
NOVA-BESTUURS-
VERGADERING
15 april 1972 te Utrecht
Een van de hoofdpunten van
deze maandelijkse vergadering
was de vaststelling van de agenda
voor de algemene ledenvergade-
ring die op 27 mei a. s. te Utrecht
in het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen aan de Maria-
plaats zal worden gehouden.
Aanvang 10.30 uur en toeganke-
lijk voor ieder NOVA-lid. Stem-
recht hebben alleen de gedele-
geerden van de aangesloten
klubs. De individuele leden zul-
len hopenlijk de eerstvolgende
vergadering middels de een of
andere manier invloed op het be-
leid van de NOVA uit kunnen
oefenen.



De agenda voor 27 mei ziet er als
volgt uit:

1. Opening.
2. Ingekomen stukken en

mededelingen.
3.a. Arresteren van de notulen

van de vergaderingen op 5 juni
1971 en 5 november 1971.
b. Verslag van de sekretaris.
c. Verslag van de filmothekaris.
d. Verslag van de penningmees-
ter en balans per 31-12-1971.
e. Verslag van de kaskommissie.
f. Benoeming kaskommissie.
g. Benoeming accountantskan-
toor.
4. Federatieve samenwerking.
5. Bestuursvoorstel kontribu-

tie 1973.
6. Bestuursverkiezing.
7. Mededelingen Festival

1972.
8. Statuten.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Ter toelichting van punt 5 het
volgende: de kontributie voor de
NOVA (f 9,-) zal evenals de bij-
drage voor het distrikt (f 2,—)
ongewijzigd blijven. De exploita-
tie van 'Cineshot' vertoont sinds
het wegvallen van de CRM-sub-
sidie ( f4 ,—) tekorten. Teneinde
dit te nivelleren wordt door het
NOVA-bestuur o.a. voorgesteld
het abonnementsgeld voor 'Cine-
shot' te verhogen met f 5,— per
jaar, zodat ieder NOVA-lid voor
f 9,— per jaar op dit enige Neder-
landse tijdschrift voor amateur-
filmers is geabonneerd.
'Cineshot' zal verder worden uit-
gebouwd tot een universeel tijd-
schrift voor film, geluid en
video. Aan het instruktieve deel
zal nog meer aandacht worden
besteed dan tot dusver.
Ook zal het NOVA-bestuur een
voorstel indienen om samen te
gaan werken met het tijdschrift
'Toon en Beeld' van de Neder-
landse Vereniging voor Geluid-
en Beeldregistratie.
De abonnementsprijs op dit
nieuwe tijdschrift, van de NOVA
en NVG en waarin 'Cineshot' zal
opgaan, wordt voor de NOVA-
leden geschat op f20,- per jaar.
Verdere punten van bespreking
op de vergadering van 15 april
j.L waren o.m. de Nationale
Wedstrijd en het NOVA-Film-
festival 1972, waarover elders
meer in 'Cineshot'.


