
wensen zijn, die wij dan graag horen,
teneinde met elkaar na te gaan of ze
in vervulling kunnen gaan. Dus niet
vergeten: 28 oktober Tivoli Utrecht.

Vooruitlopend op deze vergadering,
zou ik hier alvast willen mededelen,
dat ik het secretariaat niet langer kan
waarnemen en op 28 oktober mijn
functie ter beschikking stel. Toen ik
vorig jaar door het bestuur van de
Leidse Smalfilm Liga candidaat werd
gesteld voor het NOVA-bestuur, werd
dit gedaan vanwege mijn aandeel in
de technische aangelegenheden van het
Leidse Congres in 1960. Ik zou dus
als technisch medewerker in het be-
stuur zitting nemen en trachten in sa-
menwerking met de geluidscommissie
de gang van zaken op het congres voor
wat de gehele techniek betreft, te ver-
beteren.
In Leiden waren wij zoals u weet an-
ders te werk gegaan dan voorheen en
zulks tot veler tevredenheid. Helaas is
het anders gelopen en heb ik, zij het
noodgedwongen, de functie van secre-
taris van het NOVA-bestuur op mij ge-
nomen. Het secretariaat van een zo
grote organisatie als de NOVA is, laat

echter beslist geen tijd voor andere
dingen over.
Ik kwam zelfs niet meer aan filmen toe
en was altijd maar bezig voor de
NOVA, terwijl van b.v. nasynchronisa-
tie van de films voor het rondreispro-
gramma, waaraan ik beloofd had mee
te zullen werken, helemaal niets meer
terechtkwam. Omdat ik er vast van
overtuigd ben meer voor de NOVA te
kunnen doen als technisch medewer-
ker, heb ik het NOVA-bestuur ver-
zocht, het secretariaat te mogen over-
dragen.

Joop Pieëte
Secretaris

Wie heeft twee exemplaren
Het Veerwerk 1955, januari
Om twee jaargangen voor de clubbi-
bliotheek compleet te maken zou W.
Simon, Overtoom 259, Amsterdam, lid
van ,de Viewer' graag twee exempla-
ren van dit Veerwerknummer willen
ontvangen. Hij is natuurlijk bereid om
de onkosten te vergoeden. n.v. F.


