
HET N O V A-C O N G R E S 1 9 5 3
op 16 en 17 Mei te Groningen

In dit nummer van „Het Veerwerk" vindt U de
inschrijfkaart voor deelneming aan het NOVA-Con-
gres 1953, dat zoals bekend, dit jaar op 16 en 17
Mei a.s. te Groningen wordt gehouden onder aus-
piciën van „De Groninger Smalfilmers". In aan-
sluiting op hetgeen reeds eerder over dit Congres
is gemeld, volgen hier nog enkele toelichtende
bijzonderheden. Allereerst het programma:

ZATERDAG 16 MEI in het Familie-Hotel
te Paterswolde.

Half 3 : Jaarvergadering met gedelegeerden.
(Voor de dames en voor hen die de

- v , _ , vergadering niet behoeven bij te wo-
nen, gelegenheid om op andere wijze

• - de tijd gezellig te besteden),
Half 6: Borreluurtje. .
7 UUr: Diner.

+; 9 UUr : Rondvaart over het Paterwoldse Meer.
+ 9.45 UUr: Feestavond.

ZONDAG 17 MEI.
9.30 UUr: Autobustocht door het N.O. van de

provincie Groningen met als einddoel
de Menckemaborg te Uithuizen, aan-

1
 l geboden door „De Groninger Smal-

filmers".
' 12 UUr: Oud-Groninger koffietafel met attrac-

ties in het Paviljoen in het Groninger
Stadspark.

' ' , 2 UUr: Prijsuitreiking aan winnaars in Na-
> tionale filmwedstrijd en vertoning

bekroonde films.
5.30 UUr: Sluiting van het Congres.

Op de in dit nummer bijge-
voegde inschrijfkaart, welke U
ongefrankeerd kunt terugzen-
den, vindt U de verschillende
prijzen vermeld, alsmede de
kosten voor deelneming aan het
gehele Congres, n.l. f 13,50.
Wij wijzen er belanghebbenden
op, dat De Groninger Smalfil-
mers graag logies voor U willen
bespreken, doch dan moet de
inschrijfkaart met volledige ge-
gevens hieromtrent, vóór l April
worden geretourneerd. Indien
U zelf voor logeergelegenheid
zorgt, dan kan •inzending tot
20 April geschieden. Stelt U
echter de terugzending van de kaart
niet uit tot het laatste ogenblik.
Het is voor de organisatie van
het één en ander uiteraard
dringend gewenst, dat de Con-
gres-commissie tijdig weet op
hoeveel deelnemers (sters) zij
mag rekenen. En natuurlijk re-
kent zij op een zeer groot aan-
tal, speciaal voor dit „eerste
lustrum"-Congres van onze NO
VA. Bestudeert de kaart goed
en vult alle gevraagde gegevens
zo volledig mogelijk in. Indien
U tegelijk met de terugzending
van de inschrijfkaart het ver-
schuldigde bedrag stort of over-
schrijft op postgiro 89405 t.n.
van de heer Z. J. W. van
S c h r e v e n te Groningen, Ver-
lengde Hereweg 121a, (voor-
zitter van De Groninger Smal-
filmers) ontvangt U zo spoedig
mogelijk de ideelnemerskaart
met verdere bijzonderheden.
Ten aanzien van het logies nog
even dit: Indien U wenst, dat
wij hiervoor zorgen, geeft U
dan even aan of U een hotel in
de stad prefereert boven een
hotel te Paterswolde. De moge-
lijkheid voor logies te Paters-
wolde is beperkt.
Een typische Oldambtster boerderij in
het Groningerland, zoals de Congres-
sisten die zullen zien tijdens de auto-
bustocht door het N.O. der provincie.



Secretariaat: J. A. R o d b a r d , Wildhoeflaan 29,
Den Haag. Telefoon (K 1700) 33 . 89 . 87.
Postrekening: Penningmeester Ned. Organisatie van
Amateurfilmclubs te Zeist. No. 834394.
Het Bestuur wordt gevormd door:
J. VAN ELDIK, Duivenvoordestraat 6. Rotterdam C, Voorzitter.
J. A. RODBAHD, Wildhoeflaan 29, 's-Gravenhage, Secretaris.
Ir. W. BHUSSE, Rubensstraat 104 III, Amsterdam.
II. J. M. VAN GEEST, Hegentesselaan 14, 's-Gravenhage.
FR. OCKHUIZEN, Boerhavestraat 65, Tilburg.
H. B. HELLEMAN, Van Houtenkade 24, Alkmaar.
Z. J. W. VAN SCHREVEN, Verl. Heereweg 121 A, Groningen.
M. TANS, Dross van Wesepstraat 9, Tilburg.
C. VAN ZOELEN, Jutfaasseweg 83, Utrecht.

