
NOVA - Nederlandse Organisatie Van Amateurfilmers

Ruim 50 jaar heeft de Nederlandse Organisatie Uan Amateurfilmers
cjefunrjeerd als een overkoepelende organisatie voor het behartigen
van de belangen, in de ruimste zin van het woord, van de indivi-
duele smalfilmers en de smalfilmclubs in ons land»

In deze 50 jaar is er aan de bestuursvorm in mezen tueinig ver-
anderd, terwijl de maatschappelijke verhoudingen en de technische
ontwikkelingen in die periode een belangrijke wijziging hebben
ondergaan o

De invloed hiervan is in de afgelopen jaren onderkend» Er zijn
stemmen opgegaan om het abonnement op het maandblad Filmbeeld los
te koppelen van het lidmaatschap van de NOVA,
Anderen pleitten voor het niet-verplicht-stellen van het NQVA-
lidinaatschap voor leden van filmclubs, die hierop geen prijs
stellen.

In de huidige organisatievorm van de IMOVA is echter vastgelegd,
dat ieder lid van een bij de NOVA aangesloten filmclub verplicht
is tot het NOVA-lidmaatschap inclusief een abonnement op Filmbeeld,
Ook voor de individuele leden is in de kontributie een abonnement
op Filmbeeld ingesloten.,

De, door 0=3» de verslechterde economische situatie, toenemende
druk op sommige clubbesturen om nieuwe leden niet meer voor het
NOl/A-lidrnaatschap aan te melden en het inzicht, dat het opleggen
van verplichtingen in de loop der jaren minder acceptabel is ge-
worden, zijn voor het IMOVA-bestuur aanleiding geweest zich af te
vrayen of de tijd gekomen is om aan een herstrukturering van de
üestaande organisatie aandacht te schenken» En zo ja, in welke
vorm dit zou dienen te geschieden»

Reeds in 1981 en 1982 werden verschillende rapporten over de toe-
komst van de NOVA opgesteld» Zij werden samengevat in "Plan 1983",
dat op de algemene ledenvergadering van 11 december 1982 werd ge-
presenteerd»

Orn de waarde te kunnen meten van het belang, dat de leden hechten
aan de verschillende aktiviteiten van de NOVA werd in maart 1983
een enquête onder de clubbesturen gehouden»
Nadat de resultaten van deze enquête verwerkt waren, kwam het
werkbestuur met enkele deskundigen in augustus 1983 bijeen, om
zich bezig te houden met het opstellen van een sterkte/zwakte
analyse, waarbij ook een aantal externe faktoren, die van invloed
kunnen zijn op het funktioneren van de NOVA in de beschouwing
leerden betrokken»

Deze analyse leverde de volgende uitgangspunten op:

- Er zijn duizenden mensen in ons land, die het filmen (8mm,.-
1umrn - video) als creatieve vrijetijdsbesteding daadwerkelijk
beoefenen»



- Ueel filmers zijn individualist» Zij uillen het liefst alles
zelf doen en hebben geen behoefte aan het lidmaatschap van
oen organisatie, waarin ze herkenbaar zijn, maar zij hebben
wel behoefte aan informatie op het moment, dat zij dit nodig
achten=

- i-let aantal filmers, dat in clubverband zijn hobby uil uit-
oefenen neemt momenteel af» Ook het karakter van de filmclubs
is aan wijzigingen onderhevig»

- E:-.1 is plaats voor een organisatie, die bundelend werkt voor
alle filmers uit beide categoriën» De eerste taak van deze
orrjanisatie moet gericht zijn op de individuele filmer en
videoyraaf, door hem de mogelijkheden te bieden het plezier
in zijn hobby te vergroten en zijn peil te verhogen*
Als tweede taak moet gezien worden de organisatorische bege-
leiding van filmclubs, die op zich, in gezamenlijkheid, ook
i;ot eerste doel nastreven»

- In deze visie ligt de besluitvorming voor wat betreft de club-
leden in de handen van de clubbesturen en niet meer bij de
IMDUA.

