
„Uit de
federatieraad"
Even bijpraten

Tot december 1985 werden de
NOVA-leden middels uitvoerige
verslagen in Filmbeeld van de be-
stuursvergaderingen en van de
algemene ledenvergaderingen
op de hoogte gehouden van het
reilen en zeilen van de NOVA.
Deze verslagen werden tot in de
puntjes verzorgd door „tos", ach-
ter welke afkorting Ton Suurhoff
schuilging. Ton, onze hartelijke
dank hiervoor! Vanaf december
1985 moest er frekwent verga-
derd worden omdat er nog veel
in de nieuwe Federatie NOVA
geregeld moet worden. In tele-
gramstijl volgen hieronder de be-
langrijkste beslissingen en infor-
maties:
— Op 20 november zijn de statu-

ten van de federatie Neder-
landse Organisatie Van Audio-
visuele amateurs (NOVA) bij
de notaris verleden. Daarmee
is de oprichting van de federa-
tie een feit geworden.

- Bij de federatie NOVA heb-
ben zich 9 regionale organisa-
ties aangesloten alsmede l or-
ganisatie die zich richt op de
categorie van individuele ama-
teurfilmers.

— De regionale organisaties zul-
len de (vroegere) recht-
streekse leden van de NOVA
benaderen en hen verzoeken
om zich bij een filmclub aan te
sluiten of rechtstreeks bij de
regionale organisatie. Indien
men van deze mogelijkheden
geen gebruik wenst te maken,
zal men doorverwezen worden
naar de Nederlandse Organi-
satie van Individuele Amateur-
filmers (NOIA).

— Aan de audiovisuele amateurs
in Zeeland zal gevraagd wor-
den om een eigen regionale
organisatie op te richten, om
zich aldus aan te kunnen slui-
ten bij de federatie NOVA.

— Met algemene stemmen is
door de federatieraad het vol-
gende bestuur gekozen: Wim
Couwenbergh, voorzitter; Arie
de Jong, secretaris, en Marten
Grevenstuk, penningmeester.

— Bij het zoeken van een opvol-
ger van Filmbeeld is de keuze
gevallen op „AV actief". In dit
blad, waarmee de NOVA
geen commerciële binding
heeft, zal voortaan het NOVA-
nieuws opgenomen worden.
Aad Kooy coördineert het
nieuws van aangesloten orga-

nisaties; Ed Tietjens brengt de
uitgever in contact met schrij-
vers uit de NOVA-organisatie;
ondergetekende zal voortaan
het federatie-nieuws verzor-
gen.
De contributie voor 1986 is
vastgesteld op ƒ 4,75 plus
ƒ6,50 voor het NOVA-pas-
poort.
Het NOVA-kantoor zal in
1986 voor ca. 25% bezet zijn.
Door de ziekte van Mary de
Klerk kan de bezettingsgraad
zelfs lager uitvallen. Het is de
bedoeling dat (indirecte) NO-
VA-leden zoveel mogelijk
rechtstreeks contact onder-
houden met de organisatie
waarvan zij lid zijn.
De NOVA-paspoorten zullen
voortaan rechtstreeks door de
aangesloten organisaties wor-
den verstrekt.
Aan de Nationale manifestatie
zal in het volgende nummer
van AV-actief uitgebreid aan-
dacht worden besteed. Nu kan
reeds medegedeeld worden
dat de manifestatie weer in de
Reehorst te Ede zal plaats vin-
den, op 15 en 16 november
1986.
Er is een commissie benoemd,
bestaand uit Wim Bettonvil,
Vera Tietjens en Jan van
Weeszenberg, om een voor-
stel uit te werken voor een
nieuw jureringssysteem.
Aansluitend aan de statuten is
een huishoudelijk reglement
opgesteld, en aangenomen
door de federatieraad.
De NOVA heeft films uit de er-
fenis van de bekende filmer
Hunningher ontvangen. Er
wordt bekeken welke van deze
films in de filmotheek opgeno-
men kunnen worden.
De federatieraad staat positief
tegenover het Cinewietsfesti-
val en zal alle gewenste mede-
werking verlenen.
De federatieraad staat open
voor wensen van alle (indirec-
te) leden. Onderwerpen kun-
nen via de afgevaardigde in de
federatieraad aan de orde ge-
steld worden.
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