
Inzendingen voor deze rubriek kun-
nen worden gestuurd aan het sekreta-
riaat van de Nederlandse Organisatie
van Amateurfflmers NOVA, Prof. Dr.
Bakkerlaan 29, Jutphaas (Nieuwe-
gein), tel. (03402) - 5434. Kopij
dient uiterlijk S weken vóór de ver-
schijningsdatum in het bezit te zijn
van het NOVA-sekretariaat.

Bijzondere ledenvergadering NOVA
Op zaterdagochtend 8 november,
voorafgaande aan de Nationale film-
manifestatie, hield de NOVA een bij-
zondere ledenvergadering.
Hoofdonderwerp was de kontributie
voor 1976. Ook de NOVA ontkomt
nu eenmaal niet aan de regelmatige
stijging van het kostenpeü. En 3 jaar
lang bleef de kontributie konstant. De
vergadering ging unaniem akkoord
met een verhoging naar f28,— per
jaar. Daar staat, naast de gestegen
kosten, ons sterk verbeterde maand-
blad 'Filmbeeld' tegenover. Aan ver-
dere opvoering van de kwaliteit wordt
gewerkt.
Er kwamen ook nog wat andere pun-
ten aan de orde. Bijvoorbeeld de af-
dracht aan de distrikten. Met name
dat deze bij voldoende distriktsaktivi-
teit en het indienen van begrotingen
daarvoor bepaald niet diskutabel is.
Een voorstel om terwille van kosten-
besparing 'Filmbeeld' klubsgewijs toe
te zenden aan klubs die dat willen zal
bekeken worden op mogelijkheid en
voor- en nadelen.
Een aantal schriftelijk aangebonden
punten zal per brief aan de betrokke-
nen worden beantwoord. Voorts werd
van deze gelegenheid gebruik gemaakt
om ruimere bekendheid te geven aan
de per kwartaal verschijnende aktivi-
teitenkalender van distrikt West III
(Den Haag en omgeving) die aan alle
NOV'A-leden daar wordt toegezonden.
Een na te volgen voorbeeld.
Loskoppeling van het abonnement op
'Filmbeeld' uit de 'totale' NOVA-kon-
tributie was niet aan de orde. Het is in
het huidige stadium niet verantwoord.
Een toenemend aantal mensen zegt
daarbij 'helaas'. Het zou namelijk het
aantal door de NOVA geboden moge-
lijkheden verruimen en bijgevolg de
werfkracht van de NOVA vergrotend
Wie daarin meevoelt zorge voor meer
'Filmbeeld'- abonnees en meer recht-
streekse NOVA-leden.
Wie daarin niet meevoelt liefst ook.
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