste punten van
de agenda stuk voor stuk behandeld. Bij her-
haling vroegen verschillende afgevaardigden het
woord om hun mening naar voren te brengen
of vragen te stellen.
De NOVA-secretaris, de heer J. Dekker, en
de filmothecaris, de heer K. van Rijsinge,
mochten van verschillende zijden de onver-
bloemde lof voor de voortreffelijke uitvoering
van hun taak in ontvangst nemen. Wat de
filmotheek betreft: deze mag zich in een grote
belangstelling van de clubs verheugen; van de
mogelijkheden tot huren door de individuele
leden wordt minder gebruik gemaakt. Is deze
mogelijkheid wel voldoende bekend? Een gede-
legeerde vroeg zich af of door aanmerkelijke
verhoging der huurprijzen niet de gelegenheid
zou kunnen worden geschapen om meerdere
films — vooral die waarvan het dupliceren
veel kosten met zich meebrengt — in de fil-

motheek op te nemen. Deze mogelijkheid werd
van verschillende kanten belicht. Het bestuur
zal zich over de voor- en tegenpunten bera-
men.
Hierna kwam de voorgestelde contributiever-
hoging aan de orde. Na de discussie hierover
werd door de gedelegeerden gestemd. Gelukkig
bleek dat het inzicht van de noodzakelijkheid
hiervan — wil de NOVA aan zijn doel kun-
nen blijven beantwoorden — bij de overgrote
meerderheid van de clubs had postgevat, zo-
dat bij velen een zucht van verlichting opsteeg
toen bleek dat 180 stemmen waren uitgebracht
vóór, en slechts 59 tegen de contributiever-
hoging.
Onmiddellijk daarna was er weer een spannend
punt aan de orde: het verzoek van de UNICA
om het UNICA-congres 1964 in Nederland te
houden. Het getuigde van de goede geest die
in de NOVA heerst dat de afgevaardigden
unaniem van mening waren dat dit grootse
smalfilmevenement in 1964 in Nederland ge-
houden moet worden. Besloten werd dat ge-
tracht zou worden het NOVA-congres met het



UNICA-congres te combineren; de vraag is
echter of dit organisatorisch te realiseren is.
Het bestuur zal zich ten spoedigste met de
voorbereiding gaan bezighouden.
De bestuursverkiezing bracht de heren F. van
Burkom Riezouw, Drs. J. W. Veth en Th.
Kok als nieuwe leden in het bestuur. De heren
J. Dekker, A. J. Hendriks en Ing. M. Tans
werden bij acclamatie herkozen. Het NOVA-
ere-lid in het bestuur, de heer J. Pieëte zag
zich wegens drukke werkzaamheden genood-
zaakt af te treden, ,maar', aldus de heer Van
Eldik, die een dankwoord tot hem sprak, .ge-
lukkig mogen wij op de steun van de heer
Pieëte blijven rekenen, omdat hij technisch
adviseur van de NOVA blijft!'. Hoezeer het
vele werk dat de heer Pieëte voor de NOVA
verricht in brede kring gewaardeerd wordt, be-
wees het spontane applaus dat hij in ontvangst
mocht nemen.
Ook de NOVA penningmeester, de heer H. B.
Helleman uit Alkmaar, die dit ambt tien jaren
lang op bewonderenswaardige wijze heeft uit-
geoefend, zag zich om gezondheidsredenen ge-
noodzaakt uit het NOVA-bestuur te treden.
De voorzitter liet zijn warme woorden van
dank vergezeld gaan van de mededeling dat het
besluit was genomen de heer Helleman te be-
noemen tot ere-lid van de NOVA, welke
mededeling met een ovatie van alle aanwezigen
bekrachtigd werd. Als stoffelijk blijk van
waardering kreeg .geluidsjager' Helleman een
platenbon. Het zal de NOVA moeite kosten
om voor het penningmeesters-ambt een kracht
zoals de heer Helleman te vinden; zoals het
de heer Helleman moeite kostte de ,NOVA-
cijfers' in de steek te laten.
Na de rondvraag — waarin o.m. enkele sug-
gesties werden gedaan tot kleine wijziging van
de Nationale wedstrijd en de jurering daarvan
— werd deze in alle opzichten goede Jaarver-
gadering door voorzitter Van Eldik besloten.
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