
Na halfjaar inwerken: Wim
Couwenbergh nu voorzitter
De afgevaardigden van de filmclubs uit het noorden,
het oosten en het zuiden van het land waren weer
vroeg op pad gegaan op zaterdag 24 november 1984,
want om half elf begon in Nieuwegein de algemene
ledenvergadering van de NOVA en je wilt toch nog wel
even een kopje koffie drinken en wat oude vrienden
begroeten, voordat je de zaken serieus ter hand gaat
nemen.

Om even over half elf meldde
NOVA vice-voorzitter Gerrit van
Doornen, die de vergadering leid-
de, enige problemen met de ge-
luidsregistratie, wat voor elke op-
rechte amateurfilmer een ver-
trouwde klank is en ging meteen
door met zijn openingswoord,
waarin hij de vertegenwoordigers
van 38 clubs en een aantal indivi-
duele leden van harte welkom
heette. 26 clubs hadden bericht
van verhindering gestuurd, de rest
vond het wel goed.
Hij wees op het grote aantal films
van individuele leden, die op de
laatste nationele Manifestatie in
Ede gedraaid zijn, vroeg meer
aandacht voor de vakantie-fami-
liefilmer, noemde financiën en sta-
tutenwijziging als onderwerpen,
die ongetwijfeld uitvoerig op deze
vergadering aan de orde zouden
komen en stelde vast, dat één
belangrijk onderwerp niet op de
agenda stond, het cursuswezen,
dat nog niet goed van de grond te
krijgen is. Hoe vinden we, zo be-
sloot de voorzitter, een man, die
deze zaken gaat leiden.

Nieuwe clubs
De goedkeuring van de agenda
gaf geen problemen en we konden
snel door naar de ingekomen
stukken en mededelingen. Gert
van Dam, voorzitter van district
West III, leest een brief voor, waar-
in het district mededeling doet van
het verheugende feit, dat 5 clubs
met 82 leden in zijn district, die
nog niet bij de NOVA waren aan-
gesloten, besloten hebben dit nu
wel te doen en dat men met 4
clubs hierover nog in onderhande-
ling is. Hij bewees hiermee, wat
een actief districtsbestuur kan be-
reiken en kreeg een verdiend ap-
plaus.

De notulen van de vorige vergade-
ring, ditmaal weer uitvoerig ge-
maakt en daardoor 25 pagina's
lang, werden na enkele opmerkin-
gen van ondergeschikt belang,
goedgekeurd. Voldoening in de
vergadering over de duidelijke ver-
slaggeving, compliment voor onze
secretaresse, maar Gerrit van

CENTRAAL
Doornen wees er wel op, dat deze
wijze van notuleren een grote druk
op het secretariaat legt.

Gefaseerd
Bij punt 5: bepaling van de uit-
gangspunten op basis waarvan de
statuten gewijzigd dienen te wor-
den, zette de voorzitter uiteen
waarom het bestuur gekozen
heeft voor een gefaseerde uitvoe-
ring van de herstructurering. Op
advies van de vergadering werd
punt 12 van de agenda, de voort-
gang van de contacten met NH 63
en NB 80, bij dit onderwerp be-
trokken. De voorzitter gaf een ver-
slag van de bespreking, die be-
stuurslid Guus Mansveld en hij
met vertegenwoordigers van deze
organisaties gehad hebben, welke
bespreking in december voortge-
zet wordt. Hij meende, dat wij nu
beslissen moeten over de punten,
die geen uitstel kunnen leiden,
zoals de vaststelling van de contri-
butie voor 1985 en daaraan ge-
koppeld de begroting voor 1985.

Maar dat vele andere zaken, zoals
bijvoorbeeld de districtsopbouw,
de districtsafdracht, de samen-
stelling van het algemeen bestuur
onderwerp van discussie, zowel
intern als extern dienen te zijn. Hij
wees erop, dat NH 63 en NB 80
goed lopende organisaties zijn en
als ons doel is om zo veel mogelijk
filmclubs in één organisatie onder
te brengen, dan dienen we te luis-
teren naar hun visie op de zaak en
zullen we hun argumenten mee
moeten nemen in onze beslissin-
gen. Laten we, zo stelde Gerrit van
Doornen, 1985 beschouwen als
een overgangsjaar, waarin we alle
zaken met elkaar kunnen bepraten
en de uiteindelijke vorm waarvoor
wij kiezen dan vastleggen in
nieuwe statuten en een nieuw
huishoudelijk reglement.

Reacties
Een twaalftal afgevaardigden van

clubs en districten reageerden
door het stellen van vragen en het
uitspreken van meningen over de
taak van de districten, de BUMA
dekking, de wil om samen te wer-
ken met anderen, de financiering
van de districten en de functie van
het secretariaat (we willen Mary
niet kwijt) of de mogelijkheden om
gemeentelijke of provinciale sub-
sidies te krijgen.
Gerrit van Doornen, Wim Couwen-
bergh en Marten Grevenstuk ga-
ven hun commentaar en nadat
alles tot tevredenheid beantwoord
was gaf de vergadering zonder
tegenstemmers aan het bestuur
mandaat om op de ingeslagen
weg voort te gaan.

Bij hun tussentijds verslag van de
Statutencommissie bleek, dat de-
ze commissie inmiddels wel al een
voorlopig ontwerp voor de nieuwe
statuten op tafel had liggen en Arie
de Jong gaf hierop een toelichting.

