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1. Ledenadministratie 
 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van het aantal NOVA-leden. Het ledenaantal is 
vastgesteld aan de hand van de geïnde contributies. Uit de tabel blijkt dat in 2003 het aantal 
leden met 51 is gegroeid. De indruk bestaat evenwel dat het aantal leden min of meer 
constant is.   
 
 

jaar aantal leden 

2001 2967 
2002 2927 
2003 2978 
2004  

 
Tabel 1.  Ledenadministratie NOVA  

 
 
Algemene opmerkingen: 
• Per 1.1.2003 werd de ledenadministratie (inclusief het verstrekken van de 

lidmaatschapskaarten) overgeheveld van de NOVA naar de AO’s. De overdracht is zonder 
noemenswaardige problemen verlopen. 

• Voor een eenmalige publiciteitscampagne had het filmblad Video Hobby Magazine 
gevraagd naar het ledenbestand van de NOVA. Door de AO’s werd verdeeld gereageerd 
over het al dan niet honoreren van deze vraag. Uiteindelijk bleek het niet mogelijk een 
volledig ledenbestand ter beschikking te stellen. In deze situatie werd besloten afwijzend 
te reageren op de vraag van Video Hobby Magazine. 

• In het verslagjaar melden zich “De Viewer” (Amsterdam, FAA NH’63), “Filmere” (Almere, 
Midden Nederland), “Orck” (Urk, Midden Nederland), “Erica” (NOVA Noord), “Losser” 
(AVO) en “Windjammer” (NOVA Noord) als nieuwe clubs bij de NOVA aan. De “OSO” 
(Hilversum, VAVAC) trad uit de NOVA. 

• In 2003 sloot zich als nieuwe AO “Zeeland i.o.” bij de NOVA aan.  
 
 
 
2. Evenementen 
 
 
2.1. Nationale NOVA Manifestatie 
 
De Nationale NOVA Manifestatie 2003 werd in het weekend van 25 en 26 oktober door 
Midden Nederland georganiseerd in Theater “’t Voorhuys” in Emmeloord. Het gezellige 
theater, het met smaak aangeklede podium én de perfecte organisatie vormden de 
ingrediënten waaruit een heerlijk filmweekend werd gebrouwen. De Nationale NOVA 
Manifestatie had als thema “feest van de herkenning”. Hiermee werd zowel het herkennen 
van filmers in hun werk als het herkennen van filmvrienden bedoeld.   
 
De jury voor de Nationale NOVA Manifestatie 2003 bestond uit Arjan van Gelderen, Hay 
Joosten, Minze Leistra, Rob van Maanen en Kees Tervoort. In een weekend in september 
voorafgaande aan de Nationale NOVA Manifestatie beoordeelden zij de 48 genomineerde 
films en kenden de prijzen toe. Bijzonder prijzenswaardig van de jury was haar gulheid in het 
toekennen van prijzen! Dat is leuk voor de makers en vormt voor hen een stimulans om door  
te  gaan. Op de palmarès van de Nationale NOVA Manifestatie 2003 staan 5 gouden, 13 
zilveren en 19 bronzen medailles. Aan 11 films werd door de jury een eervolle vermelding 
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toegekend. In tabel 2 is een overzicht van de toekende prijzen gegeven. De eervolle films 
konden helaas niet vertoond worden omdat hiervoor geen projectietijd beschikbaar was. 
 
 

 GOUD 
De Eksterhof 
De idioot in het bad 
De man die niet kon wachten 
De disk 
Op zoek naar mijn broer 

Huub Bervoets & Jos Salden 
Peter Keijsers & Willem Kurstjens 
André van der Hout & Tony Torn 
Video-filmgroep Saenden 
Henk Koster 

LOVA 
LOVA 
ZH II 
FAA NH’63 
AVO 

ZILVER 
De grap 
 
Verspeelde energie 
Was er nog post? 
 
In de palm van haar hand 
Daar was dus niks meer licht gekleurd 
De zonnemunt 
Schatjes in Tirol 
Een steengoeie vakantie 
De poppen aan het dansen 
Eendagsvliegen 
Waar twee continenten elkaar ontmoeten 
Haunted house 
Haantje met de groene poten 

André van der Hout, Stella van Zelm & Tiuri van 
Rossum 
Henk van de Meeberg 
Henk van de Meeberg, André van der Hout, Arie 
Pons, Cor van de Velde & Elly Voogd 
Leo Baeten 
Gerda Zwaanswijk & Ivonne Wierink 
Floris Wolvetang 
Peter Brouwers 
Henk Boose 
Phocas Kroon 
Phocas Kroon & Wanda Meeuws 
René Roeken 
Henk van Venrooy & Ron Hofman 
Mark Kapteijns 

ZH II 
 
ZH II 
ZH II 
 
LOVA 
FAA NH’63 
AVO 
LOVA 
ZH II 
NB’80 
NB’80 
NB’80 
ZH II 
NB’80 

BRONS 
Het mooiste plekje van Eibergen 
On(t)roerend goed 
Verloren land 
De CD 
Op het randje van het leven 
Kaarsen voor Antonius 
’t Verleden herleeft 
De Delftsche Kamer 
The making of … 
Rail away 
De ring 
De dèn haole 
(Van) Bijen houden 
Glasgalerie Leerdam 
Buitengewoon 
Quato 
 
