
Enquête: 86 formulieren ingevuld

Algemene ledenvergadering
wordt 12 mei in de Baeten in
Nieuwegein gehouden
Op zaterdag 24 maart jl. kwam het algemeen bestuur
van de NOVA in Utrecht bijeen en zoals gebruikelijk
geef ik u graag een overzicht van de voornaamste
onderwerpen die behandeld werden. Omdat onze pre-
sidente, mevrouw Phine van der Velden, nog herstel-
lende is van een ingrijpende operatie leidde vice-
voorzitter Gerrit van Doornen de vergadering.
Hij begon met de mededeling dat
aan mevrouw Van der Velden na-
mens de NOVA bloemen waren
gezonden met de beste wensen
voor een spoedig algeheel herstel
en heette twee nieuwe districtsaf-
gevaardigden, te weten de heer J.
de Beer namens het district Noord
en B. van Klooster namens het
district Midden-Nederland van
harte welkom. Een volle agenda,
dus snel aan de slag.

Begonnen werd met de secretari-
aatszaken. Aan de orde kwamen
de brieven van de districten
Noord- en Midden-Nederland met
de mededeling, dat de heren Jan
Gnodde en Ger Mienstra werden
opgevolgd door de beide eerder
genoemde heren. Ger Mienstra
blijft bereid de technische zaken
van de NOVA te behandelen.
De algemene ledenvergadering
wordt op 12 mei 1984 gehouden
in het Wijkcentrum de Baeten in
Nieuwegein. De ons vertrouwde
lokaties in Ede en Maarn waren
niet meer beschikbaar. De Baeten
is eenvoudig te bereiken en ook
centraal gelegen; bij de agenda
komt een route-beschrijving.

Weer familiedag
Aad Kooy bracht verslag uit over
zijn besprekingen met Agfa inzake

CENTRAAL
Voor adressen van de NOVA, be-
treffende organisatie, be-
stuursleden en Filmbeeldcorres-
pondenten zie pagina 17 in onze
uitgave van december 1983.

een nieuw te houden familiedag,
mogelijk in de Flevohof in septem-
ber a.s. Mede gezien het succes
van de vorige familiedag in Bur-
gers' Dierenpark is het bestuur
voorstander van het opnieuw or-
ganiseren van een dergelijke dag.
Er wordt verder aan gewerkt. Dis-
trict Midden-Nederland overweegt
in 1985 weer een vakantiefilm-
festival te houden. Boy van Kloos-
ter licht de plannen toe. Het be-
stuur voelt er voor hiervan een
regelmatig terugkerende nationale
happening te maken en zegt steun
toe. Marten Grevenstuk zal de
coördinatie tussen het organisa-
tie-comité en het bestuur ver-
zorgen.
De NOVA heeft van het ministerie
van WVC het verzoek ontvangen
om een kandidaat aan te wijzen
voor een zetel in de Raad voor
Kunst. Jan Dekker zal hiervoor
genoemd worden.

UNICA '84
Voor inzending naar de UNICA
'84, die van 7 tot 16 september in
Karl Marxstadt in de D.D.R. ge-
houden wordt, werden de volgen-
de films uit de Ten Best 1983
geselecteerd: 'Mijn tweelingbroer
komt eens kijken' van Charles Po-
vel, 'Etna poort naar de aardkern'
van Jan Govers, 'Cartoonist' van
Ed Tietjens, 'the Challence' van
Vic Murtin en 'Corrida' van Rob
Stevenhagen. Een bestuursgede-
legeerde dient nog gezocht te
worden. De notulen van de be-
stuursvergadering van 11 februari
jl. werden goedgekeurd.

Met betrekking tot de financiële
zaken werd een werkschema in-

gediend, dat de taakverdeling tus-
sen de beide penningmeesters re-
gelt en alle financiële aspecten
van de vereniging omvat. Dit
schema is inmiddels met de ac-
countant besproken en wordt nog
op enkele details bijgeschaafd. In
de volgende vergadering zal het
ter goedkeuring aan het bestuur
worden voorgelegd.

