
EEN NIEUW NOVA-JAAR
Op verzoek van de redacteur van NOVA-
nieuws een artikel over de vraag hoe ik de
NOVA in het nieuwe jaar zie. Dit doe ik gaar-
ne, maar niet zonder terugblik over 1967.
Een groot aantal gebeurtenissen strijdt om
de voorrang in behandeling. Beginnen wij met
de minst aangename gebeurtenissen. In 1967
moest het NOVA-bestuur haar leden confron-
teren met een groot kastekort, dat behaald
werd in 1966. Een tekort dat zijn oorzaak vond
in de volgende punten:
1. Het aanstellen van de heer Van Hasselt
als administrateur-propagandist, voornamelijk
in dienst genomen om de consequenties van
het toetreden van individuele leden op te van-
gen.
2. Vervanging van de part-time secretaresse
door een full-time kracht.
3. Een gewijzigde opzet van het filmfestival,
waarvoor een aantal aanschaffingen werden
gedaan, die in eenmaal geheel werden afge-
schreven.
4. De uitgave van de NOVA-filmcursus waar-
voor de kosten op 1966 werden geboekt,
doch de ontvangsten pas in 1967 binnen gin-
gen stromen.
5. Het feit dat de voorbereidingen tot het in-
dividueel lidmaatschap langer duurden dan
verwacht werd, hetgeen de ontvangsten nade-
lig beïnvloedde.
Uiteraard gaf het tekort nogal wat voeten in
aarde op de twee gedelegeerdenvergaderin-
gen die wij dit jaar organiseerden. Ten slot-
te werden de jaarstukken goedgekeurd, met
als enige tegenstemmers de — sympathieke
— HAF-afgevaardigden, die principieel stelden
van de vergadering eerst een uitspraak te wil-
len hebben omtrent de grootte van het ver-
mogen, dat een organisatie als de NOVA zou
moeten bezitten.
Een tweede trieste gebeurtenis dit jaar was
het gebeuren rondom de UNICA. Al geruime
tijd was de verhouding in het UNICA-bestuur
gespannen door zakelijke en persoonlijke te-
genstellingen tussen de president Wilhelm
Hermann en de secretaris-generaal Jules de
Wandeleer.
Daar ondergetekende en NOVA-secretaris
Jan Dekker al enige jaren deel uitmaakten van
de Technische Commissie van de UNICA —
een adviserend orgaan van het Bestuur — en
zeer persoonlijke relaties onderhielden met
beide partijen, lieten wij ons dit jaar, voor het
eerst na vele jaren, niet afvaardigen naar het
UNICA-Congres. NOVA-penningmeester Tans,
die nu als afgevaardigde zou gaan, was op
het laatste moment verhinderd, zodat wij onze
stem moesten laten uitbrengen door Canada.
Thans is Wilhelm Hermann gevallen als pre-
sident en wachten wij verder» ontwikkelingen
af.
Er valt ook veel positiefs van 1967 te melden.
De filmcursus is gereed en de eerste 1000
stuks zijn aan de man gebracht.
Na veel discussies en zelfs een verdaagde
vergadering is het individuele lidmaatschap
erdoor. Wij verwachten hiervan dat de NOVA
een bredere basis krijgt, een groter reservoir
wordt van potentiële clubleden en topfilmers.
Tevens kunnen wij bereiken dat een groter
deel van camera-bezittend Nederland enige
vreugde aan zijn hobby kan beleven.
Het NOVA-bestuur onderging enige mutaties.
De heren Meyer en Troostwijk traden af, de
heren Hoogland en Muller volgden hen op en
begonnen reeds onmiddellijk met het verrich-
ten van activiteiten.
Met de openbare jurering werden weer leer-
rijke ervaringen opgedaan, die er wel toe zul-
len leiden dat de wedstrijdregeling een ander
gezicht zal krijgen. Met de medewerking van
een aantal verenigingen is het bestuur zich
hierover opnieuw aan het bezinnen.
De grote uitsmijter van 1967 was zonder twij-

