
OVA
NOVA-jaarvergadering 1977

Veel goed nieuws
en grote inzet

10 december 1977. De NOVA houdt,
door allerlei omstandigheden (o.a. het
UNICA-congres? in Maastricht) nogal
laat haar jaarvergadering. In het
'Dorpshuis' in Maarn. De landelijke
omgeving is weer eens wat anders dan
hartje grote stad Utrecht.

Als (bijna) iedereen de lichten van zijn
auto heeft uitgedaan en de versterker-
installatie zich min of meer betrouw-
baar gedraagt, kan voorzitter Wim Oos-
terman de aanwezigen welkom heten.
Hij meldt een levendige activiteit
van clubs en districten en een belang-
rijke groei van het aantal aangesloten
clubs (17, waarbij er 'terug van wegge-

Ook honden
gaven van
bijval blijk

De laatst gehouden ledenvergadering
is ook door twee honden bijgewoond.
Tijdens het applaus voor de secreta-
resse, die bergen werk heeft verzet,
deed een onbekende Maarnse vier-
voeter dapper mee als hommage aan
Beer, de secretariaatshond die deze
eer, aan de bestuurlijke voeten gele-
gen, met zijn bazin zwijgend doch
dankbaar deelde.
De tweede hondeduit die in de verga-
derzak terecht kwam, was tijdens één
(van de meerdere) keren, dat de heer
Beenhakker (SGD Dordrecht) de ka-
theder bezette. Aan die spreektafel
zijn vele zinnige zaken gezegd, het
optreden van genoemde heer is altijd
de moeite waard. Zaken en humor
zijn zorgvuldig gedoseerd en hij heeft
dan ook aller oren als hij in zijn eerste
praatje terugkomt op de notulen van
1976 en in het kort de uitdrukking

Beenhakker (SGD) verklaart het verschil
tussen 'knots' en 'knots', secretaresse
Mary de Klerk hanteert de pen.

volkomen 'knots' de door hem be-
doelde uitleg geeft. Na zijn betoog
vallen enkele seconden stilte, die zeer
instemmend met als 'jajaja' klinkend
geblaf worden opgevuld. Het aange-
vertje wordt door spontaan handge-
klap gevolgd. Als deze situatie met
het woord knots wordt weergegeven,
is die dit keer zeker voor geen andere
explicatie vatbaar.

De vergadering beluistert aandachtig een
mede-afgevaardigde.

weest' zijn; erg fijn). Doordat de door
sommige afgevaardigden nogal be-
scheiden geachte (CRM)-
subsidiemogelijkheden iets te uitbundig
zijn aangesproken, is er een tekort en
moet op maatregelen worden gezon-
nen. De NOVA wordt bedreigd door
haar eigen activiteit.

Secretaris Jan Dekker meldt dat er 30
clubs vertegenwoordigd zijn. Op een
totaal van 39 vormt dat een gebruikelijk
percentage. (Van de rechtstreekse
NO V A-leden zijn er helaas maar enkele
aanwezig).

Informatieblad
De notulen van dejaarvergadering 1976
worden op basis van een aantal opmer-
kingen aangepast en aangevuld. Toe-
gezegd wordt dat er in januari a.s. een
NOVA-informatieblad verschijnt over
het tegenwoordige verenigingsrecht.
Dat staat dan ter beschikking van de
aangesloten clubs en geïnteresseerde
niet-aangesloten- clubs.

Verder meldt Jan Dekker allerlei. ,De
troon' van Jan van Weeszenberg komt
in de UNICA-filmotheek; het aantal
cursusleiders voor beginners is uitge-
breid met Jan van der Schans, Ge Kik-



kert en Gerard Messemaker. Het aantal
rechtstreekse NOVA-leden groeit bij
het leven. Het aantal leden-via-clubs
neemt ook toe maar het loopt de kans
een minderheid te gaan vormen. De be-
langstelling voor Filmbeeld blijft
groeien, en op het gebied van instruc-
tiefilms is de NOVA praktisch de enige
die de amateurfilmer kan helpen en dat
ook doet.

Sterke groei
rechtstreekse
NOVA-leden

De NOVA-leden zijn tot en met 1980
gevrijwaard tegen aanspraken van de
BUMA, het Bureau Muziek Auteurs-
rechten, voor wat betreft amateuristi-
sche vertoningssituaties. Zo maar zon-
der extra-moeite, op vertoon van de
NOVA-lidmaatschapskaart.

Filmkopieën
Gemeld wordt verder dat de NOVA
deel uitmaakt van een commissie van
de Stichting Vergelijkend Waren On-
derzoek die zich bezig houdt met de
beoordeling van filmapparatuur. Ter-
wille van alle nederlandse amateurfil-
mers. Wat betreft filmkopieën is een
bevredigende kwaliteit nog steeds niet
echt zeker gesteld. Jammer voor de
filmmakers en- vertoners, hopelijk is er
nu toch een weg gevonden. Over die
(Zwitserse) weg zo spoedig mogelijk
meer.