De resultaat- en jaarrekening 1983
is door onze accountant en de
penningmeesters opgesteld en
kan op de algemene jaarvergade-
ring gepresenteerd worden, even-
als de begroting voor 1984.

Enquête
Een belangrijk punt op de agenda
was de bespreking van de uitslag
van de enquête, die gehouden
werd inzake een eventuele her-
structurering van de NOVA. Gerrit
van Doornen gaf via een over-
headprojectie een gedetailleerd
overzicht van de cijfers en de
conclusies. Er werden 149 formu-
lieren verzonden en 86 kwamen
ingevuld retour. Daarnaast werden
op de formulieren veel aanvullen-
de opmerkingen gemaakt en ga-
ven 22 clubs in een begeleidende
brief, - vaak uitvoerig - commen-
taar. Het heeft de leden van de
werkgroep enige dagen gekost
om alles naar behoren op een rijtje
te zetten en in de conclusies te
verwerken. Besloten werd dat de
heren Gerrit van Doornen, Ton
Suurhoff, Geurt de Breun, Jan
Dekker en Boy van Klooster zich
thans over het door de werkgroep
opgestelde rapport buiten om
hieruit de voorstellen voor de alge-
mene vergadering te destilleren.

Jurytrainers
De succesvolle training voor jury-
trainers wordt voortgezet. In het
najaar zal een groep mensen be-
schikbaar zijn om per district een
jurytraining te geven. De districts-
afgevaardigden worden verzocht
om alvast na te gaan wie in hun
district belangstelling heeft om
deze cursus te volgen.

De voorbereidingen voor de natio-
nale manifestatie zijn begonnen.
Jan van Weeszenberg stelt een
formulier met toelichting op ten
behoeve van de gekwalificeerde
films. De juryleden worden opieuw
door de districten aangewezen.
Omdat het wedstrijd reglement 7
juryleden voorschrijft en er negen
districten zijn, werd geloot. Cen-
trum en Zuid II zullen dit jaar geen
jurylid leveren. Voor de manifesta-
tie in 1985 werd het derde week-
end in november gekozen.

Filmbeeld
Ton Suurhoff informeerde de aan-
wezigen over de vergaderingen

van de redactieraad en de bespre-
king, die met een aantal vaste
medewerkers van Filmbeeld heeft
plaatsgevonden. De voorlopige
resultaten mogen positief ge-
noemd worden. Een aantal NOVA-
leden, die op een bepaald terrein
deskundig zijn, verklaarden zich
bereid aan Filmbeeld te gaan
meewerken. Onze eindredacteur
krijgt over enkele maanden be-
schikking over een grotere keuze
van artikelen, wat de kwaliteit van
Filmbeeld zeker ten goede zal
komen.

Na nog enige aandacht besteed te
hebben aan de Werkgroep Clubs
en Districten en aan de NOVA-
winkel waren we toe aan de rond-
vraag. Een gevarieerde hoeveel-
heid vragen en opmerkingen van
Guus Mansveld, André Swinnen,
Marten Grevenstuk, Jac. de Beer
en Aad Kooy werden naar beste
weten beantwoord. Waarna de
voorzitter rond half vijf de verga-
dering kon sluiten.

Tos

Samenwerking
NOVA-Agfa
In het vorige Filmbeeld vermelden
we het al onder het Centrale
NOVA-nieuws: er komt geen
vierde Agfa-Moviechrome wed-
strijd in 1984. Agfa meent dat haar
Moviechrome op kwalitatief ni-
veau geaccepteerd is door de
hobbyfilmer en dat daarmede de
doelstelling van de wedstrijden
bereikt is. Agfa-Gevaert wil echter
de samenwerking met de NOVA
graag voortzetten, in een vorm die
aantrekkelijk is voor een groot,
breed publiek. Zowel Agfa als
NOVA beraden zich hierover. In
komende nummers zullen wij hier-
op terugkomen.


