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De Voorzitter a.L, Joop Matser, leidt de
vergadering tot de bestuursverkiezing.
Daarna wordt het voorzitterschap overge-
nomen door de waarnemend voorzitter, Ab
ter Horst.

HERDENKING EN DANK-
WOORDEN
De voorzitter herdenkt Jos van Sonsbeek,
die op 24 januari jl. op 63-jarige leeftijd is
overleden, met een dankwoord voor het ve-
le werk dat Jos voor de NOVA en het Dis-
trikt NB'80 heeft verzet. Jos was zeer sterk
betrokken bij het wel en wee van de
NOVA.
André Swinnen deelt mede, dat hij zijn
functie van cursus-coördinator moet neer-
leggen o.a. wegens verhuizing naar Duits-
land. De voorzitter dankt André voor zijn
inzet voor de NOVA, voor het organiseren
en geven van videocursussen door het gehe-
le land en voor de vertegenwoordiging van
de NOVA bij buitenlandse filmfestivals.
Hopelijk zal de plaats van André snel over-
genomen kunnen worden door een andere
actieve cursus-coördinator.

FINANCIEN
Door het vroege tijdstip in het jaar, waren
de verschillende jaarverslagen nog niet ge-
reed. Wel deed de penningmeester, Marten
Grevenstuk, verslag van de stand van za-
ken, voorzover op dat moment bekend.
Van 1985 t/m 1988 is de financiële achter-
stand weggewerkt, echter in 1989 was er
een nadelig saldo van ruim 8000 gulden,
o.a. door de geringe animo voor cursussen,
waardoor minder subsidie werd verkregen,
terwijl de vaste kosten van o.a. het Federa-
tiekantoor gewoon doorliepen. Het
besteedbare vermogen is hierdoor terugge-
lopen tot minder dan 1000 gulden.

SUBSIDIE
De subsidieregeling gaat per l juli a.s. ver-
anderen. Het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur (WVC) wil,
op advies van de Raad voor de Kunst, een
instituut in het leven roepen, dat als over-
koepelend orgaan gaat optreden voor alle

amateuristische kunstbeoefening (beelden-
de kunst, toneel, film, fotografie, e.d.). De
bedoeling is dat ieder die wat meer over een
bepaalde kunstvorm wil weten bij het kan-
toor van dit instituut te rade kan gaan.
Hoe een en ander wordt gerealiseerd is nog
niet duidelijk. Wel staat volgens Marten
Grevenstuk vast dat subsidie wordt toege-
kend, door een commissie, bestaande uit
één persoon uit elke groep plus vier Rijks-
gedelegeerden. Verder denkt c.q. wil men
dat de landelijke organisaties in dit kantoor
hun administratie onderbrengen.
Het nieuwe NOVA-bestuur, met name Arie
de Jong (secretaris) heeft de zaak in behan-
deling, voorzover nodig in overleg met
Marten Grevenstuk, die totnutoe de con-
tacten met WVC heeft onderhouden en
vooralsnog zal voortzetten.

LOVA/NH'63
De LOVA (amateurfilmers in Limburg)
heeft zich weer bij de NOVA aangesloten
(ca. 300 leden),
De voorzitter van Noord-Holland
(NH'63), Piet van Eerden, deelt mede dat
zij dit ook van plan zijn. Er is al overleg
met Noord-West om dan samen te gaan.
Het probleem met de financiën m.b.t. de
contributie aan de NOVA moet echter nog
opgelost worden.
Helaas treedt Zeeland uit de NOVA wegens
gebrek aan belangstelling van de leden en
de moeizame vorming en werking van een
Zeeuwse organisatie van audiovisuele
amateurs.

BESTUURSVERKIEZING
De voorzitter (Joop Matser) en secretaris
(Boy van Klooster) treden sinds de Algeme-
ne Ledenvergadering van 21 oktober 1989
op als interim-bestuursleden, de penning-
meester (Marten Grevenstuk) is sinds de
Algemene Ledenvergadering van 9 decem-
ber 1989 interim-penningmeester.
Allen stellen zich niet herkiesbaar.
De leden van de Federatieraad verkiezen
uit hun midden een secretaris (Arie de
Jong, voorzitter LOVA) en een penning-
meester (Jan Essing, voorzitter Midden-
Nederland). De beoogde voorzitter (Piet
van Eerden, voorzitter van NH'63) wordt

tot voorzitter verkozen, met dien verstande
dat hij in functie zal treden, zodra hij dit
tegenover de leden van NH'63 kan verant-
woorden. Tot die tijd is Ab ter Horst
(Voorzitter AVO) tot waarnemend voorzit-
ter verkozen.
De waarnemend voorzitter bedankt de
scheidende bestuursleden en de uitvoerend
secretaris, Herman Witteveen, met enkele
welgekozen woorden en een boeket
bloemen.

