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Uiteraard was op de bestuursver-
gadering van 27 november het
verminderen van de subsidie van
het ministerie van cultuur, recre-
atie en maatschappelijk werk het
belangrijkste agendapunt.
Staatssekretaris Vonhoff deelde
in een schrijven van 5 november
1972 mee - ontvangen op 8
november de dag na de gedele-
geerdenvergadering - dat hij voor
de NOVA over het boekjaar
1972 f42.636,- heeft gereser-
veerd, inplaats van het begrote
bedrag van f61.000,-. Deze
subsidievermindering zou o. m.
de stopzetting van Cineshot en
nog een aantal andere beperkin-
gen betekenen. Het voert ons in-
ziens te ver hier nader op in te
gaan. Belangrijker is het te ver-
melden wat het NOVA-bestuur
voornemens is om na enkele
strukturele wijzigingen haar
plannen toch uit te voeren.
De NOVA-bestuursleden waren
het unaniem van mening dat
Cineshot moet blijven, d. w. z.
met een omvang van 16 pagina's
en dat het aantal advertenties
dient te worden uitgebreid, om
zodoende een sluitende eksploi-
tatie te krijgen.
Om nog meer amateurfilmers in
de gelegenheid te stellen zich
verder in het filmen te bekwa-
men is besloten om een nieuwe
schriftelijke filmkursus uit te
geven voor beginners en gevor-
derden.
Cineshot zal daarbij als trans-
portmiddel dienst doen. Meer in-
formatie vindt u in het kursusge-
deelte van dit nummer.
Een belangrijk besluit was ook
dat de ledenwerving met kracht
ter hand zal worden genomen.
Teneinde plannen hiervoor te
kunnen uitwerken zullen werk-
groepen voor in- en eksterne pu-
blic relations worden ingesteld.
Voorts krijgt ieder NOVA-be-
stuurslid een vastomlijnde taak,
waarin hij zich kan bij laten
staan door deskundigen.
Het NOVA-distrikt Noord had
nogal wat kritiek op de projektie



tijdens de Nationale Wedstrijd.
Men meent dat een kleinere zaal
een groot deel van de problemen
zal kunnen oplossen. Veel be-
stuursleden deelden deze mening
en besloten werd na te gaan of er
een geschikte zaal te vinden is.
Tot slot deed de heer M. Tans
verslag van zijn ervaringen als
UNICA-afgevaardigde. De door
Nederland ingezonden films —
'De leugen omtrent Willem Peer ,
'NO', 'AD 2500', 'Cyclus' en
'Holiday For guns' - behaalden
geen enkele klassering. Hij weet
dit aan de bej>erkte kennis van
het Nederlands bij de doorsnee
buitenlanders. Voorts muntte
het congres niet uit door een
vlot lopende organisatie.

VICE-SEKRETARISEN
-PENNINGMEESTER

Met algemene stemmen heeft het
NOVA-bestuur besloten de heer
J. Willems (Haagse Smalfilm
Liga) als vice-sekretaris en de
heer W. van Valen als vice-pen-
ningmeester (Lumière, Eind-
hoven) te benoemen.


