
NOVA FEDERATIERAAD
Op zaterdag 8 september 1990 vonden in Amersfoort een buitengewone Algemene Leden-
vergadering plaats.

De Algemene Ledenvergadering was aan-
gevraagd door de Audiovisuele Vereniging
Centrum (VAVAC), die zich zorgen maak-
te over de toekomst van de NOVA. Geluk-
kig konden de afgevaardigden gerust-
gesteld worden.

ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING
Het Bestuur van de NOVA heeft met WVC
het beleidsplan 1990-1993 besproken, het-
geen in goede aarde viel. Ook de communi-
catie mogelijkheid via A V-Amateur filmer
werd zeer gewaardeerd.
Piet van Eerden behartigt de belangen van
de NOVA als bestuurslid van de Stichting
Libatak, welke stichting is opgericht om
steun te verlenen aan een vijftal koepelor-
ganisaties, waaronder de NOVA. Deze
steun kan liggen op het administratieve
vlak, maar ook op de verhoging van de
kwaliteit van de amateuristische kunstbe-
oefening.
De financiële positie van de NOVA ziet er
rooskleurig uit: het door de Aangesloten
Organisaties gewenste programma kan ge-
heel uitgevoerd worden, waarna er toch
nog een positief saldo resteert.
De contacten met het Landelijk Ondersteu-
ningsinstituut Kunstzinnige Vorming
(LOKV) bieden goede mogelijkheden om
gebruik te maken van de cursus-faciliteiten
van het LOKV en van de plaatselijke Crea-
tiviteitscentra. Getracht zal worden om de
cursussen meer in de buurt van de leden te
laten geven.
Om het videofilmen te stimuleren vindt
jaarlijks een videofestival plaats in De
Meervaart te Amsterdam. Per provincie
wordt een regionale video wedstrijd gehou-
den, waar films geselecteerd worden voor
deelname aan het landelijke videofestival.
De NOVA en de Aangesloten Organisaties
werken mee aan de organisatie van deze re-
gionale videofestivals. De fümotheek van
de NOVA is uitgebreid met kopieën van de
beste films uit 1988 en 1989. Vanaf l sep-
tember 1990 is deel l van het filmprogram-
ma 19887'89 voor de clubs beschikbaar en
vanaf l januari 1991 deel 2.
Voor de eerste maal is een programma van
de beste videofilms van 1988 en 1989 sa-
mengesteld. Dit programma kan vanaf l
oktober 1990 door de clubs gehuurd wor-
den. De Nationale Manifestatie 1990 zal
weer in Veenendaal gehouden worden vol-

gens dezelfde formule als in de voorgaande
jaren. De overige zorgen die meer op het
administratieve vlak lagen, konden dankzij
een goede informatieverstrekking in de Fe-
deratieraad weggenomen worden.
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt
om de openstaande vragen over het finan-
ciële jaarverslag 1989 te behandelen, welke
vragen bevredigend beantwoord konden
worden door de oud-penningmeester Mar-
ten Grevenstuk.
Met de goedkeuring van het financiële jaar-
verslag werd het Bestuur bij acclamatie ge-
dechargeerd voor het in 1989 gevoerde
beleid.
Tot besluit werd Piet van Eerden formeel
verkozen tot voorzitter van de NOVA. Hij
sprak de hoop uit dat NH'63 binnenkort
zal kunnen toetreden tot de NOVA.

FEDERATIERAADVERGADERING
Tijdens de Federatieraadvergadering werd
uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden
die een verdere samenwerking met het
LOKV en de plaatselijke Creativiteitscen-
tra voor de NOVA en de Aangesloten Or-
ganisaties kan betekenen: film- en video-
cursussen voor beginners en gevorderden,
regionale en landelijke videowedstrijden,
brochures en boeken voor zelfstudie, enz.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de
NOVA contactpersonen (zie kader).
Gerard Langeveld bracht uitgebreid verslag
uit over UNICA'90 in Vastera's (Zweden).
Van dit verslag verschijnt een samenvatting
in AV-AmateurfHmer.

In 1991 zal het UNICA festival van 6 tot 15
september in Tbilisi (USR Georgië) gehou-
den worden.
Dichter bij huis: de Nationale NOVA Ma-
nifestatie wordt dit jaar op 10 en 11 novem-
ber in Theater De Lampegiet te Veenendaal
gehouden. De voorbereidingen en de voor-
jureringen zijn in volle gang. De juryleden
bij de Nationale Wedstrijd worden "gele-
verd" door de Aangesloten Organisaties
NB'80, Zuid-Holland I, Zuid-Holland II,
LOVA en NOIA.
De LOVA presenteerde de voorlopige be-
groting voor de Nationale NOVA Mani-
festatie in 1991 te Venlo. Dit belooft een
bourgondisch feest te worden, mede dank-
zij de toegezegde medewerking van de
Stichting Kunst en Cultuur te Maastricht.
De NOVA-winkel is overgedragen aan
Jéwé-Films te Heerlen. Een catalogus met
aanduiding van de korting voor NOVA-
leden wordt op aanvraag van de leden toe-
gezonden.
Voor de opvulling van de vakature van vi-
deocoördinator zijn nog geen aanmeldin-
gen binnengekomen. Indien deze coördina-
tor niet in NOVA-kringen gevonden kan
worden, zal wellicht een beroep gedaan
kunnen worden op de pas opgerichte stich-
ting Lebatak, die de NOVA van dienst wil
zijn op het gebied van de kunstzinnige
vorming.
Na een produktieve middag kon de nieuwe
voorzitter, Piet van Eerden, de Federatie-
raadvergadering tegen vijf uur besluiten
met een woord van dank voor het in hem
gestelde vertrouwen. Hij hoopt dit vertrou-
wen niet te beschamen en rekent op de vol-
ledige medewerking van alle leden.
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