
TE UTRECHT
RESLUITLOZE VERGADERING



Op zaterdag 2k maart 1973 kwamen in het
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in
Utrecht een aantal gedelegeerden van de
bij de NOVA aangesloten filmclubs bijeen,
om over de toekomst van de NOVA te dis-
kuss i eren.
Wie zou hebben verwacht dat uit deze ver-
gadering een grote hoeveelheid aan idee-
en kwam, moet teleurgesteld naar huis
zijn gegaan.
Ook nu bleek weer dat slechts een handje
vol clubbesturen - er waren 25 clubs
vertegenwoordigd - in het wel en wee van
hun organisatie is geïnteresseerd en het
betalen van enkele guldens meer abonne-
mentsgeld en het wel of niet verplicht
stellen van "Cineshot" voor hen de kern-
problemen zijn.
Aan het werkelijke kernprobleem om de
organisatiestruktuur van de NOVA op
korte termijn aan de eisen van deze tijd
aan te passen werd door de meeste spre-
kers voorbijgegaan.
Merkwaardig was het dat dit punt wel
door een vertegenwoordiger van een goed
geleide en goed marcherende filmclub
werd aangestipt. Terecht bracht deze
naar voren dat de NOVA zich in de toe-



komst vooral zal moeten richten op de
niet-georganiseerde filmers. De plaatse-
lijke filmclubs en de distrikten zullen
de NOVA daarbij behulpzaam moeten zijn
en het winnen van "zieltjes" mag daarbij
niet centraal staan. Het was jammer dat
het NOVA-bestuur deze uitspraak niet aan-
greep om haar beleid voor de komende
jaren ter diskussie te stellen. Men kwam
niet verder dan steeds opnieuw "Cineshot",
het financiële beleid en het uittreden
van NH '63 in de diskussie te betrekken.
De konklusie van deze dag moet dan ook
zijn, dat het merendeel van de bij de
NOVA aangesloten clubs blijkbaar niet
anders w i l dan een jaarlijks (goedkoop)
filmfestival en hier en daar een f ilm-
kursus.
Of het NOVA-bestuur een werkelijke struk-
turele vernieuwing voorstaat bleek niet
uit de bijeenkomst te Utrecht. Misschien
horen we dit tijdens de a.s. gedelegeer-
denvergaderi ng.
Dick Overduin.