PRIJZEN NATIONALE WEDSTRIJD
Te laat om nog in het Mei-nummer van „Het

Veerwerk" te worden opgenomen werd bericht ont-
vangen dat het Bestuur van de N.O.V.A. kon be-
schikken over de Wisselprijs voor Documentaire
films op 8 mm.

Deze prijs werd uitgereikt aan de heer E. A.
Timan te Leiden voor zijn film „Het getal".

Jaarvergadering
Het uitzicht van uit het Paviljoen van het „Fa-

milie Hotel" op het Paterswoldemeer was eigenlijk
te mooi om te vergaderen. Op één uitzondering na,
toen enige zeilboten door een windhoos kapseisden,
was toch de aandacht van de 27 gedelegeerden van
18 aangesloten verenigingen en groepen en 21 be-
langstellenden geconcentreerd op het ter vergade-
ring behandelde.

Te 3 uur 15 opent de voorzitter, de heer Van
Eldik, de vergadering en geeft het woord aan de
heer Van Schreven, voorzitter van de ontvangende
vereniging, die alle congressisten van harte welkom
heet en de hoop uitspreekt, dat allen zich deze
congresdagen thuis zullen voelen in deze te weinig
bekende provincie van Nederland. De heer Van
Eldik dankt de heer Van Schreven voor zijn wel-
komstwoord en heet op zijn beurt de aanwezigen
welkom op dit Ve N.O.V.A.-Congres en vertrouwt
er op dat er een prettige sfeer zal heersen gedu-
rende dit hoogtepunt van ons verenigingsleven.

Bij zijn algemene beschouwingen doet hij mede-
deling van de hinderpalen die het uitwisselen van
progrsmma's met het buitenland door de vele
douaneformaliteiten in de weg worden gelegd. Be-
sloten wordt om gezamenlijk met, de Directie van
„Het Veerwerk" de betrokken Ministers een motie
aan te bieden. Ook doet hij mededeling van zijn
besprekingen met het BUMA en het uiteindelijk
accoord dat hij daarmede mocht bereiken.

De notulen van de vergadering van 17 Mei 1952
worden ongewijzigd goedgekeurd, evenals de jaar-
verslagen van de secretaris en de penningmeester.
Op voorstel van de Kascommissie wordt thans de
Rekening over 1951 definitief goedgekeurd. Ook de
Rekening over 1952, zodat over deze beide jaren
het Bestuur wordt gedechargeerd.

De contributie blijft gehandhaafd op ƒ 8,50 per
jaar per lid. Na enige toelichtingen wordt de Be-
groting over 1953 goedgekeurd.

In de Kascommissie worden benoemd de heren
P. A. Hakvoort (de Kern), Ir B. Krol (H.A.F.) en
S. Bergers (Saenden)

Uit de enquête is gebleken dat 75 % van het

aantal stemmen zich uitgesproken heeft vóór het
handhaven van „Het Veerwerk" zodat daarin geen
wijziging gebracht wordt. De -voorzitter vraagt en
verkrijgt machtiging om de kwestie al of geen
„Veerwerk" gedurende vijf jaar niet meer op de
agenda te plaatsen.

De voorzitter doet enige mededelingen over de
Organisatie van de Nat. Wedstrijd, in het bijzonder
over de moeilijkheden ondervonden bij het samen-
stellen van de jury. Hij verzoekt de clubs hier hun
gedachten over te laten gaan, een circulaire daar-
over zal worden rondgezonden, dan kan na het
zomerreces daarover van gedachten worden ge-
wisseld.

Daar twee clubs hadden verzocht om in 1954 het
Congres te mogen organiseren wordt bij stemming
Hilversum aangewezen als de plaats waar in '54 het
Congres zal worden gehouden.

De Voorzitter, de heer Van Eldik, wordt bij
acclamatie als zodanig herkozen.

