
NIEUWS
In deze rubriek worden het centraal nieuws en berichten uit de districten - de
begrenzing staat bij benadering aangegeven - opgenomen. Hebt u wensen, ideeën
of voor alle amateurfilmers wetenswaardige zaken, dan kunt u bij voorkeur contact
opnemen met onze correspondenten of schrijven aan het eindredactie-adres van
'Filmbeeld': Sam van Houtenstraat 285, 1067 JL Amsterdam.

Corps filmconsulenten uitgebreid

Voor viering van 50 jaar
NOVA wordt heel
jaar uitgetrokken
Zaterdag 19 september was voor het NOVA-bestuur weer een vergaderdag. Ter behande-
ling van ingekomen posti om ideeën te ontwikkelen, elkaar bij te praten, afspraken te
maken, enz. Het ging bijvoorbeeld over een feestelijke en creatieve viering van het aan-
staande 50-jarig bestaan, maar ook over beter functioneren en meer bieden in normale
doen. Het bestuur was bijna voltallig.

Voorzitter Wim Oosterman beschreef de
pas meegemaakte jaarlijkse UNICA-mani-
festatie in Hongarije en de lotgevallen van
de Nederlandse inzending aldaar. (Elders in
Filmbeeld schrijft hij er meer over, ook el-
ders leest u meer over de UNICA-jaarver-
gadering).

Nationale filmwedstrijd '81
Afgesproken werd dat er geen bezwaar te-
gen is dat het jury-functioneren bij het se-
lecteren voor de nationale wedstrijd wordt
bijgewoond dooreen aspirant-jurylid, aan-
gewezen door het betrokken district.
Waarmee een wens van district Noord-
West, verwoord door Jan Hoogland, werd
verwerkelijkt.
Het door hem ontworpen jureringsfor-
mulier is in 1981 niet verplicht voor de se-
lecties voor de nationale wedstrijd. In 1982
wil het NOVA-bestuur landelijke toepas-
sing voor die gelegenheid. Met als doel:
informatie aan de inzender. Van een andere
orde is dat het NOVA-bestuur (zoals elk
jaar) gedwongen kan zijn enkele films-met
-certificaat uit te stellen tot volgend jaar.
Wat haar betreft: echt liever niet, maar je
kunt nooit weten.
De jury die de 'Tien beste' zal moeten uit-

Spaar 3 april 1982

Filmgroep Close Up in Haarlem vraagt
om zaterdag 3 april '82 voor haar vrij te
houden. D.w.z. om dan geen andere
festivals en vergaderingen te houden.
Immers dan houdt zij haar langzamer-
hand internationale Cinewietsfilm-
festival in Haarlem, voor de 8e maal.
Uiteraard streeft Close Up naar
maximale deelneming en maximale
belangstelling. Waarvan akte.

(ak)

De jaarvergadering van de NO-
VA wordt op 31 oktober a.s. ge-
houden in Het Dorpshuis te
Maarn. Aanvang 10.30 uur. In-
dividuele leden kunnen de
jaarstukken aanvragen bij het
NOVA-kantoor.

kiezen, bestaat uit Arie de Jong, Bert Jon-
gen, Hans van Nierop, Rob Stevenhagen,
Jack Vecht, Richard Verheul en Miette Ver-
linden. Een duidelijke mengeling van jong,
iets ouder en nog iets ouder. Maar wel al-
lemaal filmgek.

Viering 50 jaar NOVA
Voor de viering van '50 jaar NOVA' is een
heel jaar uitgetrokken, dat geopend wordt
op 14 en 15 november a.s. in De Reehorst in
Ede. Er is uitgebreid over overlegd. Met het
spontane idee dat elk district iets aan het
feest op 14 november zou kunnen bijdra-
gen.
Enkele districtsvertegenwoordigers in het
bestuur hadden meteen '(veel)belovende'
ideeën.
Ook al kun je van mening verschillen over
hoe en wanneer de NOVA precies ont-
stond, het NOVA-bestuur heeft echt vrede
met 1931, en probeert formalisme enigs-
zins van zich af te houden. Het beheerst
naast een erfenis ook'nu'en 'toekomst'van
een stukje amateurfilmerij.
In het jubileum-nummer van Filmbeeld
(november '81) komen we daar graag op
terug.
Naast het weekeinde in november a.s. in
Ede ziet ook de rest van het jubileumjaar er
best aantrekkelijk uit. Meedoen? ... Zoveel
mogelijk!
Let op de overige publikaties hierover in
Filmbeeld, van collega Ton Suurhoff.

CENTRAAL

Ledenservice
De redenen om lid te zijn van de NOVA
worden er gaandeweg alleen maar meer.

Zo hebben zich voor het corps filmconsu-
lenten, waarover we in het voorlaatste FB
schreven, ook gemeld: de ORAK (het Oude
Rotten Advies Kollege) van district Lim-
burg, Ger van Dam en Hans Pelt. Dat ont-
wikkelt zich dus prima. Daarnaast zal de
komende jaarvergadering, op 31 oktober
a.s. in Maarn, moeten beslissen over een
collectieve verzekering van privé-appara-
tuur voor NOVA-leden. Een verzekering
waaraan vrijwillig wordt deelgenomen en
die, gezien dekking en voorwaarden, alleen
maar voordelig is.

Beurzen etc.
Meedoen aan de beurs 'Allerhande zelf
doen' in Zuidlaren, eerste helft september,
bleek in de vakantietijd moeilijk te organi-
seren te zijn. Begrijpelijk. Misschien kan het
dus volgend jaar vóór de vakantietijd
georganiseerd worden. Meedoen aan
'Eigenhandig' in Rotterdam (14 t/m 22 no-
vember) is nog verre van zeker, als ik dit
schrijf. Deelneming aan de Hobbybeurs in
Maastricht (4 t/m 9 november*a.s.) begint
een goeie kans te maken.

Diversen
De UNICA gaat, van de hand van Lothar
Frank van de BDFA (de Westduitse NOVA),
een boekje over jureren uitgeven. Jan Dek-
ker acht hem uitermate deskundig. Verta-
ling in het Nederlands zou dus best eens
verstandig kunnen zijn.

Een onderwerp met een heel ander karakter
is 'niet meedoen aan een NOVA-be-
stuursvergadering'. Zoals geschreven: het
NOVA-bestuur was deze keer bijna vol-
tallig. In dat'bijna'zit een moeilijkheid. Een
district dat niet vertegenwoordigd is heeft
geen ogenblikkelijke invloed draagt
niet bij tot de meningsvorming, er kan
niets aan gevraagd worden en het zegt
niets toe. Het speelt gewoon geen rol, zo-
gezegd. En de wei-aanwezige bestuursle-
den voelen zich ongelukkig omdat er een
portie mening vervalt. Vooral als een zelfde
district waardoor dan ook, enkele malen
achtereen niet meedoet in bestuurszaken,
is dat meer dan jammer.

De volgende vergadering van het NOVA-
bestuur is voorgenomen op 28 november
a.s.

Aad Kooy


