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CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING LOVA 2017 
06 maart 2018  20:00 – 21:45 uur. De Velderie te Roermond. 
 
Aanwezig: Jef Caelen (voorzitter LOVA), Jack Troquet (penningmeester LOVA), Hans Oijen (secretaris LOVA), Hay 
Joosten (Beeldband),  Peter de Bock (Open Lens Roermond), Mat Janssen (Filmclub Weert), Jan Basten (Video 
Kollektief Weert), Laurent Beckers (LAS Maastricht – LOVA laat zien), Hay Peeters (FVC ’t Lenske Sevenum), Frits 
Wehrens (CineLOVA), Theo Janssen (CineLOVA),  Ton Polman (CineLOVA), Harry Bonné (wedstrijdsecretaris LOVA) 
Harry Baggen (Videoom – webmaster), Patricia Peters (consulent film & fotografie Huis voor de Kunsten Limburg). 
Afgemeld: Con Soeters & Hub Boyens (LAS), Theo Enthoven (FVC Brunssum – LOVAtheek), Sjef Severens & Huub 
Franssen (Limburgse Cineastengroep). 
 
1. Opening en welkom 
De voorzitter heet iedereen welkom in Roermond en opent de vergadering.  
 
2. Vaststellen definitieve agenda ALV voor verenigingsjaar 2017  
De agenda wordt zonder wijziging definitief vastgesteld.  
 
3. Mededelingen 
- NOVA bestuur heeft Jef uitgenodigd voor onderhoud omtrent ontwikkelingen binnen NOVA en LOVA.  
- Volgend weekend is NOVA federatieraad, tevens jurering LFD, LOVA heeft zich voor federatieraad afgemeld. 

4. Vaststellen notulen ALV 2016 (22 maart 2017)  
Ongewijzigd akkoord bevonden. 
Secretaris wordt bedankt voor het opstellen hiervan. 
 
5. Jaarverslag 2017 
Een beknopt  verslag is ook naar de NOVA gestuurd. De NOVA wil graag weten wat er per district gedaan wordt, dit 
wordt opgenomen in het jaarverslag van NOVA. 
- Pagina 2, ICO ca. 50 personen i.p.v. ca. 40.  
Het jaarverslag 2017 wordt met deze aanpassing vastgesteld.  
Hans Oijen wordt bedankt voor het samenstellen van de jaarverslagen.  
 
6. Vaststellen financieel jaarverslag 2017 
Helaas zijn er geen kopieën om mee te kijken. Jack legt e.e.a. uit. 
De vergadering gaat akkoord met de verstrekte info. 
De volgende keer kopieën ronddelen en innemen of gebruik maken van beamer en spreadsheet. 
 
7. Bevindingen kascontrolecommissie  
Frits Wehrens en Theo Janssen hadden zitting genomen in de kascontrolecommissie. Bij controle in maart 2018 
waren alle financiële jaarstukken aanwezig. Steekproefsgewijs zijn stukken bekeken. De commissie heeft geen 
onrechtmatigheden gevonden. Er werden geen afwijkingen geconstateerd. De commissie vraagt de LOVA raad om 
het bestuur te dechargeren. 
 
 8. Décharge bestuur 
Het bestuur wordt gedechargeerd. 
 
9. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie  
Theo Janssen blijft nog één jaar in de commissie zitten. Laurent Beckers meldt zich aan als tweede lid. Hij volgt Frits 
Wehrens op.   
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10. De contributie voor 2018  
Het LOVA bestuur heeft besloten om de contributie voor 2018 niet te verhogen. Lidmaatschap was  
€ 15,- en blijft dus € 15,-. Van dit bedrag wordt € 10,- afgedragen aan de NOVA. De overige € 5,- is voor de LOVA. 
Indien men als LOVA lid inschrijft bij CineLOVA geldt een korting van € 15,-. 

11. Begroting 2018  
Werkplan 2018 is gereed voor publicatie, begroting gelijk aan 2017. 
Post cursus is verhoogd, daar meer cursusdelen in 2018 plaatsvinden. 
Subsidie HKL is gelijk als vorig jaar.  
 