Op basis van bovenstaande gegevens werd door een werkgroep een
principe-voorstel geconcipieerd, dat op de vergadering van het
algemeen bestuur van 17 september 1983 als raamwerk werd ge-
accepteerd en aan de distriktsvertegenwoordigers werd meegegeven
voor bespreking met de clubbesturen»

In de daarop volgende vergadering van het algemeen bestuur d » d »
2'J oktober 1983 werden de commentaren van de distriktsvertegen-
uoDi'dirjers en reakties, die van andere zijden waren binnenge-
komen grotendeels in het principe-voorstel verwerkt en werd dit
doo:-.1 de tweede voorzitter van de IMOVA, de heer G„ van Doornen,
op de algemene ledenvergadering van 26 november 1983 gepresen-
t e e r ei „
Deze plannen, waarop zeker nog amendementen mogelijk zijn en
CUE bij aanvaarding een statutenwijziging zullen inhouden, kun-
nen als volgt worden samengevat:

De NUVA is een dienstverlenende overkoepelende organisatie ten
dienste van allen die het filmen als creatieve hobby uitoefenen»

Zij heeft de mogelijkheid tot - een persoonlijk lidmaatschap

- een lidmaatschap van een club,
groep, vereniging of federatie

Clubs, groepen en verenigingen werken samen in federatieve ver-
banden en regionale distrikten»



Een persoonlijk lidmaatschap wordt onderscheiden in;

A .leden: leden die via een plaatselijke üf regionale filmclub of
vereniging zijn aangemeld als lid met abonnement op
Filmbeeld en waarvan de kontributie en het abonnements-
geld uordt geïnd door de club en door de penningmeester
in het eerste kwartaal van het jaar wordt afgedragen
aan de IMOUA

3 leden: als A leden, echter zonder abonnement op Filmbeeld

C leden: leden die zich individueel aanmelden als lid met abonne-
ment op Filmbeeld» Inning van de kontributie en abonne-
mentsgeld wordt direkt door de IMOUA verzorgd

D leden: als C leden, echter zonder abonnement op Filmbeeld

E leden: ereleden; zij die zich jegens de vereniging bizonder
verdienstelijk hebben gemaakt en door de algemene ver-
gadering op voorstel van het bestuur of tenminste 25
stemgerechtigde leden als zodanig zijn benoemd.» Ere-
leden betalen geen kontributie en hebben slechts een
adviserende stem,,

Hej. per soonlijk lidmaatschap geeft recht op een dienstenpakket,
waarin tenminste de volgende faciliteiten:

- het IMQUA-paspoort
- dekking van BUMA-rechten
- dekking van een WA-verzekering
- het recht een NOUA-insigne te verwerven
- het recht met korting artikelen uit de IMOUA-winkel te kopen
- het recht om, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, films met

korting te huren uit de filmotheek
- een korting op de toegangsprijs van filmevenementen
- een korting op kursussen
- recht op informatie via sekretariaat of consulenten
- recht op deelname aan door de IMOUA georganiseerde wedstrijden,

zowel plaatselijk, regionaal als landelijk, tegen een verlaagd
inschrijfgeld

- recht op gratis informatiebladen
- aanzienlijke reduktie op premie apparatuurverzekering

liet lidmaatschap van clubs, verenigingen, groepen, stichtingen
n f p_edrijverK

Iedere groep van personen, die gelijke doelstellingen nastreeft
els de IMOUA kan zich aansluiten bij de IMOUA» Afhankelijk van
de Lrootte en doelstelling van de groep wordt een kontributie
geheven, die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld
en die recht geeft op een dienstenpakket, dat tenminste de vol-
gende faciliteiten omvat:



één abonnement op Filmbeeld
liet verlenen van bestuurlijke ondersteuning door het organiseren
van kaderkursussen en het assisteren bij het opstellen van
reglementen
het geven van programma-adviezen
het beschikbaar stellen van speciale programma's
(iet beschikbaar stellen van kursussen en/of het verlenen van
hulp bij de organisatie van kursussen
het aanbieden van lezingen en demonstraties
het beschikbaar stellen van programma's uit de filmotheek tegen
een gereduceerd tarief
het verlenen van groepskortingen voor artikelen uit de NQUA-
Luinkel
het geven van informatie via NOUAscoop
het ter beschikking stellen van juryleden
net geven van adviezen met betrekking tot het aanvragen van
subsidies, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk
het recht op het organiseren van wedstrijden in NOUA-verband
hot verlenen van hulp bij het opleiden van juryleden
dekking van de UJA-verzekering bij filmen in groepsverband onder
polisvoorwaarden
dekking van BUMA-rechten volgens overeenkomst bij openbare uit-
voeringen
toegang tot publiciteit via NOUA-publicaties en Teletekst
toegang tot internationale kontakten (UNICA)
deelname aan door de NOUA georganiseerde excursies

