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Ontwerp struktuurplan
goedgekeurd

Het ontwerpplan van de NOVA-
struktuurkommissie is door de
gedelegeerdenvergadering van 5
november j.l. zonder hoofdelijke
stemming goedgekeurd. Het
NOVA-bestuur werd gemachtigd
een kommissie in te stellen, die
de statuten en het huishoudelijk
reglement overeenkomstig bo-
vengenoemd voorstel zal wijzi-
gen.
Daarmee is een verdere stap ge-
zet naar de vernieuwing van de
organisatiestruktuur van de
NOVA.

Voordat dit agendapunt aan de
orde kwam, gaf vice-voorzitter
H. Steenkist een verklaring over
het feit dat hij de plaats van de
voorzitter achter de bestuurs-
tafel had ingenomen. Hij deelde
mee dat voorzitter J. Vet herstel-
lende is van een ernstige ziekte,
waardoor deze enige maanden
niet aktief kon zijn.
De heer Steenkist stelde voor de
heer Vet een telegram te zenden,
waarin hem verder herstel werd
toegewenst. De vergadering ging
hiermee unaniem akkoord.
Daarna was het woord aan sekre-
taris J. Dekker, die ingekomen
stukken behandelde. Hij deelde
mee dat van de 105 bij de
NOVA aangesloten filmklubs
slechts 26 aanwezig waren en
van 27 bericht van verhindering
was ontvangen. Van 52 werd
niets vernomen. Dit ontlokte de
heer Dekker later de opmerking:
"Men leeft wel intens mee! "
De heer Schouteten (individueel
lid) vroeg middels een inge-
komen brief of hij direkt zou
kunnen worden ingelicht over de
uitslag van de stemming betref-
fende het voorstel struktuur-
wijziging. Den en ander in ver-
band met de opzegtermijn als
individueel lid. Over dit onder-
werp waren nog twee brieven.
De vergadering ging akoord met

het bestuursvoorstel deze bij het
agendapunt struktuurwijziging te
behandelen.
De gewijzigde begrotingen over
1971 en 1972, evenals de begro-
ting 1973, werden ongewijzigd
goedgekeurd. De verwachte uit-
gaven over beide laatste jaren
zullen resp. f. 135.000,- en
f. 149.200,- bedragen, terwijl
over 1973 een uitgave van
f. 161.200,- verwacht wordt.
De kontributie voor 1972 werd
overeenkomstig het bestuurs-
voorstel vastgesteld op f. 15,-
per jaar voor filmklubleden. In-
dividuele leden betalen f. 20,-,
zoals besloten werd tijdens de
vergadering van 5 juni j.l.
Vervolgens gaf de heer W. van
Valen een toelichting op het
voorstel struktuurwijziging, dat
door de NOVA-kommissie be-
staande uit: P. Bulstra, J. Jans-
sen en W. van Valen werd voor-
bereid.
De heren Hendriks (Groninger
Smalfilmers) en Meijer (Haarlem-
se Smalfilm Liga) maakten be-
zwaren tegen het opnemen van
een individueel lid in het NOVA-
bestuur. Zij meenden dat ook
deze leden de weg via de distrik-
ten zouden moeten bewandelen
om een plaats in het NOVA-
bestuur te verwerven. Voorts
vond de heer Hendriks het tegen-
strijdig dat filmers, die iedere
verenigingsvorm in principe af-
wijzen, wel een afgevaardigde in
het landelijke bestuur zouden
willen hebben. Voorts vroeg hij
zich af of een eventuele kandi-
daat voor deze bestuursfunktie
wel representatief zou zijn voor
de totale groep van individuele
leden.
De heer van Valen antwoordde
dat nog te veel NOV A-leden de
individuele leden als een "be-
smette groep" zien. "We kennen
allemaal de problemen waarmee
het hedendaagse verenigingsleven
te kampen heeft. Het ledenver-
loop in de filmklubs is daar een
voorbeeld van. Daarom moeten
we met z'n allen zoeken naar een
organisatievorm, waarin zowel
de filmer die middels een film-
klub zijn filmkennis wil vergro-
ten als degene die dat individueel
wil doen een duidelijke plaats
krijgen".
Ook waren er vragen van een
aantal gedelegeerden omtrent
het aantal individuele leden dat
als norm voor een afgevaardigde
in het NOVA-bestuur zal dienen
te worden gehanteerd. Voorzit-
ter Steenkist antwoordde hierop
dat het voorstel struktuurwijzi-
ging de basis is voor de her-
ziening van de statuten en het
huishoudelijk reglement, waarin
eerder genoemde details worden
geregeld.
Hij vroeg dan ook de vergadering
akkoord te gaan het NOVA-
bestuur te machtigen een kom-
missie in te stellen die deze
nieuwe statuten en een huishou-
delijk reglement zullen voorbe-
reiden. Hiertegen waren geen be-
zwaren.
Bij de rondvraag vroeg de heer
Franken (Deventer Amateur
Cineasten) of het NOVA-bestuur
achter de ingezonden brief van
de heer Druijven in Cineshot
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stond. Hij had zich mateloos ge-
ërgerd aan deze anti-NOVA-pro-
paganda en vond dat een derge-
lijke brief niet in een officieel or-
gaan van de NOVA thuishoorde.
De heer Steenkist antwoordde
hierop dat hij betreffende brief
in Cineshot had gelezen en voor
kennisgeving aangenomen.
Voorts zei hij dat de redaktie vrij
is in het opnemen van kopij. Dat
de redaktie die vrijheid in het
verleden wel eens minder goed
gebruikt heeft, betreurt ook het
NOVA-bestuur. Onlangs heeft
hierover een gesprek met de re-
daktie plaatsgevonden. Het resul-
taat van dit gesprek is volgens de
heer Steenkist reeds merkbaar in
Cineshot van oktober. Voorts
deelde hij mee, dat de redaktie
met ingang van het december-
nummer is uitgebreid met de
heer W. Jansen van de Rotter-
damse Smalfilm Liga, waardoor
de redaktie thans uit twee klub-
leden en twee individuele leden
bestaat en een evenwichtiger
samenstelling krijgt.
De heer Meijer (Haarlemse Smal-
film Liga) merkte op dat hij
voorzitter is van een "bloeiende"
filmklub. Het recept hiervoor is
een aktief bestuur, dat haar le-
den steeds opnieuw oppept om
films te maken.
Aan het einde van de rondvraag
wees NOVA-penningmeester M.
Tans op het nare feit, dat on-
danks vele keren aanmanen een
aantal klubs hun kontributie
over 1972 nog steeds niet heeft
betaald.
Hij vroeg om deze achterstallige
bedragen alsnog snel te voldoen.
Niets meer aan de orde zijnde
sloot de voorzitter de vergade-
ring, nadat hij de aanwezigen een
genoeglijk filmfestival had toege-
wenst.



V.Ln.r. sekretaris Dekker en vice-voorzitter Steenkist