fel het verrukkelijke NOVA-festival. Ook de
wel bijzonder nijvere VAAC-leden hebben ge-
leerd uit het verleden en met name de feest-
avond had dit jaar een grandioos karakter.
Hulde aan de Apeldoorners en aan de techni-
sche commissie van de NOVA!
In het gebeuren van 1967 ligt de kiem voor
1968.
Wij zullen de koorden van de beurs strak
moeten houden, willen wij zonder contributie-
verhoging rond komen.
Het ons toegekende subsidievoorschot zullen
wij niet geheel kunnen realiseren, omdat een
groot deel bestemd is voor vorming, waaraan
— door een schreeuwend gebrek aan goede
docenten — maar een gering deel zal kunnen
worden besteed.
Maar, door het team: Van Burkom, Hendriks
en Van Weeszenberg zullen door het gehele
land filmcursussen worden georganiseerd ter-
wijl deel 4 van de schriftelijke cursus ook in
1968 zal verschijnen.
De banden met de .Nederlandse Sportfede-
ratie' en de ,Stichting Film en Jeugd' worden
nauwer aangehaald. Reeds dit jaar was het
vertonen van jeugdfilms voor de Apeldoornse
schooljeugd op het NOVA-festival succes-
vol. Daar liggen de mogelijkheden voor de in-
dividuele leden.
Wie hopen wij als individueel lid in te schrij-
ven? Ten eerste natuurlijk de categorie voor
wie een clublidmaatschap weinig zinvol is,
zoals zeevarenden, luchtvaartmensen, avond-
werkers, Nederlanders in het buitenland. Ten
tweede de kopschuwen, die clubvrees hebben
en de ontmoeting met de ,cracks' schuwen.
Dan de individualisten, die zich in een club
niet thuis voelen, maar toch wel eens werk
van de NOVA-filmotheek willen zien, een
filmcursus willen volgen en een NOVA-Festi-
val willen bijwonen. En wie wil dat niet na het
NOVA-festival 1967?
Wij hopen u in 1968 uitvoeriger informatie te
geven over hetgeen de NOVA doet, waarom
ze het doet en wat ze doet. En zeker ook over
de UNICA, waar elk NOVA-lid automatisch
ook lid van is.
Bij onze informatieverstrekking zullen wij on-
ze NOVA-pagina's in het maandblad ,Smal-
film' optimaal trachten te benutten. Wij hopen
dan ook dat wij in 1968 een even prettig con-
tact mogen hebben met directie en redactie
van de N.V. Focus als in de jaren daarvoor.
Laten de NOVA-leden wel bedenken dat de
faciliteiten die het NOVA-lidmaatschap met
het maandblad ,Smalfilm' biedt, te danken
zijn aan de genereuze medewerking van Fo-
cus N.V. En dan schijnen er toch nog NOVA-
leden te zijn, die .Smalfilm' niet lezen!
Ook kritiek zal in 1968 weer ons deel zijn. Als
deze open is en wordt gegeven op de daar-
toe bestemde plaatsen, zoals op de jaarver-
gadering, en gegeven wordt met gevoel voor
menselijke tekortkomingen, dan zien wij ook
deze kritiek als een belangrijke positieve bij-
drage voor een betere NOVA.

Namens het NOVA-bestuur,
Drs. J. W. Vet, voorzitter

VAN HET SECRETARIAAT
NOVA-JAARVERGADERING 2 MAART

Op zaterdag 2 maart 1968 zal de jaar-
vergadering van de NOVA plaatsvin-
den in het cultureel centrum ,Orpheus'
te Apeldoorn.
Gezien de importantie van deze jaar-
vergadering verzoekt het NOVA-
bestuur de belanghebbenden reeds
thans deze datum in hun agenda vast
te leggen.