12. Wijziging bestuurlijke organisatie LOVA – CinéLOVA. 
De notitie die naar de clubs wordt doorgezet wordt door Jef uitvoerig uitgelegd. 
De drie pijlers van LOVA/CinéLOVA te weten Huis voor de Kunsten Limburg, Regionale omroep L1 en de Limburgse 
Filmhuizen vragen om een structurele aanpassing. Deze weg is met CinéLOVA reeds op de goede weg ingezet. 
Grootste wijziging is dat straks alle leden direct lid zijn van CinéLOVA en eventueel ook van een lokale club, dit moet 
vooral blijven bestaan. De contributie naar CinéLOVA wordt verhoogd van 15 na 20 euro, waarvan 10 euro naar 
NOVA en 10 euro voor CinéLOVA voor organisatie van cursussen en activiteiten voor de NON-professionele filmers in 
Limburg.  
Verzoek om dit binnen de clubs te bespreken, op verzoek zal afvaardiging van bestuur toelichting komen geven. 
De clubs dienen uiterlijk 16 mei naar het secretariaat te reageren of ze voor of tegen deze structuur wijziging zijn. Zie 
voor verdere info ook de notitie.  
Geheel zal op de volgende LOVAraad in september worden vervolgd. 
 
13. Films bij lokale omroepen via LOVAtheek 
Arie Stas, naast voorzitter ’t Lenske Sevenum ook voorzitter Lokale Omroep Reindonk (gem. Horst aan de Maas), 
geeft aan dat lokale omroepen graag gebruik zouden maken van de films die er zijn bij de diverse clubs en 
individuele leden. Mogelijk dit als 4e pijler voor de Non-profesionele filmers in Limburg te ontwikkelen. 
Er wordt besloten om een werkgroep te starten om de behoeften en mogelijkheden te bekijken, zonder de andere 
pijlers te benadelen. In de werkgroep nemen naast Arie Stas ook zitting Patricia Peters, Peter de Bock en Jan Basten. 
 
14. Activiteitenplanning voor verenigingsjaar 2018/2019 
 
In het activiteitenplan en het betoog van Jef bij punt 12 zijn alle activiteiten benoemd. 
Opzet van de website is dat men er regelmatig op kijkt om up to date te blijven. 
Alle info van activiteiten CinéLOVA en clubs staan hierop vermeld.  
 
15. Benoemen/herbenoemen dagelijks bestuur LOVA 
Het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester hebben allen aangegeven herkiesbaar 
te zijn. Ze worden allen door de vergadering unaniem herbenoemd. 
Functie   naam   
Voorzitter  Jef Caelen  
Penningmeester  Jack Troquet  
Secretaris  Hans Oijen 
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 16. Benoemen/herbenoemen leden en ondersteuning met specifieke taken 
Alle herkiesbare personen worden in hun functies herbenoemd. Deels activiteiten gekoppeld aan LFD en CineLOVA. 
Functie   naam 
Wedstrijdsecretaris Harry Bonné, gestopt, in nieuwe opzet door bestuur.  
Jurysecretaris  Hay Peeters  
Technisch Comm. Jack Troquet  
Cursusleiders  Ton Polman en Hay Joosten  
LOVAtheek  Theo Enthoven  gestopt om gezondheidsredenen, digitaliseren, daarna via website.  
LOVA laat zien  Laurent Beckers 
Webmaster LOVA Harry Baggen  
Ondersteuning HKL Patricia Peters  
 
17. Rondvraag 

• Jan Basten: graag de notitie (punt 12) deze week doorzetten naar alle clubs. 
o Zal door de secretaris morgen worden uitgewerkt en per mail naar de secretariaten en LOVAraad leden 

worden verzonden. 

• Peter de Bock:  Graag volgende keer tijdens ALV op papier of via beamer presentatie de stukken van de 
penningmeester behandelen. 

o Dit wordt door de penningmeester toegezegd. 

• Jack Troquet: Eventuele declaraties voor LOVA en CinéLOVA bij Jack indienen via officieel declaratieformulier. 
 

18. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en actieve deelname. Allen een goede 
thuisreis gewenst. En tot op de Limburgse Filmdagen in Sittard in een vernieuwde opzet. 
 
Notulen opgemaakt door Hans Oijen, secretaris LOVA. 
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