De heren Z. J. W. van Schreven, H. B. Helleman
en H. J. M. van Geest worden bij acclamatie her-
kozen. In de vacaturen A. Meilink en A. H. Hen-
neke worden resp. gekozen de heren C. van Zoe-
len (Utrecht) en Fr. Ockhuizen (Tilburg).

De
Groninger
koffietafel
wordt klaar
gemaakt.

Foto
Dick Boer.



Vol aandacht bekijkt men Zondagmiddag de bekroonde films.
Zaal Stadspark, Groningen.

Foto's: fa. Wedema en Van Dijk.

Bij de rondvraag stelden enkele gedelegeerden
vragen, die direct door de voorzitter werden be-
antwoord. Van algemeen belang was daarbij een
vraag over muzikale illustratie bij films uit de
filmotheek; (antwoord) de makers van die films zal
nogmaals verzocht worden op te geven welke
muziek bij die films gedraaid moet worden, al-
thans welk genre muziek. Ook werd er gevraagd
of het Congres niet in bijv. September gehouden
kon worden met het oog op in te zenden films;
ook dit zal in overweging genomen worden en kan
later besproken worden.

Te 5 uur 45 sluit de voorzitter de vergadering,
waarbij hij de aanwezigen dankte voor de prettige
wijze waarop de besprekingen werden gevoerd.

Het Congres

Daarna begon het minder officiële gedeelte van
de reunie. Bij het gebruiken van een apératief wer-
den vele oude vrienden begroet en nieuwe gezichten
verwelkomd. Het gezellige zitje aan het meer leent
zich bij uitstek tot ongedwongen samenzijn. Geestige
redevoeringen werden tijdens het uitstekend ver-
zorgd diner gehouden. Na afloop rondvaart over
het meer met als extra tractatie een zakje molle-
bonen. Daarna bal, dat tot laat in de nacht duurde,
onderbroken door een nummertje goochelen.

De rondrit door het Groninger land en het be-
zoek aan de Menkemaborg werd door alle deel-
nemers zeer gewaardeerd, evenals de Groninger
koffietafel, die bij aankomst in het Paviljoen van
Het Stadspark gereed stond. Het hoogtepunt is de
prijsuitreiking (zie Meinummer) en het vertonen

van een selectie uit de bekroonde films. Het aller-
hoogste hoogtepunt zou moeten zijn de vertoning
van de film die de N.O.V.A. Wisselprijs verwierf,
maar dat was het toch eigenlijk niet. Het meest ge-
waardeerd werd de vertoning van de film, de
vorige dag van de congressisten opgenomen en door
de heer Hoestra met opoffering van zijn nachtrust
ontwikkeld en gemonteerd tot een prima film met
een slot waar iedereen invloog! Een hartelijk ap-
plaus betuigde de instemming met het spontane
gebaar van de heer Boer om hem voor de film de
,,Veerwerk-plaquette" te verlenen.

Twee heerlijke dagen, begunstigd door mooi weer
(traditie!??) Allen, die aan het welslagen hebben
medegewerkt, onze dank en hulde.

Tot het volgend jaar in Hilversum.

Bestuursmutaües
De heren C. van Zoelen te Utrecht en Fr. Ockhui-

zen te Tilburg werden verkozen in de vacatures,
ontstaan door het aftreden van de heren A. Mei-
link te Zeist en A. H. Henneke ie Zwolle.

De eerste twee heten wij van harte welkom aan
de bestuurstafel, overtuigd als wij zijn dat zij hun
beste krachten zullen geven aan de N.O.V.A.

De beide laatstgenoemden, beiden van de oprich-
ting van de N.O.V.A. af bestuurslid, zien wij node
vertrekken. Wij zeggen hen dank voor al wat zij
gepresteerd hebben en speciaal de heer Meilink, die
al die jaren op zo uitnemende wijze de gelden heeft
beheerd. Al is het dan niet aan de bestuurstafel,
wij hopen hen nog dikwijls te ontmoeten.

Naast zijn plaquette en diploma in
de NOVA-wedstrijd oogst de secre-
taris van Groningen de heer A. f.
Hendriks veel lof voor zijn harde
werk aan het zeer geslaagdeCongres.
Foto: fa. Wedema en Van Dijk.


