
Algemeen bestuur besprak
veel 'werk in uitvoering'
Het algemeen NOVA-bestuur vergaderde op zaterdag
16 juni j.l. De eerste uren werden uitsluitend besteed
aan het onderwerp 'cursussen', in samenspraak met
het merendeel van de cursusleiders. Na de lunch
kwamen allerhand andere onderwerpen aan de orde.
Begonnen werd met uitwisseling
van ervaringen, opgedaan in clubs
en centraal. Zowel de publiciteit,
een grove cursussenindeling (ba-
siskennis, specials, onderwerpen
voor gevorderden) als de behaal-
de tegen- en meevallende resulta-
ten kwamen aan de orde. Ook de
vraag: wat kun je beter in de clubs
doen, en wat is verstandiger cen-
traal te doen?
Er kwam, inclusief video, zoveel
ter tafel dat besloten werd op
zaterdag 30 juni een aansluitende
bijeenkomst van cursusleiders te
houden, onder leiding van Jan
Schoonen. Die bijeenkomst moet
leiden tot een uniform geraamte
voor een basiscursus. De opzet is
om deze cursus in de daarin geïn-
teresseerde clubs te laten geven.
Zowel aan de eigen leden als be-
langstellende buitenstaanders.
Met als cursusleiders de bestaan-
de, voorzover die daar zin in heb-
ben, en nieuwe. Veel handen ma-
ken licht werk.

Het idee is verder dat het NOVA-
kantoor zowel publicitair (richting
dagblad- en huis-aan-huis pers)
als registrerend ondersteunt. Voor
de bestuursleden van clubs ko-
men we er in 'Vice Versa' van

september, dit jaar ongetwijfeld op
terug.

Structuur NOVA
In de huidige onzekerheid wat be-
treft video wil het algemeen be-
stuur zeker toch mogelijkheden
scheppen voor de organisatie van
het feitelijk gelijksoortige video-
gebeuren. Zowel in clubs als se-
paraat. Wat betreft de indeling in
districten gaan provinciale gren-
zen misschien een grotere rol spe-
len. De samenstelling van het al-
gemeen bestuur moet misschien
veelzijdiger. De statutencommis-
sie krijgt een flinke klus aan het
opstellen van een passend voor-
stel. En de algemene ledenverga-
dering van het najaar valt niet te
missen door welke club dan ook
die invloed wil uitoefenen op natio-
nale bevordering van de kwaliteit
van het smalfilmen en het video-
filmen.
NOVA-winkel
Er is ook gesproken over de
NOVA-winkel, waarbij enkele
waardevolle suggesties ter uitbrei-
ding zijn gedaan en opgepakt ter
verdere uitwerking.
Er is heel kort gesproken over de
NOVA-familiedag op 22 septem-
ber a.s. en over het 2e Nationale



Vakantie Smalfilm- en Videofesti-
val op 2e Paasdag in Hattem. En
over de jury van de Nationale film-
wedstrijd in Ede, die nog niet hele-
maal compleet was.
Ter sprake kwamen verder wie de
UNICA-jaarmedaille zou krijgen,
de beste contactvorm met niet-

aangsloten organisaties en interne
(subsidie) regelingen.
De volgende vergadering van het
algemeen bestuur wordt gehou-
den op zaterdag 1 september a.s.
Omdat Ton Suurhoff verhinderd
was is dit verslagje van
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