
NOG EENS . . . DE DISTRICTSVORMING
Op de laatste NOVA-vergadering van 21
nov. jl. te Utrecht is er meer over het
tégen dan over het vóór gepraat.
De voorjurering van de jaarlijkse NOVA-
wedstrijd zou niet per se via een districts-
trap behoeven te lopen; een district kost
geld, de clubbestuurderen nog meer tijd,
terwijl er al genoeg contact zou zijn tussen
de filmclubs.
Het is gezien de situatie enigzins verklaar-
baar, dat vooral de grote clubs uit de grote
steden in het Westen van ons land deze
argumenten gebruiken om zich vrij te
houden van een zekere mate van gebon-
denheid, die een districtsvorming met zich
meebrengt.
Jammer, dat de bestuurderen van laatst-
bedoelde clubs hun standpunten kennelijk
alleen hebben bepaald op grond van theo-
retische veronderstellingen en klaarblijke-
lijk weinig waarde hechten aan de wezen-
lijke ervaringen, die elders reeds ge-
durende enkele jaren zijn opgedaan bij de
bestaande districten, en die nog eens in
het kort zijn belicht op de vergadering door
het hoofdbestuurslid, tevens voorzitter van
district-noord, de heer A. J. Hendriks.
Het getuigt ook van een zeer oppervlakkige
beoordeling, als er wordt beweerd, dat het
NOVA-bestuur weinig zou doen en dat het
er met de districtsvorming op uit zou zijn
om werk van zich af te schuiven. Neen,
vooreerst — en dit is in de vergadering
helaas onvoldoende tot uitdrukking ge-
bracht — nogmaals hulde voor de glans-
rijke wijze, waarop het NOVA-bestuur in
het afgelopen jaar de krachttoer van het
UNICA-congres heeft doorstaan en daar-
naast nog gelegenheid vond om met con-
structieve voorstellen te komen.
Enkele factoren, die sterk vóór districts-
vorming pleiten, zou ondergetekende nader
onder de aandacht willen brengen.
In de eerste plaats de grotere manifesta-
ties, die één enkele club vanwege het
karakter, de omvang en/of de kosten niet
tot stand kan brengen en die zich niet lenen
om in landelijk verband te worden uitge-
voerd, zijn aangewezen om in districts-
verband te worden georganiseerd. Hierbij
kan bijv. worden gedacht aan belangrijke
filmavonden met films van filmverhuur-
maatschappijen, avonden met betaalde
voordrachten en voor internationale film-
clubcontacten, filmcursussen.
Met hoeveel belangstelling wordt in dis-
trict-noord niet telkenjare naar dit soort
districtsmanifestaties uitgezien; met hoe-
veel enthousiasme worden de jaarlijkse
districtsdag met de daaraan verbonden fes-
tiviteiten niet begroet. ,Wij kunnen er
eenvoudig niet meer buitenl', is de uit-
spraak van menige noordelijke smalfilmer.

In de tweede plaats moet niet worden
onderschat de rijkdom van een eigen
districtsorgaan. Een regionaal smalfilm-
tijdschrift, dat zonder twijfel een grotere
levensvatbaarheid zal hebben dan menig
moeizaam in stand te houden cluborgaan,
en dat ook aantrekkelijker voor de lezer
zal zijn, omdat daarin naast eigen club-
nieuws ook het nieuws te lezen valt van de
clubs uit de aangrenzende plaatsen, speci-
fiek districtsnieuws en artikelen van meer
algemeen-regionale aard. Een orgaan, dat
vanwege zijn grotere oplaag, ruimere keus
van redactionele medewerkers en grotere
kans op betalende advertenties meer be-
staanszekerheid zal hebben dan een club-
orgaan.
Blijkens mededeling van onze NOVA-
voorzitter bestaat er bij het NOVA-bestuur
behoefte om het nieuws en de mededelin-
gen van de NOVA op de een of andere
wijze in wat ruimere aantrekkelijker vorm
dan tot dusver gebruikelijk was, onder de
leden te brengen; daarbij wordt gedacht
o.m. aan het systeem, dat bijv. in het
buitenland wel wordt gevolgd, nl. een af-
zonderlijk katern in een bestaand landelijk
vaktijdschrift, uitsluitend voor de NOVA.
Wellicht zullen daarin niet allerhande
detail-aangelegenheden worden opgeno-
men, welke uitsluitend betrekking hebben
op een bepaalde club of een district; dat
zou ook gezien het aantal clubs niet doen-
lijk en niet voldoende belangwekkend zijn
voor alle landelijke lezers. Met andere
woorden, voorzover thans kan worden be-
zien behoeft de bestaanszin van een dis-
trictsorgaan daardoor niet te worden aan-
getast.
Bovendien is ook hier weer het district
(sbestuur) aangewezen om dan de nodige
belangrijkste gegevens voor de landelijke
NOVA-publicatie uit het district te ver-
zamelen en regelmatig door te geven aan
de NOVA-redactie.
Vanzelfsprekend, vooral bij een groeiend
aantal clubs, zal het niet doenlijk zijn voor
de NOVA-redactie om voor het verkrijgen
van gegevens uit diverse landstreken tel-
kens alle clubs afzonderlijke te raad-
plegen.
Wat is eenvoudiger dan deze taak als van-
zelf te laten verrichten door het districts-
orgaan.
In de hoop hiermede voor een juiste af-
weging van de verschillende standpunten
t.a.v. de districtsvorming ook een steentje
te hebben bijgedragen, wens ik het NOVA-
bestuur van harte toe, dat het straks de
weg zal bewandelen, welke later als een
wijs beleid mag worden aangemerkt.
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