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Zoals in een vorig nummer reeds
werd vermeld is het NOVA-
bestuur bezig met de uitbreiding
van het dienstenpakket voor de
leden. Een van de eerste resul-
taten hiervan heeft u reeds kun-
nen waarnemen: de kursus
"Beeld voor beeld" in Cineshot.
Op het gebied van de kursussen
zullen in het komende winter-
seizoen een aantal veranderingen
plaatsvinden. De koördinatie van
het kursuswezen is in handen
gelegd van het NOVA-sekreta-
riaat, dat hierin wordt bijgestaan
door het NOVA-bestuurslid Aad
Kooy (N.H/63). De komende
winter zal de NOVA, dus niet
meer door klubs of distrikten, in
verschillende regio's kursussen
organiseren die voor iedere fil-
mer toegankelijk zijn. NOVA-
leden genieten daarbij een be-
langrijke reduktie op het in-
schrijfgeld. De instruktiefilms
"Fouten door beginners" en
"Geluid bij de film" (werktitels)
zijn thans in produktie.
Ook was op deze vergadering
Cineshot onderwerp van be-
spreking. Het NOVA-bestuur is
van mening dat het blad steeds
meer aan zijn doel gaat beant-
woorden en de redaktie thans
een aanvaardbare formule voor
de inhoud heeft gevonden. Ge-
tracht moet echter worden
Cineshot zelfsupporting te
maken, hetgeen naar de mening
van het bestuur door uitbreiding
van het aantal advertenties (meer
inkomsten) en verkoop in de
fotohandel kan geschieden. Kri-
tiek van enkele leden kwam op
de advertentie van Explorama,
zowel bij de redaktie als bij het
NOVA-sekretariaat. Hoewel het
NOVA-bestuur vooraf instem-
ming met de plaatsing van deze
advertentie heeft betoond en
ook nu nog geen redenen ziet
om een dergelijke advertentie te
weigeren, zal zij in voorkomende
gevallen rekening houden met de
wensen van enkele lezers.
Het NOV A-Filmfestival 1972 is
in principe vastgesteld op 4 en 5
november a. s. te Utrecht. Moge-
lijkheden worden onderzocht
om dit jaarlijkse filmfestijn nog
aantrekkelijker te maken dan de
laatste jaren. Naast de Nationale
Wedstrijd zal het Cinematotaal
daarbij een belangrijke plaats in-
nemen.
Rest nog te vermelden dat Jan
Willems (West III) zich bereid
heeft verklaard het penningmees-
terschap op zich te nemen, in
verband met het aftreden van
ing. Martin Tans. Overigens is
het een feit dat voor een bedrag
van enige duizenden guldens aan
kontributie van de klubs over
1971 in de boeken van de pen-
ningmeester openstaat. Deze ver-
zoekt dan ook de betreffende
klubbesturen met spoed de ach-
terstallige kontributie over 1971
over te maken.


