
CENTRAAL Zij ploegden voort

Uit de bestuursvergadering
28 oktober: achter een groene deur in Utrecht verdwijnen omstreeks half elf 's
morgens successievelijk een stuk of 15 personen. Ze dragen een of andere vorm van
actetas of diplomatenkoffertje. Wat dacht u . . .leden van het NOV'A-bestuur?
Klopt!

Personalia
Het groepje dat de bovenzaal van de
USA-Studio gaat bevolken, blijkt ten
opzichte van 'vroeger' wat gewijzigd te
zijn. René Maassen, die zich in verband
met een al te volle agenda teruggetrok-
ken heeft als vertegenwoordiger van
het district Zuid I, blijkt opgevolgd te
zijn door André Swinnen. De geble-
venen zullen de vertrouwde figuur van
René, en zijn inbreng, nog wel even
missen, denk ik. Aan de andere kant
wensen zij André een effectieve rol, en
dat lijkt best te kunnen lukken.
Nu we het toch over personen hebben
wil ik, het risico nemend dat ik onmis-
kenbaar 'op m'n duvel' krijg, melden,
even tussendoor: Mary de Klerk, onze
'chef de bureau' blijkt, haast op de dag
af, zich al 12 ̂ hjaar met het wel en wee
van de NOVA bezig te houden. Het
aangeboden bloemetje is naar verhou-
ding een te bescheiden blijk van waar-
dering.
Over personen nog even door gespro-
ken: er blijken UNICA-(jaar)medailles
beschikbaar te zijn, ter uitreiking aan
personen die aan de amateurfllmerij
bijzondere diensten hebben bewezen.
De medailles voor'77 en '78 krijgen een
bestemming, die alleszins terecht mag
heten. Dat zal blijken tijdens de Natio-
nale NOV A-Manifestatie in Ede.

Enorme belangstelling
Op de dag van deze bestuursvergader-
ing (d.w.z. 3 weken te voren) blijkt uit
de secretariaatsgegevens dat de be-
langstelling voor de Nationale
NOV A-Filmmanifestatie groter is dan
ooit het geval is geweest. De passe-
partouts en de kaarten voor zondags
vliegen practisch de deur uit. Lust u
nog film-p e uit j e s? Mocht een hotel in
Ede niet lukken: probeer V eenendaal of
Wageningen.
Aldus (volgens mij) regionaal deskun-
dige Ger Mienstra, maar vergeet ie
daarmee Arnhem niet?
Tussen haakjes: die 'toeters' uit mijn
vorige bestuursrapportering .. .die
worden verwacht op zaterdagavond, in
een dames-studenten-orkest. En, als er
UNICA '78-Rusland-gangers zijn die
dia's gemaakt hebben: er is een projec-
tor beschikbaar voor 5 x5 cm raampjes.
Als het lukt is er ook nog een Rusland-
film voor wie dat interesseert. Deels

vanwege Rusland, deels vanwege Fin-
land, ofwel UNICA '79.
Tijdens de filmmanifestatie in Ede is
een beperkt aantal NOVA-buttons te
koop. Grijpt u mis, laat dan blijken dat
het u spijt. Dan weet het bestuur dat
bijmaken zin heeft.

Rapport onderzoek
NOV A-structuur
Zoals de vorige keer gemeld, is boven-
genoemd rapport 'binnen'. Het is een
16 pagina's tellend geschrift. De me-
ningen van de onderzoekende en advi-
serende 'structuurcommissie' en het
NOV A-bestuur lopen deels gelijk en
deels uiteen. De commissie heeft zich
duidelijk los van de NOVA-
bestuurspraktijk een mening gevormd.
Hoe dan ook, het NOVA-bestuur wil
onbedoelde en onnodige meningsver-
schillen graag vermijden en er liefst ook
de algemene ledenvergadering van II
november niet mee belasten. Vandaar
dat een deel (Ab Heijermans, Aad
Kooy, Wim Oosterman, Kees Verbeek
en Jan Willems) gaat doen aan me-
ningsformulering en zal overleggen
met de genoemde structuurcommissie.
Opdat aan de algemene ledenvergade-
ring zoveel mogelijk gezamenlijke me-
ningen kunnen worden voorgelegd.
U begrijpt: wat dan ook besloten wordt,
U november 1978 kan in de NOVA-
geschiedenis een belangrijke datum
worden.

De vergaderaars
De vergaderaars .. .zijploegden voort.
Iets in die trant, maar dan over 'de
Boer', is ooit beweerd door een Neder-
landse dichter. Voor NOVA-
bestuursleden geldt dat evenzeer. Ze
komen zo nodig op 16 december weer
bijeen, en anders wordt het 20 januari
a.s. De peilavond ten behoeve van de
NOVA-stand op TV J '79 is gepland op
29 november a.s. De medewerkers aan
TVT '79 krijgen een apart berichtje.
Tot slot een wat vagere aankondiging.
In het volgende FB (=Filmbeeld) moet
de UNICA even in het zoeklicht. De
nederlandse rol in de internationale
amateurfilmerswereld, vervuld door
uw en mijn NOVA, neemt toe. Het is de
moeite waard daar wat meer over te
vertellen.
Intussen: tot ziens, in Maarn en/of 'Ede.

Aad Kooy


