
Leden van algemeen bestuur
werkten weer overvolle
agenda af
Voor de tweede maal dit jaar kwam het algemeen
bestuur op zaterdag 16 maart jl. in vergadering bijeen.
Alle bestuursleden hadden de soms verre reis naar
Nieuwegein gemaakt. In het district Zuid II hebben vier
NOVA leden de bestuurszaken, in afwachting van de
verkiezing van een nieuw bestuur, ter hand genomen
en hun vertegenwoordiger, Wim Bettonvil werd als een
welkome gast begroet.

Slechts één persoon ontbrak; on-
ze trouwe Mary de Klerk, die sinds
mensenheugenis nog nooit een
vergadering heeft gemist, was
door ziekte afwezig en het eerste
besluit van de vergadering was
dan ook om haar een bloemstukje
met de beste wensen voor een
spoedig herstel te laten zenden.

59 vakantiefilms
Een overvolle agenda noopte Wim
Couwenbergh om kort te zijn. En-
kele punten werden op verzoek
van districtsvertegenwoordigers
aan de agenda toegevoegd. De
notulen van de bestuursvergade-
ring van 26 januari jl. werden
goedgekeurd en uit de aanvullen-
de opmerkingen leerden we, dat
voor het Vakantiefilm Festival 59
films zijn ingestuurd, hetgeen bijna
12 uur projectie betekent. De jury
heeft inmiddels een voorselectie
gemaakt, waaruit ruim 31/2 uur
projectie in vier blokken en 4 cate-
gorieën zijn overgebleven. Boy
van Klooster meldt, dat de organi-
satie naar wens verloopt en dat
men rekent op een leuk festival
met veel bezoekers. André Swin-
nen, die het amateur filmfestival in
Mons bezocht met een aantal Ne-
derlandse films in zijn koffer, deed
verslag van de behaalde succes-
sen en het feit, dat hij enkele
Nederlandse films aan de Franse
Televisie had kunnen verkopen
voor uitzending in Frankrijk en Ca-
nada.

NOVA en video
Bij de ingezonden stukken en me-
dedelingen wordt een brief van
Frits van Echten behandeld, met
een aanbieding om de NOVA on-
der de aandacht van videofilmers
te brengen. Het bestuur besluit
om positief te reageren en Aad
Kooy zal hierover contact met
Frits opnemen. Jan Dekker deelt
aan de districtsvertegenwoordi-
gers een lijst uit van clubs in hun
district, die nog geen ledenlijst
hebben ingezonden. Dit blijken er
meer dan 20 te zijn.

LANDELIJK
Voor adressen van de NOVA
betreffende organisatie, be-
stuursleden en filmbeeldcor-
respondenten zie pagina 24
in onze uitgave van januari
1985.

Wim Couwenbergh stelt voor
eerst punt 7 van de agenda: Cur-
sussen, te behandelen. Wat de
videocursus betreft heeft Jan van
Weeszenberg inmiddels het script
voor de videopresentatie ge-
maakt. Dit is met Jan Schoonen,
Boy van Klooster en Vera en Ed
Tietjens op een bespreking in Nul-
de doorgenomen, waarna Jan aan
de hand van de gemaakt opmer-
kingen een gewijzigd script heeft
geschreven. De opnamen hiervoor
kunnen beginnen. Naast de video-
band komt er een syllabus en een
cursus. De vorderingen verlopen
naar wens; in september moet
alles beschikbaar zijn.

Jurytraining
fEen nieuwe jurytraining wordt
door Vera en Ed op 12 en 13 april
in Overveen gegeven. Lo Tepe is
de coördinator, er zijn al ruim 20
aanmeldingen binnen. Enkele
geïnteresseerden werden door-
verwezen naar Geurt de Bruin, die
op een later tijdstip de laatste
training in het midden van het land
zal organiseren.
Inzake de samenstelling van een
algemene filmcursus hebben de
leden van de werkgroep hun rap-
porten ingediend bij Boy van
Klooster, die een eindrapport met
voorstellen, hoe deze cursus er uit
moet zien, aan het bestuur zal
voorleggen.

Bij het punt financiën en subsi-
diebeleid gaf Marlen Grevenstuk
een overzicht van de stand van
zaken. Hij liet het concept van de
resultatenrekening 1984 circule-
ren, waaruit het verheugende feit

viel af te lezen, dat de NOVA haar
negatieve vermogen in het jaar
1984 teruggebracht had van
ƒ 20.000,-— tot ƒ 3.500,—. Hij
maakte echter wel duidelijk, dat
zowel het NOVA secretariaat als
de districten hiervoor goed pijn
hadden moeten lijden, maar dit
was nu eenmaal een noodzakelij-
ke operatie in verband met het
nieuwe subsidiebeleid van WVC.

