
Uit het NOVA-bestuur
Voor wie dat graag weten wil: sinds
mijn vorige bericht is vergaderd op 9
oktober, 27 november en 15 januari. De
eerste twee vergaderingen moest ik
door ziekte verzuimen. Dit verslag be-
rust dus deels op overdracht en deels op
waarneming. Wat valt er te melden?
Jan Franx, vertegenwoordiger van dis-
trikt Oost, is opgevolgd door Arie de
Jong; Ed Tietjens, als man-namens-
Noord, door Wim Tulp. De overdrach-
ten zijn keurig voorbereid en verzorgd
en in beide gevallen is dank uitgespro-
ken voor het vele dat in de NOVA is
ingebracht.
Verder werd in de laatste vergadering
Frank Postma welkom geheten. Wim
Kooring gaat zich namelijk aan een
full-time baan wijden zodat het eindre-
dakteurschap van Filmbeeld er niet
meer inzit. Frank Postma neemt dat
gaandeweg over. Bedelf hem maar on-
der goede kopij!
In de 'personensfeer' ligt ook dat de
laatste keer Jan Dekker afwezig was
voor U N IC A-overleg, en Frans van
Burkom, die door hernia was geveld.
Beterschap!
Uiteraard is in de genoemde vergader-
ingen over allerlei zaken gesproken.
Wat betreft UNICA '77 in Maastricht:
er is een programma ontworpen. Zodra
het door het UNICA-bestuur goedge-
keurd is komen we er op terug.
Verder wordt het reglement van onze
Nationale filmmanifestatie aangepast.
Oogmerken: gemakkelijker bewaren
van het amateurftlmkarakter en beper-
king van de verstrekking certifikaten tot
distriktswedstrijden. Daarnaast zullen
naast stripe ook andere geluidssyste-



men worden toegelaten, zij het even-
tueel met beperkingen. De vergoeding
van zo nodig laten stripen en van over-
spelen van het geluid daarop vervalt.
Projektie met te weinig lichtopbrengst
moet, terwille van het publiek, verme-
den worden.
Op verzoek van de Stichting Vergelij-
kend Warenonderzoek neemt de NOVA
deel aan besprekingen omtrent een on-
derzoek van geluidsfllmprojektoren.
Niet gek, want volgens mij is dat een
behartiging van de belangen van de le-
den, en van nog-niet-leden. Doorge-
ven! Nog nadere uitwerking vragen de
verdeling van de subsidiemogelijkhe-
den en de ondersteuning aan klubbe-
sturen. Ten aanzien van het laatste zij
wel tevens verwezen naar NOVA-
organisatie-informatie (hoofdstuk 4).
Cijfers weet ik niet meer, maar stimule-
rend bleek het profijt te zijn dat de Rot-
terdamse Smalfilm Liga had van deel-
neming aan een hobby-beurs.
De volgende bestuursvergadering
wordt gehouden op 10 maart.
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