UlT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

door Piet uan Eerden
Op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering werd langdurig stilgestaan bij het te voeren
beleid in de komende jaren. Vooral
het komende jaar zal heel belangrijk worden voor de NOVA. Belangrijk omdat het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), zich geadviseerd
wetend door de Raad voor de
Kunst, vindt dat de Nationale
NOVA Manifestatie en het Gouden
Vlam Festival tot één landelijk
film- en videofestival samengesmolten dienen te worden.
Zowel de NOVA als het
LOKV/SBA/Centra voor Kunstzinnige vorming - die de respectievelijke festivals organiseren - willen
het liefst zelfstandig blijven opereren. De NOVA met als doelgroep
de georganiseerde amateurfümers
(met de mogelijkheid voor nietgeorganiseerden ook deel te
nemen) en het LOKV c.s. met als
doelgroep amateurfilmers, jongeren en aankomend professionelen.
Door enkele jaren geleden het
Gouden Vlam Festival in het leven
te roepen, ontstond er een overlapping in de doelgroep amateurs.
Omdat filmers nu eenmaal graag
hun film zoveel mogelijk willen

vertonen, schreven vele NOVAleden tevens in op de voorronden
van dat Gouden Vlam Festival en
velen van hen behaalden de
begeerde Gouden Vlammen. Beide
festivals zijn sterk afhankelijk van
subsidie van het ministerie.
De NOVA Manifestatie wordt
geheel door 'liefhebbers' georganiseerd zonder dat zij daar dus
enige betaling voor ontvangen. Het
Gouden Vlam Festival wordt
geheel door professionals georganiseerd, die daarvoor uiteraard wel
worden betaald. Zonder hier
bedragen te willen noemen, verhouden de kosten zich ongeveer
als l : 7.
Om misverstanden te voorkomen: de totale kosten van het
Gouden Vlamfestival worden niet
alleen betaald uit de subsidiepot
van OCW doch worden voor een
groot deel opgebracht door LOKV,
de SBA en de centra voor kunstzinnige vorming (personeelskosten).
Na het stopzetten van de subsidie aan de NOVA in 1992 stond
de SBA jaarlijks een groot deel van
het 'audiovisueel werkkapitaal' af
om de Nationale Manifestatie te
kunnen blijven organiseren. Beide
festivalorganisaties vinden dat
hun festival recht van bestaan
heeft,
Omdat het ministerie niet
bereid blijkt te zijn het beschikbare subsidiegeld over de beide festivals te verdelen, waar iedereen
bijzonder content mee zou zijn, is
dus besloten alleen nog financiële
steun te geven als beide festivals
een relatie aangaan. Tot die relatie
zal snel besloten moeten worden,
de geldkraan is al gesloten!
In de extra federatieraadvergadering van 4 januari jl. is besloten, onder druk van de financiële
consequenties, dat de NOVA zich
(onder een aantal voorwaarden)
positief zal opstellen in de besprekingen rond het gezamenlijke festival.
Dat een en ander gevolgen zal
hebben voor sfeer, stijl en inhoud
van de NOVA Manifestatie vanaf
1996 moge duidelijk zijn.
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