Het verslag van penningmeester Jan
Willems, dat een exploitatietekort
vermeldt, blijkt een motie van district
Centrum uitgelokt te hebben. De motie
mikt op een adviescommissie, die de
weg moet wijzen om de NOVA zowel
uit financiële als organisatorische moei-
lijkheden te helpen. District Noord
meent wantrouwen ten aanzien van het
bestuur te proeven, maar dat blijkt dui-
delijk een verkeerde interpretatie te
zijn. Afgesproken wordt dat de clubs
worden uitgenodigd commissieleden
voor te stellen die een vakmatig ge-
stoelde inbreng kunnen hebben.

Bestuursverklaring
Een duidelijke steen des aanstoots blij-
ken de clubs te leveren die, tegen de
verplichting van de statuten in, niet al
hun leden als NOVA-lid opgeven.
Vooal jongere afgevaardigden ergeren

zich hieraan, voelen zich door mede-
filmers belazerd, en verwijten het be-
stuur slapheid. Bij de volgende opgave
van NOVA-leden-via-clubs (ingaande
1978) zal, overeenkomstig de wens van
deze jaarvergadering, een bestuursver-
klaring gevraagd worden dat elk clublid
opgegeven is.

Zonder meer hartverwarmend is het
voorstel van verschillende afgevaardig-
den om de totale afdracht aan de NOVA
voor 1978 op ƒ 40,— te brengen (be-
stuursvoorstel: van ƒ 33,— naar
ƒ 35,60). Het wordt, inclusief Filmbeeld,
ƒ 36,—.

Herkozen
Vervolgens blijkt dat Wim Oosterman,
Jan Dekker (voor Centrum en als secre-
taris), René Maassen (voor Zuid-
Limburg), Henk van Wijhe( voor
Noordbrabant/Zeeland) en Aad Kooy
(voor Noordholland-noord) zoveel ver-
trouwen genieten dat zij met algemene
stemmen voor het NOVA-bestuur
worden herkozen. Op dezelfde manier
wordt de toetreding van Wim Tulp
(voor Noord, als opvolger van Ed Tiet-
jens) bevestigd.

Als nog-onbekende-voor-velen presen-
teert zich Jos Vanger, redacteur van
Filmbeeld. Hij ontplooit de plannen
voor 1978 en verzoekt toezending van
clubbladen aan het redactie-adres. De
aanknopingspunten met de clubs vindt
hij, terecht, belangrijk.

En duidelijk blijkt in de vergadering de
behoefte te blij ven beschikken over een
eigen communicatie-orgaan, dat zich
vrij kan opstellen.

NOVA op beurs
Het volgende onderwerp is deelneming
van de NOVA aan de beurs 'Techniek
in vrije tijd' die van 23 t/m 27 maart a.s.
gehouden wordt. De heer Van der Lelie
van de Kon. Ned. Jaarbeurs licht de
opzet toe die omvat dat hier zo'n 27
landelijke hobby-verenigingen hun
hobbies, zoveel mogelijk 'in werking',
zullen presenteren. De NOVA krijgt
een zeer flinke stand ter beschikking
waarin op allerlei manieren wat ver-
toond kan worden. Een man of tien ge-
ven zich op voor de voorbereidende
werkgroep. Er wordt graag op verdere
medewerking gerekend. En laat vooral
uw filmende vrienden, familie, colle-
ga's dit evenement niet missen!

District-verslagen
Wat ook niet onvermeld mag blijven is
het verslag van NOVA-bestuursleden
over de activiteiten in 'hun' district.
Daarbij komen allerlei belangrijke za-

De heer Van der Lelie van de Jaarbeurs, ge-
flankeerd door secretariaatshond Beer.

ken naar voren, zoals het ondersteunen
(bijv. met cursussen) van toegetreden
nieuwe clubs, het verzorgen van voor-
programma's van filmhuizen en het
verzorgen van filmhulpwinkel&i In een
voor zijn doen nogal bescheiden ver-
slag spreekt Jan Hoogland de hoop uit
dat de enkele jaren geleden uit de
NOVA gestapte clubs, waaronder die
in Noordholland, ooit weer gaan mee-
doen in NOVA-verband. (Niet omdat
de aanduiding NH'63 in NOVA-
verband is ontstaan, maar omdat het
niet-landelijke-samengaan voor niet-
historici onbegrijpelijk moet zijn).

Al met al: in de kop van dit verslag is
gesproken van grote inzet, van veel
goed nieuws. Het lijkt misschien wat
overdreven, bedoeld om de aandacht te
trekken. Het is eerder een kenschets
van een heel contructieve vergadering.

Een vergadering die er om vroeg dat
elke aanwezige wat voor de NOVA
wou en zou doen. Eigenlijk dat elk
NOVA-lid (aan- of afwezig), en elke
Filmbeeld-abonnee wat zou doen.

Aad Kooy


