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Nova vergadering van
20 oktober jl.
Een NOVA-vergadering verslaan en daar-
voor een beperkte ruimte ter beschikking
hebben is een moeilijke opgave. Ik zou
kunnen volstaan met de mededeling dat
het geheel in een prettige sfeer verliep,
dat eigenlijk niemand in de oppositie
was en dat de agendapunten in een snel
tempo werden afgewerkt. Dat zou kort en
krachtig zijn en de lezers zouden zeggen:
nou, gelukkig, het ging dan eindelijk
eens goed.

Wie zijn die lezers, zo vraag ik me af?
De gedelegeerden, die de vergadering be-
zochten en nu eens willen zien of ik
geen onwaarheden schrijf? De besturen
van de klubs die niet meer bij NOVA-
zaken zijn betrokken, maar toch wel
nieuwsgierig of er wijzigingen komen in
het beleid?
Het zijn in ieder geval niet de indivi-
duele lezers, die zo af en toe een
CINESHOT kopen bij de fotohandel. Die
vinden zo een verslag zonde van de
plaatsruimte, dat het inneemt. Dan zijn
het wel de leden van de klubs die, zo
zij nog niet zijn ingelicht door hun
kluborgaan, de nodige gegevens naslaan
in dit blad.
Een tweede categorie blijft nog over en
dat zijn de "individuele leden", waar-
van slechts enkelen aanwezig waren op
deze vergadering. De mensen, die zich
alléén voortbewegen in onze filmhobby.



Die zich niet kunnen aansluiten bij een
klub, omdat er geen in de omgeving is
waar zij wonen of die zich niet willen
aansluiten omdat zij zich niet happy
voelen in klubverband.- Die zich om wat
voor reden dan ook toch aansluiten bij
de NOVA en op het ogenblik reeds k van
het totale ledenbestand vormen. (De 79
klubs zijn vertegenwoordigd met 1413
leden). Zij vormen een "groep" apart en
hebben tot nu toe weinig binding met de
organisatie. Eigenlijk kunnen we niet
van een "groep" spreken, omdat we hen
dan weer in een keurslijf persen, waarin
ze zich niet thuisvoelen. Zouden ze "een1

klub der individuelen" gaan vormen dan
zijn ze weer gebonden aan allerlei
vergaderingen, bestuursfunkties enz.
Toch zal de NOVA in de toekomst rekening

De komende en gaande man.

moeten gaan houden met deze leden. Gaan
zoeken naar wat hun wensen zijn. Zeker
is dat binnenkort de mogelijkheid wordt
geschapen dat zij per jaar twee maal een
film in kunnen zenden ter beoordeling en
ter advies. Wat een klublid verwacht van
zijn klub, verwacht het individuele lid
van de NOVAI De kontributie van het
"I.L." ligt hoger dan die van een aange-
sloten lid van een klub. Een "I.L." kost
de NOVA ook meer, doordat velen de weg
naar het sekretariaat al hebben ge-
vonden en dit veel werk met zich mee-
brengt. De "I.L." naar de distrikten ver-
wijzen, was een vraag in de vergadering.
De klubbesturen hadden vóór de vergader-
ing een vragenlijst toegestuurd ge-
kregen over het "Toekomstige beleid".
Deze lijsten waren NIET toegezonden aan
de I.L. "Dit zal nog gebeuren", aldus
sekretaris Dekker. M.i. had dit beter
vóór de vergadering kunnen gebeuren. De
uitslag van deze enquête gaf een niet ge-