Statuten en huishoudelijke reglementen van de aangesloten clubs,
verenigingen, groepen en stichtingen mogen niet in strijd zijn met
die van de IMOUA0

Clubbesturen hebben het recht zelf te bepalen of zij hun leden
verplichten tot een NOVA-lidmaatschap inclusief een abonnement
op Filmbeeld, een NOUA-lidmaatschap zonder een abonnement op
Filmbeeld of dat zij hun leden geen verplichtingen in deze geest
opleggen»

j

R ei; i o n a l e samenwerking

De aangesloten clubs, verenigingen, groepen en stichtingen zullen
bEr bevordering van de onderlinge kontakten en het organiseren van
aktiviteiten zoveel mogelijk regionale verbanden vormen (verge-
lijkbaar met de huidige distrikten)„

Kei is niet noodzakelijk dat alle bij de regionale verbanden aan-
'jesloten groepen direkt zijn aangesloten bij de IMOUA„

Du NOWA stelt zich ten doel de voorselekties voor haar Nationale
Manifestatie te doen plaatsvinden via de regionale verbanden.
Zij zal de hieraan verbonden kosten tot een door de algemene ver-
yadering vastgesteld bedrag voor haar rekening nemen.

Regionale aktiviteiten worden zoveel als mogelijk door de NOVA
organisatorisch ondersteund wanneer ze bestemd zijn voor alle
clubs en individuele leden in de regio»



De regionale verbanden kiezen hun eigen bestuur, via melk kanaal
de kommunikatie met de IMOUA verloopt„
Indien een regionaal verband statuten en huishoudelijk reglement
heeft, mag dit niet in strijd zijn met die van de IMOVA

Een financiële bijdrage aan de regionale verbanden (distrikts-
afdracht) wordt per jaar vastgesteld in relatie tot kontributie
en verrichte edukatieve aktiviteiten tob.v, de filmhobby»

! 'i o n t rib ut i e - o n t uj e r p

A leden

8 leden

C leden

ü leden

IMOUA

15,--

15,—

17,50

17,50

BUMA/UIA

gratis

2,50

2,50

2,50

F I L M B E E L D

30,—

30,—

T O T A A L

1*5,--

17,50

50 ,—

20 ,—

Clubs, verenigingen en groepen ƒ. 125,--

Stichtingen f, 150,-- (minimum)

Landelijke groepen van gespecialiseerde filmers ƒ„ 100,-- (minimum)

üedrijven ƒ„ 500,-- (minimum)

Uoltiens deze opzet verwacht de IMOUA een grotere toegankelijkheid
voor clubs en leden dan volgens het huidige systeem* In de laatste
jaren heeft de IMOUA niet over voldoende middelen beschikt om pro-
inotionele aktiviteiten te ondernemen. Als dienstverlenende orga-
nisatie zal de IMOUA over meer middelen moeten kunnen beschikken
vunr het vervullen van haar taken t.b.v. de film- en video amateur.

De NOVA heeft met de uitgever van Filmbeeld, Drukkerij Kerckebosch
BoV/« in Zeist, een kontrakt afgesloten, utaarbij de IMOUA zich ver-
plicht heeft voor elk lid van de IMOUA een abonnement op Filmbeeld
nf te sluiten» Deze verplichting eindigt op 31 december 1986»
Met bestuur is van mening, dat de direktie van Drukkerij Kercke-
ijosch zich in het verleden bizonder loyaal heeft opgesteld tegen-
over de IMQUA en dat, indien de algemene vergadering mocht be-
sluiten de ontkoppeling van Filmbeeld met het IMOUA-lidmaatschap
aan te bevelen, dit slechts door zakelijke onderhandelingen zal
kunnen geschieden. Dit zelfde geldt ook t„a„v<, het al of niet ver-
plicht lidmaatschap van de IMOUA»


