
NOVA

jaarvergadering

Vijftien jaar op deze plaats! Zijn opvolger wijzend op wat te wachten staat.

De NOVA-jaarvergadering welke op 26 oktober jl. in het
jaarbeursrestaurant te Utrecht gehouden werd, bracht, naast de
traditionele zaken als de verslagen van secretaris, penningmees-
ter, filmothecaris en kascommissie, de behandeling van de be-
groting voor het nieuwe jaar, en de voorlezing van ingekomen
stukken, het aftreden van voorzitter Van Eldik — welk voor-
nemen hij reeds tijdens het congres in Arnhem openbaar maak-
te — en de benoeming van de nieuwe voorzitter Drs. J. W.
Vet uit Heemstede.
Zoals voorzitter Van Eldik al vanaf de oprichting van de NOVA
op 12 februari 1949 (op welke dag de roemruchte Neder-
landse Smalfilmliga werd ontbonden) met verve alle vergaderin-
gen leidde, zo nam hij nu weer aan het begin van deze jaarver-
gadering op de voorzitterszetel plaats. Niets wees er eigenlijk
op dat hij deze zetel deze zelfde middag nog zou ontruimen
om plaats te maken voor een ander. Toch kwam na enkele
uren het moment dat de heer Van Eldik namens het bestuur
aan de vergadering voorstelde om in zijn plaats de jonge Drs.
J. W. Vet te benoemen, met welk voorstel de vergadering door
applaus instemde.
Opstaand, en zich tot de heer Vet richtend, begon hij aan
zijn laatste officiële daad als voorzitter: zijn toespraak tot zijn
opvolger, die hij — hoe kon het anders na vijftien jaar er-
varing! — wat vaderlijk wees op de prettige en minder prettige
dingen die het voorzitterschap met zich meebrengt. Het was
een ontroerend moment toen de heer Van Eldik daarop, na
een handdruk, terzijde trad en de bestuurstafel verliet. Zowel
voor hem als voor de NOVA was een tijdperk afgesloten.
Dat de heer Van Eldik met voldoening op zijn voorzitterschap
terug mag zien, bleek uit de huldiging die hem daarna ten deel

viel. Toegesproken werd hij door de heren Kleyn (namens
de Stichting ter Bevordering van de Amateurfotografie), Eygen-
stein (voorzitter van de filmclub ,De Smalle Band' in Amster-
dam), Boer (als uitgever van ,Smalfilm') en Vet (namens de
NOVA-leden).Laatstgenoemde overhandigde namens alle NOVA-
leden een prachtige tape-recorder met extra luidspreker als
blijvend aandenken en deelde bovendien mede dat de NOVA
besloten had de heer Van Eldik, voor al wat hij voor deze

Een handdruk sloot een tijdperk af.



Afscheid voorzitter - thans erelid - J. van Eldik

Benoeming nieuwe voorzitter Drs. J. W. Vet

Die hulde, daar kunt u niet onderuit mijnheer Van Eldik! De eerste aandacht van de nieuwe voorzitter gold
alle drukte — de pijp van zijn secretaris.

organisatie verricht had het erelidmaatschap aan te bieden. Met
luid applaus onderstreepten de aanwezigen dit eerbewijs aan
de scheidende voorzitter.
In zijn dankwoord haalde de — door dit alles bewogen —
oud-voorzitter markante herinneringen op uit de eerste vijftien
jaar van de NOVA, aan ups en downs die zich voorgedaan
hadden, en sprak hij de hoop uit dat het nieuwe bestuur
erin zou slagen om de NOVA, voortbouwend op wat reeds is
bereikt, steeds verder te doen uitgroeien.
Behoudens de voorzitterswisseling traden er door de gehouden
bestuursverkiezing meer bestuursmutaties op. De plaats van de
heer J. G. A. de Kinkelder uit Arnhem werd ingenomen
door de heer J. P. Franx uit Apeldoorn, die van de heer
Th. Kok jr. uit Amsterdam door de heer A. Troostwijk uit
Amstelveen, die van de heer A. A. H. A. Kroemer uit Den
Haag door de heer J. C. van Weeszenberg uit Delft, terwijl
de openkomende bestuursplaats door het vertrek van de heer
Van Eldik door de heer J. H. Meyer uit Haarlem werd bezet.
De filmothecaris, de heer K. van Rijsinge, kreeg van diverse
kanten lof toegezwaaid voor de voortreffelijke wijze waarop
hij de filmotheek beheert. De afgevaardigde Bieze uit Amster-
dam deed waardevolle suggesties voor de uitbouw van de NOVA-
filmotheek.
De ,Emile Brumsteede Wisselprijs' — een prachtige glazen
staande plaquette, naar een tekening van wijlen de heer Brum-
steede vervaardigd door de bekende glasetser J. Visscher —
werd getoond aan de afgevaardigden. Deze prijs zal ter her-
denking van de eminente amateurfilmer Emile Brumsteede, tel-
kenjare worden uitgereikt aan de inzender van de meest pro-
gressieve film in de Nationale Wedstrijd. J. V. De nieuw ingestelde ,Emile Brumsteede Wisselprijs'.