heel juist beeld. Er was slechts een
klein aantal formulieren teruggezonden
en h van de leden, de l.L.'s, waren er
niet in betrokken. De struktuurwijziging
zal toch ook gericht moeten zijn op de
I.L.'s, die in de toekomst ongetwijfeld
nog in aantal zullen toenemen.
Daarom moet vraag 2 van de vragenlijst:
moet de A in NOVA staan voor:
A. amateurfilmklubs
B. amateurfilmers ? dan ook beantwoord
worden met B.
Het is niet doenlijk de gestelde vragen
van de enquête hier te noemen omdat vele
van een uitgebreide toelichting zijn
voorzien en vier kwarto-vellen vullen.
Ook de uitslag zal ik niet vermelden om-
dat hierin in de loop der tijd nog wel
wijzigingen zullen komen. Hoofdzaak is
dat met de ingezonden antwoorden een ba-
sis gelegd kan worden voor een toe-
komstige struktuurwijziging van de NOVA.
We gaan thans snel verder met de agenda-
punten. Na de opening door voorzitter
Steenkist werden de verslagen van de se-
kretaris, filmothekaris en penning-
meester met algemene stemmen goedgekeurd.
Penningmeester Willems had, geassisteerd
door Mary de Klerk, bergen werk verzet
om alles tot in de puntjes in orde te
krijgen. Een hartelijk applaus viel hem
ten deel. De exploitatie-rekening 1972,
gewijzigde bedroting 1973 en begroting
1974 gaven de vergadering dan ook geen
moeilijkheden. Jammer is, dat er nog
een bedrag ad f. 10.700,— van debi-
teuren openstaat. In de komende maanden
zal hard gewerkt worden aan het innen
van deze achterstallige kontributiebe-
talingen van klubs. Uit de vergadering
kwam de suggestie de distriktsvertegen-
woordigers hiervoor in te schakelen.
Men hoopt de aktiviteiten inzake kursus-
sen in 1973/1974 verder uit te kunnen
bouwen. Een steun in de rug kwam van een
gast op deze vergadering, de heer J.J.B.
Peelen, direkteur en bestuurslid
Stichting ter Bevrodering van de Amateur-
fotografie en -cinematografie, die zei:
"We staan er zelf ook niet zo roos-
kleurig voor, maar bieden u hierbij een
bedrag van f. 20.000,— aan om de kursus-
sen goed van de grond te krijgen". Onno-
dig te zeggen, dat deze geste met een
langdurig applaus werd beloond.
Het bestuur stelde voor de kontributie
voor 1974 niet te verhogen. De penning-
meester was, gezien de steeds stijgende
kosten, wel niet zo gelukkig met dit
voorstel, maar zal trachten door een

zuinig beleid en met hoop op een groei-
end aantal leden de financiële moeilijk-
heden de baas te blijven.
De bestuursverkiezing ging van een leien
dakje. J. Dekker, A.K. Kooy en E.W.
Tietjens werden herkozen; de tussentijds
afgetreden bestuursleden Odenkirchen en
Bettonvil werden vervangen door G.H.R.
Maassen en H.J. van wijhè. Voorzitter
Steenkist, die het in de toekomst wat
kalmer aan wil gaan doen werd heel harte-
lijk dank gezegd voor zijn werkzaamheden
en de voorgestelde kandidaat voor het
voorzittersschap W.P.D. Oosterman uit
Bussum kon onder applaus de hamer over-
nemen.
In zijn speech zei hij waarschijnlijk
beter bekend te zijn door de titels op
zijn films maar dacht als jong NOVA-lid
toch voordelen met zich mee te brengen
omdat hij wat losser zal staan van het
verleden van de NOVA.
Hij hoopt in zijn taak niet teleur te
stellen maar hij zei: "Verwacht u nu
niet, dat de NOVA opeens in êên klap ver-
andert." Hij begon zijn taak met het be-
kend maken van de enquête. "De struktuur-
wijziging moet i.v.m. het nog vragen
naar de wensen van de I.L.'s even
wachten. Noodzaak is wel zo spoedig moge-
lijk een koerswijziging toe te passen."
Bij punt 7 De Nationale Manifestatie
kwam bij monde van VAAC-voorzitter J.P.
Franx het voorstel de stad Apeldoorn als
vaste plek hiervoor in overweging te
nemen, zoals Arnhem en Oberhausen".
De rondvraag leverde geen spectaculaire
onderwerpen op. Tot slot zei voorzitter
Oosterman, dat een van de belangrijkste
taken van de NOVA is, door middel van de
vele vrienden die deze organisatie heeft,
te trachten de uitgetreden klubs weer
terug te winnen.
Phine van der Velden, Den Haag.

De NOVA heeft gemeend het service-
pakket voor haar leden te moeten uit-
breiden.
Vanaf heden zijn bij het NOVA-sekreta-
riaat beschikbaar cells voor teken-
filmers. Formaat 20 x 25 cm, dikte
0,08 mm.
Prijs: f. 6,50 per 100 vel, exclusief
verzendkosten en inclusief het vouw-
blad "Maak je eigen tekenfilm".
Bestellingen schriftelijk of telefo-
nisch aan het NOVA-sekretariaat,
Eisenhowerlaan 8, Utrecht, tel. (030)
93 43 41 toestel 230.


