
Terwille van voortbestaan NOVA

Ingrijpende wijzigingen
worden voorgesteld aan
algemene ledenvergadering
Na een tussenpoos van 31/, maand (zomervakantie),
kwam het algemeen NOVA-bestuur op zaterdag 17
september weer bijeen. Het heeft vooral naar de
huidige situatie en de toekomstverwachtingen geke-
ken. Daarbij is afgesproken ingrijpende wijzigingen
voor te stellen aan de komende algemene ledenverga-
dering. Terwille van het voortbestaan van de NOVA.
Meer daarover in een aparte bijdrage. Hieronder de
overige behandelde zaken.

Club- en districts-
activiteiten
Enige districten wisten al data aan
te geven voor hun voorselectie
voor de Nationale wedstrijd in
1984 (Centrum, Limburg en
Noord-Brabant/Zeeland). Dat is
best vlot. Als nu de andere distric-
ten over hun datum overleggen
met het NOVA-kantoor, ontstaat
de mogelijkheid dat elke keer min-
stens één jurylid zijn/haar ervarin-
gen in het ene district kan over-
brengen naar het volgende en
daarmee de landelijke samenhang
van de beoordelingen kan bevor-
deren. Van harte aanbevolen.

Nationale activiteiten
Een hoogtepunt in het nationale
filmgebeuren is natuurlijk de aan-
staande manifestatie op 12 en 13
november in Ede. Omvattende de
Nationale wedstrijd met uitver-
kiezing van de '10 beste', de uit-
slag van de 3e Agfa Moviechrome
wedstrijd, een presentatie van de
'Ontdek je plekje'-films die dis-
trictswinnaar werden en prijsuitrei-
king door Jan van Hoof voor de
beste Burgers' Dierenpark-film.
Die uiteraard ook vertoond wordt.
Sterke indruk is dat ettelijke be-
zoekers de zaterdagavond het
liefst willen babbelen met hobby-
genoten, niet gestoord door een
overdadig muziekvolume. Tegen
een bescheiden achtergrond-mu-
ziekje geen bezwaar. Het idee van
een 1 -dags manifestatie zag prak-
tisch niemand zitten.

Reglement
Voor de volgende nationale wed-
strijd (in 1984) moet een nieuw
reglement komen, met nieuwe re-
gels voor maximale filmduur,
videofilms, het aantal juryleden en
mogelijk meer. Jan van Weeszen-
berg gaat er aan werken.
Wat anders is, in het algemeen, de
training van juryleden. In het dis-

CENTRAAL
Voor adressen van de NOVA,
betreffende organisatie, be-
stuursleden en Filmbeeldcor-
respondenten zie pagina 23 in
onze uitgave van Juni ji.

trict Noord is onder leiding van Ed
Tietjens, in een proeftraining, voor-
al ingegaan op de motiveringen,
de argumenten, van juryleden. Ton
Suurhoff en Gerrit van Doornen
zullen nagaan hoe hiermee lande-
lijk wat gedaan kan worden. Bij-
voorbeeld door 1 a 2 juryleden per
district hiermee te confronteren en
hen, op hun beurt, als cursusleider
anderen in de eigen regio van de
opgedane ervaringen te laten pro-
fiteren. Het zal wel niet altijd pijn-
loos verlopen, denk ik. Maar is dat
erg?

Er werd afgesproken wie de NOVA
per komend, aangemeld evene-
ment vertegenwoordigt. De be-
trokken organisaties krijgen vooraf
bericht.
Verder bleek dat de schuld van de
NOVA aan haar Filmbeeld-druk-
ker/uitgever kon worden afgelost
zonder een lening aan te gaan.
Een bemoedigende zaak, volgens
mij ten dele mogelijk doordat de
bezetting van het NOVA-kantoor
relatief vrij ingrijpend werd terug-
gebracht.
(Zoals gezegd: over verdere ge-
dachten ter reconstructie van de
NOVA wordt, in dit Filmbeeld,
apart bericht).

Internationale activiteiten
Er zijn ook activiteiten, evenemen-
ten van internationaal karakter.
Daarmee wordt de wereld steeds
kleiner. Over de afgelopen UNICA-
manifestatie in St. Nazaire bericht
NOVA-voorzitster Phine van der



Velden elders in Filmbeeld. Over
de bijbehorende jaarvergadering
vindt de lezer het een en ander
onder 'UNICA-nieuws'.

Diversen
Op zijn verzoek is ondergetekende
ontheven van een paar taken. Ver-
tegenwoordiging van de NOVA in
het Centraal Film Beraad is over-
genomen door Phine van der Vel-
den, die op beleidsgebied met
meer achtergrond en formele po-
sitie kan reageren.
Daarnaast gaat 2e secretaris Ton
Suurhoff verslagen in Filmbeeld
over de vergaderingen van het
algemeen bestuur verzorgen, in-
gaande de volgende keer.
Andere zaken. Er is behoefte aan
een NOVA-speldje en een NOVA-
sticker, allebei met de tegenwoor-
dige NOVA-logo, dat 'vierkante
beeldmerk'. Voor incidentele me-

dedelingen van het NOVA-bestuur
aan de clubs, en omgekeerd,
wordt Vice Versa gebruikt. Voor
ondersteuning en uitleg van de
NOVA-achtergrond en -organisa-
tie: NOVAskoop. De aangesloten
clubs mogen dit jaar een nieuwe
aanzet verwachten.
Op de agenda van de volgende
vergadering van het algemeen be-
stuur staan onder meer: video,
Filmbeeld, mogelijke herhaling van
de NOVA-familiedag, en de nog
steeds verwachte resultaten van
de op 28 november 1981 opge-
richte werkgroep cursussen. De
eerstvolgende vergadering van
het algemeen bestuur is gepland
op zaterdag 29 oktober a.s.
Tot slot, bij dit 'laatste stukje':
bedankt voor uw belangstelling. Ik
hoop dat mijn opvolger heel veel
nieuwe lezers aantrekt.

Aad Kooy