BEGROTING
De nieuwe penningmeester, Jan Essing,
geeft een toelichting op de voorlopige be-
groting 1990, gebaseerd op een contributie
van ƒ 8,50 per lid en 2100 leden.
In vergelijking met voorgaande jaren
wordt aan Kantoor en Bestuurskosten een
bedrag van ongeveer ƒ 30.000 bespaard.
Daar staat tegenover dat bijna ƒ 13.000
minder subsidie wordt verwacht.
Het beleid is er op gericht om het functio-
neren van de NOVA minder afhankelijk te
maken van subsidies. De organisatiekosten
en de BUMA-rechten worden volledig uit
de contributie-inkomsten betaald.
Zodra er op landelijk niveau subsidiabele
activiteiten worden ontplooid, komt de
subsidie volledig ten goede aan deze activi-
teiten.

COMMUNICATIE
Het Bestuur wordt er met nadruk op gewe-
zen dat een goede communicatie tussen de
Federatie, de Distrikten (AO's) en de leden
van essentieel belang is. Naast de NOVA
mededelingen in 'AV Amateurfilmer' die-
nen ook niet-abonnees direkt geïnformeerd
te worden over alle landelijke en regionale
activiteiten.

CURSUSSEN
Ook educatie, met name videocursussen
voor beginnende videofilmers, dient de
hoogste prioriteit te krijgen. Hoewel de op-
vang van nieuwe (video) leden in eerste in-
stantie een zaak is voor de betreffende
club, dient het NOVA bestuur de coördina-
tie van cursussen en cursusleiders te ver-
zorgen.
Het bestuur geeft te kennen dat men van de
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tel. 030-313374
Noord-West (Noord-Holland):
G. Langeveld, voorzitter, Tjalkstraat
84, 1443 JL PURMEREND, tel.
02990-21975
Zuid-Holland I (Den Haag e.o.):
G.B. van Dam, voorzitter,
Klarinetstraat 22, 2287 BN
RIJSWIJK, tel. 070-944024
Zuid-Holland II (Rotterdam e.o.):
W. Dolman, secretaris, Steegoversloot
243, 3311 PN DORDRECHT, tel.
078-311475
NB'80 (Noord-Brabant):
C.W. van Es, voorzitter,
Bastendorfweg 5, 5625 LE
EINDHOVEN, tel. 040-414983
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clubs, via de Distrikten, een opgave ver-
wacht van de wensen en behoeften van hun
leden.

TAAKVERDELING
Subsidiabele activiteiten komen pas in aan-
merking voor subsidie, indien de activitei-
ten daadwerkelijk uitgevoerd worden. Hier
ligt een wezenlijke taak bij de Distrikten.
De taken die voorheen door het Federatie-
kantoor werden uitgevoerd, worden nu
door de secretaris en de penningmeester
(zonder persoonlijke vergoeding) over-
genomen.

BELEIDSPLAN:
Het bestuur wijst verder op het ontwerp be-
leidsplan dat bij de agenda was gevoegd.
De samenvatting daarvan luidt als volgt:
De NOVA voert de volgende landelijke ta-
ken uit:
- Bijhouden van een landelijke agenda op

amateurfilm-gebied
- Organisatie van de Nationale Wedstrijd
- Jury-coördinatie, w.o. het geven van

jury-trainingen
- Beheer van een Filmotheek en Videotheek
- Contacten met de UNICA
- Ontwikkeling en uitvoering van video-

cursussen
- Organisatie van specialistische filmcur-

sussen i. s. m. LOK V
- Ontwikkeling van filmcursussen voor

jongere (aspirant-)filmers
- Organisatie van thema-filmwedstrijden,

w.o. wedstrijden speciaal voor jeugd
- Contacten met WVC, c.q. Raad voor de

Kunst.

COMMUNICATIE 2
De volledige tekst van het beleidsplan is in
het bezit van de Distriktsbesturen en is te-
vens opgenomen in het februari-nummer
van de 'AV-Amateurfilmer', Hobbyblad
voor video- en smalfilmers.
Alle NOVA mededelingen worden vanaf
februari 1990 in dit blad opgenomen. Deze
mededelingen worden ook aan de Distrikts-
besturen toegezonden. Het hangt van de
besturen af of de gegevens daadwerkelijk
bij de aangesloten clubs belanden.
Het NOVA-Bestuur is in onderhandeling
met de uitgever van AV-Amateurfilmer om
een reductie op de abonnementsprijs voor
NOVA-leden te bewerkstelligen.

UNICA FILMWEDSTRIJD:
MINUUT FILM
Tijdens het UNICA '90 wereldamateur-
filmfestival te Vasteras (Zweden) van 3-12
augustus 1990 zal op 4 augustus 1990 een
'Minuutfilm' wedstrijd worden gehouden.
Elk land heeft het recht om twee films met
ieder een maximale draaitijd van 60 secon-
den in te zenden.



Films die niet langer zijn dan l minuut
kunnen worden aangemeld bij het secreta-
riaat van de NOVA.
Indien nodig zal er een voorselectie worden
georganiseerd in mei 1990.

Bovenstaande tekst is grotendeels ontleend
aan een verslag van Fred Richter, Fade-In
'80, Zuid Holland II, waarvoor onze dank.

AdJ


