
De NOVA in vergadering bijeen
Op zaterdag 13 september hield de
NOVA in Utrecht de algemene leden-
vergadering.
Er werd teruggekeken op de film-
informatieavonden die zo'n 10.000
hobby-filmers dichter bij hun hobby
hebben gebracht, en die honderden de
weg naar de klubs en de NOVA deden
vinden.
Er werden voorstellen tot wijziging
van de statuten geamendeerd en aan-
vaard; statuten die de rechtstreekse
(individuele) leden stemrecht be-
zorgen en die de NOVA echt tot
Nederlandse Organisatie van Amateur-
filmers maken.
En, onontkoombaar na 3 jaren kon-
stant blijven tijdens voortdurende in-
flatie, moest er gesproken worden
over de 'kontributie', waarmee het
sekretariaat betaald moet worden, de
distrikten worden ondersteund, en
waardoor elke maand een filmtijd-
schrift door de brievenbus moet kun-
nen glijden.
Het eerste deel werd zeer bescheiden
met f l,— verhoogd. Met betrekking
tot het 2e en 3e deel werd afge-
sproken dat zij in een nieuwe alge-
mene ledenvergadering op 8 november
opnieuw aan de orde zouden komen.
Een moeilijk punt vormde de vraag
wat 'Filmbeeld' moest gaan kosten,
temeer omdat er nog onvoldoende
basis was voor een voorstel, en of het
abonnement moest worden losgekop-
peld van het lidmaatschap. Tegen los-
koppeling bestond overwegende weer-
stand. Daar stond naast dat het betere
'Filmbeeld' zeer werd gewaardeerd en
dat verhoging van de afdracht daar-
voor alleszins redelijk werd geacht. In
het volgende 'Filmbeeld' leest u de
konkrete, op 8 november j. l. genomen
beslissing.
Een ander punt vormde het ontstaan
en de behandeling van moeilijkheden
rondom de layout-verzorging van
Filmbeeld, waarover door voorzitter
Wim Oosterman uitleg werd gegeven.
Zowel het dagelijks- als het algemene
bestuur hebben ernstig getracht een
oplossing te bereiken waarbij niemand
uit de boot viel. Dat bleek niet
mogelijk. De, met het belang van de
NOVA voor ogen, gedane keuze
leidde tot zodanige akties van ex-



layoutman Jacques Janssen dat deze
de vergadering uitlokten zich daarover
uit te spreken.
Het resultaat was dat 47 stemmen
werden uitgebracht ten gunste van
royement, met 83 stemmen de han-
delwijze van Jacques Janssen werd af-
gekeurd en dat 3 blanco stemmen
werden uitgebracht.

Verheugend was dat in deze vergade-
ring een toegenomen aantal klubs ver-
tegenwoordigd was. Het was een ver-
gadering die gekenmerkt was door
goed overleg en door de wens naar een
groter, op allerlei fronten aan de ama-
teurfilmer meer biedend, samen-
werkingsverband NOVA.
Rest mij te melden dat de volgende
bestuursleden werden herkozen: Wim
Oosterman, Jan Dekker, René Maas-
sen, Henk van Wijhe, Ed Tietjens, en
schrijver dezes.
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