Budgetten per district
In een uitvoerige memo heeft Mar-
ten de nieuwe subsidiemogelijk-
heden nog eens op een rijtje gezet
en aan de bestuursleden toege-
zonden. Hieruit blijkt, dat voortaan
de budgetten per district vastge-
steld moeten worden en er wordt
gewerkt aan een rekenmethode
om de subsidie zo goed mogelijk
te verdelen. Marten praat op het
ministerie verder. De nieuwe pro-
cedure wordt door de vergadering
goedgekeurd, met de aanteke-
ning, dat de inhoudelijke kant van
de subsidieverlening beoordeeld
dient te worden door het bestuur.
Met betrekking tot de algemene
jaarvergadering op 1 juni 1985
dienen alle stukken voor 10 april
aan het secretariaat te worden
gezonden. Betrokkenen krijgen
hiervoor een schriftelijke medede-
ling. De agenda wordt in grote
lijnen vastgesteld. Omdat het on-
verstandig is 'een vat te timmeren
rond een nog onbekende inhoud',
om de woorden van de voorzitter
te citeren, zullen de statuten en
het huishoudelijk reglement op
een afzonderlijke vergadering in
november aan de vereniging
worden voorgelegd.

Bestuursverkiezing
Wat de bestuursverkiezing betreft
stellen Wim Couwenbergh, Marten
Grevenstuk, Jan Dekker, Jan van

Weeszenberg en Aad Kooy zich
beschikbaar voor herverkiezing.
Gerrit van Doornen stelt zich, zo-
als al eerder door hem meege-
deeld, niet herkiesbaar. Hij blijft
echter meewerken aan de her-
structureringsbesprekingen. Ton
Suurhoff en Geurt de Bruin stellen
zich ook niet herkiesbaar. Ton
blijft echter wel de zaken rond
Filmbeeld en Teletekst voorlopig
behartigen. Het zoeken naar op-
volgers is een bestuurlijke zaak.

Herstructurering
Wim Couwenberg geeft een uit-
voerig overzicht van de gesprek-
ken, die met vertegenwoordigers
van NH '63, NB '80 en individuele
NOVA-leden gevoerd zijn en nog
voortgezet worden over de her-
structurering van de organisatie.
Hij noemt ze constructief en de
sfeer is goed. Er wordt openhartig
gepraat en men is nu toe aan een
meer concrete uitwerking. Ook op
districtsniveau vinden besprekin-
gen plaats. Wim verwacht op de
algemene ledenvergadering een
aantal voorstellen te kunnen doen.
André Swinnen heeft namens het
district Limburg enkele kritische
vragen en krijgt hierop een bevre-
digend antwoord. Aandacht wordt
gevraagd voor het punt ledenwer-
ving. Een lijst van niet bij de NOVA
aangesloten filmclubs, voor zover
bij het secretariaat bekend, zal aan
de districtssecretarissen worden
toegezonden. Marten Grevenstuk
vraagt of men op de districtsver-
gaderingen over ideeën wil na-
denken.
De rondvraag wordt in een snel
tempo afgewerkt, want het is in-
middels vijf uur en de meeste
aanwezigen hebben nog een
lange rit voor de boeg. Ze zien
elkaar weer op 20 april a.s.

Tos

Ook videowedstrijd op onze
Nationale Manifestatie in Ede
De komende Nationale Manifesta-
tie in Ede vraagt reeds nu de
aandacht. Op de vergadering van
het algemeen bestuur wordt be-
sloten dat er naast de filmwed-
strijd ook een videowedstrijd uit-
geschreven zal worden. Echter
losgekoppeld van de filmwedstrijd
en met een eigen beoordeling. De
districtsvertegenwoordigers ge-
ven de namen van de juryleden
voor hun district op. Omdat we
negen districten hebben en er 7
juryleden nodig zijn wordt er op-
nieuw geloot. Districten West III en
West IV vallen dit jaar uit. District

Oost zal zijn jurylid zo spoedig
mogelijk bekend maken. Verder
worden het: Limburg Ruud Steen,
Centrum Jan Volland, Noord Elzo
Witter, Noord-West Lilo Laske,
Zuid II Wim Bettonvil, Midden Ne-
derland Boy van Klooster.

Instructiedag
Jan van Weeszenberg diende een
voorstel in voor de namen van
juryleden voor de voorselecties.
Om de nodige eenheid in beoor-
deling te krijgen komt er een in-
structiedag voor alle juryleden.


