
NOVA-sekretariaat Nieuwegein, 12 april 1978
Ansinghlaan 24 MJ
Postbus 177

' 3430 AD NIEUWEGEIN Aan: Dekker Verbeek
Tel. 03402-35434 Heijermans Willens

Hoogland van Wijhe
de Jong

CKooy van Burkom
Maassen de Klerk
Oosterman Lak
Tulp van Weeszenberg

Organisatie algemeen*•
Per 13 maart 1978 assistente-sekretariaat 3 ochtenden per week, Erica van Genderen,
17 jaar.

Brief OASE betreffende o. a. subsidieaanvraag. Wim Oosterman zak kontakt opnemen met
de heer Schamp om tot een afspraak met D.B. te komen om e. e. a. te bespreken.

Telegram aan Jan Franx gezonden i. v. m. 29-jarig voorzitterschap van de V. A. A. C.

Brief van AmFi betreffende de opgave van alle clubleden als NOVA-lid.
Jan Dekker zal brief beantwoorden en kopie aan Cees Verbeek sturen.

Arie de Jong meldt dat in distrikt Oost de volgende clubs zijn opgericht: Nunspeet,
Wageningen, Kampen en Terborg.
LAS-Lelystad heeft per 31-12-1978 opgezegd.

/' ''• l S ' . . ' ' - - . ' "•*
Het gesprek met Otto en Stolk is wegens vakantie van de heer Otto uitgesteld.

De heer Schlick (Gelderlander Vakpers) is op de hoogte gesteld van het besluit van
de algemene ledenvergadering nl.: "Filmbeeld wordt niet verkocht".

Hotels Ede e. o. worden in het april-nummer van Filmbeeld opgenomen i. v. m. reservering
voor de Nationale Wedstrijd.
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De makers van de films die naar de UNICA worden gezonden worden op de hoogte gesteld.

Besloten wordt een afspraak met Mevr. Taminiau te maken op haar op de hoogte te stel-
len van de gang van zaken binnen de NOVA.

De heer De Jong heeft een herindeling van de distrikten Oost, Centrum en Zuid II gemaakt
waarmee het bestuur akkoord gaat.
De nieuwe kaart zal aan het NOVA-sekretariaat worden gezonden.

Gevraagd wordt: nieuwe lijst NOVA- inleiders
nieuwe lijst NOVA- jury leden
vernieuwing NOVAskoop en informatie/organisatie
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De lidmaatschapskaarten e. d. voor nieuwe clubs in distrikt Oost worden in het vervolg
via de heer De Jong verzonden.

Het is in principe mogelijk een vervanger voor bestuursleden aan te stellen.

Kursussen

De nieuwe mini-kursus "Stap-voor-Stap" is gereed.

De heer Hoogland wil een bijeenkomst met de kursusleiders beleggen om tot meer unifor-
miteit te komen-r
Besloten wordt dat de heren Tulp en Van Weeszenberg als inleiders zullen optreden.



Techniek in Vrije Tijd

Standbezetting is vastgesteld op 6 a 8 man per dag.
Geopend van 10.00 - 17.00 uur.
T.b.v. de standmedewerkers en apparatuur wordt een verzekering van ƒ. 25.000,— bij
Langeveld de Waal & Co. afgesloten.
Vergoeding standmedewerkers bedraagt ƒ. 10,— per dag + ƒ. 0,30 per km.
Bauer heeft een TR 200 in bruikleen gegeven.
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Stuurgroep '78
Na het invullen van de meningen uit de verschillende distrikten worden de volgende
werkgroepen samengesteld:
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Werkgroep Illiquiditeit:
Jan Willems, Klaas Brouwer, Hans Schouten

Werkgroep Sekretariaat:
Mary de Klerk, Arie de Jong, Wim Oosterman, Jan Dekker.

Werkgroep Struktuur:
Aad Kooy, Harten Grevenstuk, Wim Oosterman, Jaap Mulder.

Werkgroep Groeiproces NOVA:
Arie de Jong, Mart en Grevenstuk, Jan Dekker.
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Werkgroep Filmotheek:
Karel van Rijsinge, Klaas Brouwer, Wim Klein Breteler.
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De afspraken worden door de stuurgroepleden gemaakt.

UNICA

De heer Willems deelt mede dat hij ondanks de afspraken tijdens de vorige vergadering
geen afrekening van UNICA '77 heeft ontvangen.
De heer Oosterman zal kontakt met de heren Maassen en Baeten opnemen.

Volgende vergadering: 29 april 1978; USA-studio, Utrecht; aanvang 10.30 uur.


