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NOVA-bestuur bijeen in
bedachtzaam beraad...
Hoe het kwam weet ik niet. Maar deze
keer, op zaterdag 20 januari, was er
echt een paar keer sprake van zeer rus-
tig beraad. Misschien kwam het door
de weliswaar huiselijke, maar toch
waarschuwende aanblik die André
Swinnen van district Limburg bood.. .
Hij zat daar met één been geëtaleerd op
een andere stoel, aan dat been zat een
stuk gips. Om te kunnen lopen had ie
een paar krukken nodig, maar hij was
er wel.

Coördinatie van
jureringen
Het aantal films dat voor wedstrijden
wordt aangeboden, neemt in practisch

alle districten toe. Een vraag is: in welke
mate mag je daarmee de NOVA-jury's
belasten die beslissen over toelating tot
de nationale wedstrijd.

Een andere vraag: hoe bereik je dat de
aangelegde maatstaven zoveel moge-
lijk even zwaar zijn? Zo is er meer. Af-
gesproken werd dat Jan van Weeszen-
berg gaat optreden als centraal jury-
coördinator en in dat verband maatre-
gelen gaat ontwerpen, bijv. ten aanzien
van jury-samenstelling en -begeleiding.
Daarover kan dan verder overlegd
worden. Er zijn ideeën naar voren ge-
bracht, maar het is wat voorbarig die
nu al te vermelden.



In elk geval bleek het NOVA-bestuur er
niet voor te voelen ten aanzien van de
aanpak door de diverse districten van
eigen (regionale) wedstrijden al te uni-
formerende voorstellen te overwegen.
Ook werd stilgestaan bij een geval van
beroep tegen afwijzing van een film,
gehonoreerd door jurering in een ander
district. Er bleek reglementair niets te-
gen de gevolgde procedure in te bren-
gen zijn.

Districtsallerlei
Overwogen wordt het enorm gegroeide
district Oost te gaan splitsen. Of de
genoemde datum een slimme is weet ik
niet. Daarom laat ik die nog even weg.
Een andere zaak is dat de eerste verga-
dering van het NOV A-bestuur met de
districtsbesturen gepland is op 5 mei
a.s. Daarmee wordt dan aangesloten
op het rapport structuuronderzoek en
de discussie daarover in de jaarverga-
dering.

Diversen
Andere onderwerpen waren Filmbeeld
(met inbegrip van het districts-cor-
respondentschap), de deelneming aan
TVT'79 en toekomstplannen. De vol-
gende bestuursvergaderingen werden
gepland op 17 maart en 28 april.

Toen na afloop van de vergadering de
terugreis aan de beurt was, bleek waar
het werkelijk gladde ijs lag. Toch,
dankzij Groningse en Gooise hulp, zelfs
de gehandicapte Limburger kwam
thuis.
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