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Op 8 juni hebben in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht 29 verenigingen
met het bestuur de grote lijnen bepaald voor het komende jaar. 75 klubs, lieten met of
zonder kennisgeving verstek gaan, daarbij de nummerieke minderheid in de gelegenheid
brengend besluiten te nemen die de afwezigen wellicht niet welgevallig zijn. Alom trof men
de kritiek aan op het grote aantal wegblijvers. Voorzitter Vet opende de vergadering, waarbij
ook weer de lang door ziekte geplaagde penningmeester Tans aanwezig was, met de ge-
schiedenis van het individuele lidmaatschap. Blijkens deze uiteenzetting is er over dit lid-
maatschap veel gevochten in de Nova. Doch in de loop der tijd is de figuur van het indivi-
duele lid veranderd. Het is niet meer persé een varende of iemand die ekscentrisch is gaan
wonen.

Als ingekomen stuk werd
kennis genomen van weder-
om een brief van aktiegroep
Each, die de lieve gedele-
geerden opriep om, nu ze
toch de struktuur gaan wijzi-
gen, om dit dan zelf en goed
te doen, een brief van de hr.
Schouteten omtrent een
aanvrage van de individuele
ledenlijsten, waartoe door
de vergadering besloten
werd, een brief van Distrikt
West 111 en van van Weeszen-
berg, een tweetal brieven
aangaande de struktuurwijzi-
ging, het rapport advieskom-
missie jurering, een brief van
Distrikt NH'63 betreffende
de benoeming/aanstelling/
verkiezing van een tweede
penningmeester, brieven van
de heren Sandwijk en
Schouteten, welke brieven
voorzover dat terzake was,
behandeld zouden worden
onder de overeenkomstige
agendapunten.
Na al deze uitvoerige brief-
wisseling blijkt, als Distrikt
West III daarom vraagt, toch
nog een brief spoorloos te
zijn, welke handelde over
stripe. De sekretaris zei toe
een onderzoek in te stellen
en vervolgens werd dit punt
in de rondvraag afgedaan.
Met het arresteren der notu-
len heeft Schouteten uit
Den Haag wat moeite, wat
betreft de kontributie die
door de gedelegeerdenverga-
dering in 1969 is vastgesteld
op f 30,—, aldus de voorzit-
ter. 'En zulks is nu niet aan
de orde, doch wordt op de
financiële vergadering in het

najaar besproken', voegde
voorzitter Vet er verduidelij-
kent aan toe. Doch de hr.
Schouteten probeerde te
vertellen dat zulks recente-
lijk, waarover deze notulen
spreken, niet is gebeurt en
als een wonder stelt het be-
stuur even later de vergade-
ring voor om de kontributie
voor de individuele leden
met f 10,— te verlagen en te-
rug te brengen op f 20,—.
Dan doet sekretaris Dekker
uitvoerig verslag. Daarbij
heeft hij evenals verleden
jaar de zaak op een of twee
punten toegespitst. Het
hangijzer was nu de Buma-
rechten en het verdwijnen
van Smalfilm, hetgeen van
historische betekenis voor
de Nova geacht mag worden.
Dekker zegt dat het overne-
men, dus het gebruiken van
kommerciële muziek, van
grammofoonplaten of de
radio gevaarlijk is en dat de
Buma bij reproduktie hier-
van aanspraak op rechten
kan doen gelden. Hij konsta-
teert bij diverse klubs een
grote laksheid om niet aan
de Nova door te geven hoe-
veel avonden zij met geluid
werken. Hij benadrukt nog-
maals dat enkel de huiska-
mer of de eigen studio een
veilig domein kan zijn. Zelfs
in de besloten kringen kun-
nen geen geluidsfilms zonder
meer gedraaid worden.
Zulks geldt uiteraard niet
voor de zelfgemaakte sound.

Dan is het woord aan de
penningmeester die de verga-

dering zijn ekskuses maakt
voor de grote achterstand en
een uiteenzetting geeft over
de gang van zaken tot op
he'den. Hij zegt toe maat-
regelen te nemen om de ach-
terstand snel weg te werken,
terwijl de voorzitter de ver-
gadering vraagt om de be-
noeming van een tweede
penningmeester aan het be-
stuur te delegeren.
Dan, als men denkt dat de
wind is gaan liggen, veren de
Smalfilmgroep Nivon, afde-
ling Rotterdam en Distrikt
NH'63 overeind en interum-
peren veelvuldig over de kor-
respondentie en dedistrikts-
afdrachten. Daartussendoor
mengt zich een afgevaardig-
de uit Geleen die ook over
de briefwisseling zijn beklag
doet. 'NH'63 moet eerst
maar eens de ledenlijstenx>p-
zenden', wil Dekker afron-
dend besluiten, doch dan
maakt de afgevaardigde van
NH'63 duidelijk dat zij op-
zettelijk de lijsten niet op-
sturen, om daarmede einde-
lijk eens een opening te for-
seren. 'Jullie hebben van ons
nog enige honderden gul-
dens tegoed', riep de NH'63-
er. Ook hier werd de soep
niet zo heet gegeten als ze
werd opgediend, want de
achterstand bleek achteraf
maar enige tientallen gul-
dens te bedragen.
De aandacht werd gevestigd
op het feit dat men vaak be-
weert dat men aan werving
van individuele leden weinig
doet. De Nova besloot afge-
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lopen jaar daarvoor
f1.000,- uit te trekken,
welke post een kontradiktie
is met de f 10,58, die voor
de individuele leden zijn uit-
gegeven. Het bestuur is het
bestuur niet als ze hieraan
geen mouw weet te breien.
Er wordt uitgelegd dat er in
de begroting diverse ver-
schuivingen hebben plaatsge-
vonden. En dit is het start-
signaal om van Dijk uit de
startblokken te laten ko-
men. Hij als kaskommissielid
heeft een afwijkende mening
t.o.v. zijn medekaskommis-
sieleden, die overigens in
vergelijking met het verleden
niet kritiekloos verslag uit-
brachten. Ter vergadering
kreeg van Dijk gelegenheid
wat dieper op dit probleem
in te gaan en om het verslag
toe te lichten.

