
NOVA-bestuur kijkt terug en vnoruit

Per jaar zal per district minstens
één certificaat werden teegekend
'Kijken' naar ervaringen en reacties, maar ook plannen en afspraken maken, een
bestuur moet dat en meer. Het NOVA-bestuur, op één man na voltallig bijeen op 26
januari, heeft zich op die dag keurig van beide taken gekweten.

Het was de eerste vergadering na de
nationale filmmanifestatie. Het is be-
grijpelijk dat aan dat evenement nog
eens aandacht besteed werd. Dat des-
temeer omdat er toch wel enige brieven
waren binnengekomen, waarin kant-
tekeningen met betrekking tot de
beëindiging van de manifestatie. Ook
een aantal bestuursleden-districts-
vertegenwoordigers bracht, namens
hun district, kritische opmerkingen en
voorstellen 'ter tafel'. Voor de bespre-
king daarvan werd flink wat tijd geno-
men.

Jury-optreden
Praktische resultaten: het jury-optre-
den, na afloop van de projecties, op het
podium, staat op de tocht. Beraadsla-
ging om op 10 (beste) uit te komen mag
wel elders. Alleen, voor het tellen van
de stemmen voor de publieksprijs is tijd
nodig en hoe vul je die? (Of vul je die
niet en zegje gewoon 'pauze'? Dat lijkt
niets eens een slecht idee, want iede-
reen kan doen wat hij/zij wil: verdwij-

NIEUWS
In deze rubriek worden het centraal
nieuws en berichten uit de districten op-
genomen. Hebt u wensen, ideeën of voor
alle amateurfilmers wetenswaardige za-
ken, dan kunt u bij voorkeur contact
opnemen met onze correspondenten of
schrijven aan het eindadres van 'Film-
beeld': Julianalaan 67, 3708 BB Zeist.

Ballotage:
Vereniging van Smalfümamateurs in
Nieuwegein e.o. 'DE GEINFIL-
MERS'. Secr. de heer A. Honingh,
Mispelgaarde 6, NIEUWEGEIN.

Filmclub Weert, secr. mevr. J. M. En-
gelen, Dries 76, 6006 HT WEERT.

CENTRAAL
nen, uitpuffen, wat gebruiken, 'klep-
pen' met een andere fllmdwaas of
-dwazin). Hoe dan ook: er werd en er
wordt over gedacht.

Certificaten
Een ander aspect is het aantal certifi-
caten voor de nationale wedstrijd dat in
een district toegekend wordt. Het NO-
VA-bestuur besloot dat per jaar per
district minstens één certificaat wordt
toegekend. Het besloot ook verder te
gaan met de onderlinge afstemming in
de districtsgewijze toekenning van cer-
tificaten daarvoor. Jan van Weeszen-
berg moet er voor zorgen dat elk 'aan-
gewezen' jurylid in minstens 2 distric-
ten jureert, en niet in zijn eigen district.
Elke districts-selectiejury zal bestaan
uit 2 'aangewezen' juryleden en l jury-
lid 'naar keuze' van het district (uit de
'lijst' dan wel in overleg met het NO-
VA-bestuur). District Noord stelde
voor de jury volledig door 'de NOVA' te
laten vaststellen, maar dat kreeg
weinig ondersteuning.

Instructie
Verder werd afgesproken op 26 april
een overleg- en instructiebijeenkomst
voor leden van regionale selectiejury's
te houden. Het betreft minstens de ju-
ryleden die in NOVA-organisatie-in-
formatie vermeld staan. Ook andere
facetten van de nationale manifestatie
en de voorafgegane wedstrijden kwa-
men aan de orde.
De fümclubs BOFA (Den Bosch) en
Kempenfilm (Eersel) hebben meege-
deeld de NOVA ingaande l januari
1980 te willen verlaten. De redenen
daarvoor lopen uiteen.
Het blijft jammer, ook al heeft een deel
van de leden (volgens mij: plezierig en
verstandig) dan nu maar gekozen voor
het rechtstreekse NOV'A-lidmaat-
schap. Maar als club ben je de NOVA-
mogelijkheden kwijt.

Nieuwe statuten en -huishoudelijk reg-
lement in druk

Kortelings zijn de nieuwe statuten en
huishoudelijk reglement van de NO-
VA, aangepast aan het nieuwe vereni-
gingsrecht, in druk verschenen. Aan de
aangesloten clubs en groepen zijn zij
reeds ter beschikking gesteld. Recht-
streekse leden die deze wensen te ont-
vangen, gelieven dat even aan het NO-
VA-kantoor te melden. Algemene toe-
zending is uit een oogpunt van flinke
kosten en slechts zeer beperkte belang-
stelling achterwege gelaten.

Service
Er worden plannen beraamd om het
'assortiment' van de NOVA-winkel
verder uit te breiden en dat assortiment
ook in de districten beter zichtbaar te
maken. Een andere, toch wel leuke,
zaak is het toenemende aantal vragen
om op de een of andere manier hulp te
verlenen aan filmwedstrijde n.^f mee te
doen aanfilmpresentaties. En dan be-
doelen we evenementen die buiten de
NOVA georganiseerd worden.

Diversen
Wat kwam er verder aan de orde? Laat
ik een paar onderwerpen noemen. Daar
was het deelnemen aan regionale (hob-
by )beurzen. Een moeilijk punt daarbij
is een kwantitatief, en ook kwalitatief
voldoende standbemanning en -vrou-
wing, vooral als een beurs lang duurt.

Afgesproken werd aangeboden moge-
lijkheden geval voor geval te laten be-
kijken door de betrokken districten enj
of clubs, en de penningmeester natuur-
lijk. Ander punt: UNICA-plannen voor
'80 en een beetje '81.

Heel andere zaken: om eens een indruk
te geven: de vergadering liep van kwart
voor elf tot kwart voor vijf; tijdens de
broodjes werd deze keer doorverga-
derd. De volgende vergadering is ge-
pland op zaterdag 29 maart a.s.
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