Er ontstond een discussie of leden
van de bij de NOVA aangesloten
filmclubs, die zich niet hebben
aangemeld voor een Filmpas-
poort, als NOVA-leden be-
schouwd moeten worden. Er werd
zowel vanuit de vergadering als
van bestuurszijde voor gepleit de-
ze leden als NOVA-leden aan te
merken en het was voor Wim Cou-
wenbergh aanleiding om nog-
maals te onderstrepen, dat al deze
zaken nader uitgewerkt en gecon-
cretiseerd moeten worden, alvo-
rens de nieuwe statuten aan de
algemene vergadering kunnen
worden voorgelegd.

Financiën
Bij de behandeling van het financi-
eel overzicht 1984 geeft Marten
Grevenstuk een toelichting op de
verschillende posten. Hij maakt
duidelijk, dat waar mogelijk bezui-
nigd is en dat 1984 vrij strak de
begroting volgt. De vergadering
heeft geen commentaar op de
huidige financiële stand van
zaken.
Anders wordt dit bij de behande-
ling van de begroting voor 1985 en
het contributievoorstel voor dat
jaar. Arie de Jong spreekt namens
het district Limburg zijn twijfel uit
over de vraag of je de uitslag van
de enquête als basis mag nemen
voor de nieuwe becijferingen. Hij
gelooft, dat het aantal abonne-
menten op Filmbeeld sterk zal ver-
minderen en dat de contribu-
tieverhoging veel te drastisch is.
Ook van andere zijden wordt de
contributieverhoging bekritiseerd
en er wordt begrip gevraagd voor
de clubpenningmeester, die zijn
inkomsten ziet dalen door leden-
verlies, zijn uitgaven ziet stijgen
door hogere zaalhuur en zijn leden

Nieuwe informatie
voor bestuursleden
In de tweede helft van novem-
ber 1984 verschenen Vice Ver-
sa 005 en de NOVAskoop-
bladen 2.5 t/m 2.10.
Vice Versa vertelt over het
nieuwe programma van UNI-
CA-films, de 'Ten best'-pro-
gramma's 1982/1983, de plan-
ning van de training van juryle-
den, video in filmclubs en de
NOVA, eventuele deelneming
aan landelijke beurzen, etc.
Andersom vraagt het om de
namen en adressen van inlei-
ders (binnen en buiten de
NOVA) die na overleg door de
Werkgroep Clubs en districten
met hen bereid kunnen blijken
in NOVAskoop vermeld te
worden. Het zelfde geldt voor
demonstrateurs.
De NOVAskoop-bladen geven
inzicht in de samenstelling van
het algemeen NOVA-bestuur,
de districtsbesturen, werk-
groepen, kascommissie, etc.
Met de adressen van de be-
trokkenen.
Gloednieuw bericht: in Vice
Versa 005 staat dat de Werk-
groep clubs en districten een
vacature heeft. Het is inmid-
dels niet meer waar. Charles
Roels uit Rosmalen heeft zich
aangeboden, wat echt in dank
is aanvaard. Er is werk voor
hem. Vice Versa 006, dat on-
geveer 1 februari 1985 ver-
schijnt, zal er ongetwijfeld over
berichten.
Intussen hoopt de Werkgroep
clubs en districten heel intens
dat alle bestuursleden van
clubs en districten kennis ne-
men van haar publikaties en
wensen gaan aandragen. Wat
het laatste betreft is het heel
erg stil. Waarvan, met tegen-
zin, acte.

Aad Kooy

dan ook nog een verhoging van de
NOVA-contributie moet verkopen.
Er worden vanuit de vergadering
suggesties aangedragen om op
enkele posten van de begroting
nog te bezuinigen en over de dis-
trictsafdracht wil men een duidelij-
ke uitspraak van het bestuur. Deze
wordt gegeven en ten slotte wor-,
den de voorstellen in stemming
gebracht en aangenomen met 560
stemmen voor en 342 stemmen
tegen.

Het voorstel van het bestuur om
over te gaan tot aflossing van de
certificaten van het Bestemmings-
fonds wordt aangenomen, zij het
met de opmerking uit de vergade-
ring, dat de betreffende brief hier-



over bij sommigen niet elegant is
overgekomen.

Nieuwe voorzitter
Het volgende punt van de agenda
is de verkiezing van de voorzitter,
Wim Couwenbergh heeft zich na
een inwerkperiode van een half
jaar als bestuurslid thans bereid
verklaard het voorzitterschap op
zich te nemen. Het bestuur stelt
hem kandidaat en er zijn uit de
vergadering geen tegenkandida-
ten gekomen. Aangenomen mag
dus worden, dat iedereen zich met
het voorzitterschap van Wim Cou-
wenbergh kan verenigen en hij
wordt dan ook bij acclamatie ge-
kozen. In zijn maidenspeech doet
Wim Couwenbergh verslag van
zijn ervaringen van de afgelopen

maanden, waarin hij met velen in
en buiten de organisatie gespro-
ken heeft. Hij zette de positieve en
negatieve aspecten op een rijtje
en gaf zijn visie op de toekomstige
NOVA. Hij sprak er zijn vreugde
over uit, dat Gerrit van Doornen
zich bereid verklaard heeft hem
nog een jaar als vice-voorzitter te
assisteren.

Omdat het inmiddels 5 uur gewor-
den was werd de rondvraag kort
gehouden.

De vragen werden naar behoren
beantwoord, waarna Gerrit van
Doornen de vergadering sloot.

Tos