De hr. Willems van de HSL
(Den Haag) vroeg zich af,
hoe de gordijnenopener die
door de Nova aan de USA
(Utrecht) als kado geschon-
ken werd op een bepaald
moment in de stukken
wordt afgeschreven, doch op
de eksploitatierekening ont-
breekt. Dan mist hij nog een
partij rente bij de Bank van
Lanschot. Gedeputeerde Be-
tonville komt, voordat ie-
mand achter de bestuurs-
tafel daartoe de kans krijgt,
een deskundige, dat wel,
maar voor de leek een niet-
temin ingewikkelde uiteen-
zetting geven over de rente-
geschiedenis. De wolken
drijven over.
Na de lunch neemt Hendriks
als bestuurslid afscheid.
Voorzitter Vet wil dit niet
onopgemerkt voorbij laten
gaan en schildert Hendriks
in zijn speech af als een be-
trouwbaar figuur met zeer
geprononceerde standpun-
ten.
Hij was ook degene die als
promotor gestalte gaf aan de
distriktsgedachte.
In zijn afscheidswoord zei
Hendriks, als antwoord dat

de voorzitter hem vertelde
een instituut te zijn gewor-
den, dat, als je geihstitutio-
neerd wordt, het tijd is om
weg te gaan. 'De tijd zal
steeds vroeger komen voor
aanpassing, voor een jonge
geest. En het is inderdaad
zaak niet te lang te blijven
zitten', aldus Hendriks. En
hij pleitte, langs de bestuurs-
tafel kijkende, om tijdig
ruimte te maken voor ande-
ren. Per akklamatie werd als
opvolger voor Distrikt
Noord, de hr. Tietjens be-
noemd. Van Distrikt West
III werd haar tegenkandi-
daat Jan Willems in het be-
stuur opgenomen.
Na de vertoning van van
Weeszenberg's instruktieve
tekenfilm, worden als kas-
kommissieleden de heren
Donker (VAAC), Bosch
(Lumiëre) en Vroklage
(RSL) benoemd. Echter te-
gen de wijze van benoeming
tekent van Dijk protest aan
en daarmede doelt hij op het
feit dat hem ongevraagd een
tweejarige zittingsduur
wordt ontnomen. Na deze
interpellatie wordt van Op-
stal weer aangewezen om de
boeken te kontroleren.

Dan is de lokker van deze
vergadering aan de orde, na-
melijk de struktuurwijziging.
De voorstellen van Distrikt
Oost en van van Valen (Lu-
miëre) zijn bij de notulen en
de agenda vervat. Aan alle
aanwezigen werd door het
bestuur een voorstel van
Janssen uitgereikt, dat we-
gens technische redenen niet
bij de eerdergenoemde inge-
sloten kon worden.
Voorzitter Vet stelde voor
om van Valen een toelich-
ting op het gekombineerde
voorstel te laten geven, ge-
volgd door Janssen die het-
zelfde met het zijne zou
doen. Veel stof waaide er
niet op. Van de gelegenheid
tot een diskussie zag voorzit-
ter Vet in dit stadium liever
af. Van de mogelijkheid om
pijnlijke of moeilijke vragen



te stellen werd maar spora-
disch gebruik gemaakt. De
voorzitter stelde voor om
suggesties, op- en aanmer-
kingen te willen vernemen
opdat een kommissie snel
aan het werk kan gaan om
op de najaarsvergadering een
koncept aan de vergadering
te kunnen voorleggen.
Met betrekking tot de kandi-
daatstelling van van Dijk
door 23 individuele leden,
merkte Vet op dat dit duide-
lijk een balletje opgooien
was.
Over het aanstaande festival
zei de sekretaris, dat daarin
Cinema-totaal weer een
plaats zal krijgen, maar dat
het feest niet herhaald
wordt. Uit de vergadering
kwamen de reakties los en
met name van Burkom kon
aan een technische toelich-
ting op het draaien van stri-
pe-films niet ontkomen.
Weer liet Distrikt NH'63
zich niet onbetuigd over
haar opvattingen hoe een
festival zou moeten zijn.
Haar bedenktijd ging in toen

voorzitter Vet de aanwezige
kolonie van NH'63 voorstel-
de om in 1972 het festival te
organiseren. Ook de duurte
van het festival werd nog
eens door van Dijk ter spra-
ke gebracht.
Dan licht Jan Dekker de ak-
tiviteiten toe, die de Nova,
sinds 1969 met haar zuster-
organisaties van de fotogra-
fen en de Vereniging voor
Beeld en Geluidsregistratie
heeft ondernomen.
Tenslotte vraagt de sekreta-
ris om zij die films willen in-
zenden naar buitenlandse
festivals, dit via de Nova te
doen. Tot op heden kwam
het voor dat inzenders na
deelname in het buitenland,
invoerrechten voor hun ei-
gen films moesten betalen.
En dat waren dan vaak fikse
bedragen.
Met CRM is de Nova tot
overeenstemming gekomen
dat deelname via de Nova
aan deze festivals geen ac-
cijnsverplichtingen voor de
inzender zal scheppen.


