
NOVA-bestuursvergadering:
aver allerhande zaken
Op zaterdag 6 augustus staken de
NOVA-bestuursleden de koppen
weer eens bij elkaar. Om bij te pra-
ten, te overleggen, af te spreken.
Er werd gesproken over de nationale
wedstrijd die op 5 en 6 november in
Ede gehouden wordt, met name over
het bijbehorende reglement. Arie de
Jong presenteerde de wat distrikt
Oost betreft mogelijke geluids-
synchronisatie-systemen. Die vor-
men een verruiming ten opzichte van
vroeger. Aansluitend komt de pro-
jektie in handen van het distrikt en
blijft Frans van Burkom als adviseur
bij de hand. Jan van Weeszenburg
droeg eerder afgesproken
reglement-aanpassingen aan, die aan
de districten een belangrijker rol
toekennen. De opzet is dat zij de in-
zendingen van alle NOVA-leden in
hun regio behandelen, ook die van de
rechtstreekse leden. Aan adviezen
van klubbesturen, wat betreft deel-
neming aan districtswedstrijden kan

- en wil - het NOVA bestuur geen
bindende kracht verlenen, ook al zul-
len inzenders dikwijls verstandig
doen een dergelijk advies te volgen.
René Maassen gaf een overzicht van
UNICA '77 in Maastricht. Als u dit
leest, is dat achter de rug en kan ik
alleen maar hopen dat u en ik er pret-
tige herinneringen aan hebben. De
plannen van onze Zuiderlingen wa-
ren in elk geval veelbelovend.

Vier avonden

Belangrijk nieuws is ook dat besloten
werd de film-introduktiekursus om-
streeks de jaarwisseling van 3 op 4
avonden te brengen. Opdat met
name het geluid meer aandacht kan
krijgen, al blijft het 'persen'. Er ko-
men ook meer cursusleiders in actie.
Geweldig.
Niet onvermeld mag blijven dat be-
sloten werd de redakteur van Film-
beeld te ondersteunen met een redak-
tieraad. Opdat Filmbeeld nog meer

OVA nieuws
voldoet aan de verlangens van haar
lezers en lezeressen.
Verder werd besloten district Cen-
trum te verrijken met een stukje dis-
trict Oost. Dat terwille van wat gun-
stiger transport-afstanden. Voor de
organisatorische-geïnteresseerden is
mogelijk ook interessant dat het
NOVA-bestuur zich gaat buigen over
een voorstel van schrijver dezes tot
aanpassing van het huishoudelijk
reglement.
Tot slot zij het bericht vermeld dat
Agfa Gevaert voor haar demon-
stratie-actie aan het begin van deze
zomer (MOS-camera's en projector)
een team samenstelde dat voor het
overgrote deel uit NOVA-leden bleek
te bestaan. Niet alleen een ongezocht
compliment, maar ook een vinger-
wijzing voor wie meent dat hij of zij,
al dan niet in groeps- of klubverband,
de NOVA zou kunnen vergroten.
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