Ik 
Zalig Kerstfeest 
De primitieve homide 

Ben Tragter 
Gerda Zwaanswijk 
Gaetano Giumento 
Frans Hoofd 
Jan Grijsen 
Geleense Smalfilm- en Videoclub 
Harry Meter & Franka Stas 
Jan van der Schans 
Peter Brouwers 
Hermann & Wilma Pons 
Wim Bongers & San Piepers 
Laurent & Bèr Beckers 
Ad Eijkhoudt & Ben Vermij 
Ton van Kan & Kees van Driel 
Ivonne Wiering & Gerda Zwaanswijk 
Huub Bervoets, Harry Meter, Herman Schipper, 
Franka Stas & Henk Teunissen 
Louis Smits & Aria Mulder 
Peter Brouwers 
Wobbe Gorter & Johan Zielstra 

AVO 
FAA NH’63 
ZH I 
NB’80 
AVO 
LOVA 
NOIA 
ZH I 
LOVA 
ZH II 
LOVA 
LOVA 
AVO 
ZH II 
NOIA 
LOVA/ 
FAA NH’63 
ZH II 
LOVA 
NOVA Noord 

EERVOLLE VERMELDING 
Uit ijzer gegoten 
Toeten noch blazen 
Tax 
Grassroots 
Uit het goede hout gesneden 
De 7 Provinciën 
De nationale parken van Amerika 
Kakadu National Park 
Zweefvliegen – teamsport op zekere hoogte 
 
Een huis voor Achnaton 
Het kan verkeren 

Dick Bulten 
Haarlemse Smalfilm Liga 
Groep Pro Deo 
Uli Fürst 
Six Pack 
Honza Hak & Nico Bessem 
Henk Huberts 
Eric Geerligs 
Piet de Haan, Cor Jongbloed, Wim Kuijsten, 
Rob van Essen & Bernard Vink 
Lucie van Kammen 
Lucie van Kammen, Ineke van Alten & Til van Dijk 

AVO 
FAA NH’63 
FAA NH’63 
LOVA 
Midden Ned. 
Midden Ned. 
Midden Ned. 
VAVAC 
ZH I 
 
ZH II 
ZH II 

 

 
Tabel  2. Palmarès Nationale NOVA Manifestatie 2003  
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Laureaat van de Nationale NOVA Manifestatie 2003 werd Huub Bervoets (LOVA) met zijn film 
“De Eksterhof”. Met een langdurige applaus na de vertoning van deze één uur durende 
speelfilm onderstreepte het publiek de mening van de jury. “De Eksterhof” is inderdaad een 
prachtige film die ondanks de lengte blijft boeien door alles wat een speelfilm mooi maakt: 
het spel van de acteurs, de spelregie, de mise-en-scène, de locaties, de rekwisieten, het 
camerawerk en de montage. Voor Huub Bervoets is het inmiddels de derde keer dat hij op 
een Nationale NOVA Manifestatie laureaat wordt. Met zijn films “Otto’s dagboek” en “De 
Valkevallei” beklom hij al eerder het hoogste podium. 
 
Als gebruikelijk werden op de Nationale NOVA Manifestatie een aantal bijzondere prijzen 
beschikbaar gesteld. De prijs voor de film met de meest creatieve geluidstoepassing 
(beschikbaar gesteld door Herman Ottink) werd toegekend aan Peter Brouwers (LOVA) voor 
zijn film “Schatjes in Tirol”. De Video-filmgroep Saenden (FAA NH’63) veroverde met hun film 
“De Disk” de prijs voor de beste groepsfilm welke door Midden Nederland beschikbaar was 
gesteld. Gerda Zwaanswijk (FAA NH’63) mocht voor haar film “On(t)roerend goed” de door 
Jan Schoonen beschikbaar gestelde prijs voor de beste nieuwkomer in ontvangst nemen. 
 
Op de Nationale NOVA Manifestatie 2003 werd oud-penningmeester Jan Essing officieel 
benoemd tot erelid van de NOVA. De UNICA-medaille werd toegekend aan Wim Nummerdor 
voor zijn vele verdiensten voor het amateurfilmen. 
 
De Nationale NOVA Manifestatie kan als zeer geslaagd gekenmerkt worden. Een groot 
compliment voor de zowel vóór als achter de schermen acterende leden van het 
organisatieteam van Midden Nederland. Niet onvermeld mag blijven de zeer verzorgde 
projectie van de films door het projectieteam van de NOVA. 

 

 
2.2 Nationale 60 seconden Video-Wedstrijd 
 
De Nationale 60 seconden Video-Wedstrijd vond op 17 mei plaats in het Fulco-Theater te 
IJsselstein en werd door de VAVAC georganiseerd. De ca. 80 bezoekers konden genieten van 
36 films die voor de wedstrijd waren ingeschreven. De juryleden voor de bepaling van de 
beste 16 films, voorafgaande aan de eindronde, waren: Riny Alberts, Piet van Eerden en 
Henk Teunissen. 
 
De Nationale 60 seconden Video-Wedstrijd 2003 werd gewonnen door Franka Stas en Harry 
Meter (Videofilmers GSA, Hilversum) met hun film “Deal”. Op de 2e plaats eindigden H. 
Landman en J. Kerbof (Videogroep Delfzijl, Termunterzijl) met hun film “Water”. “Kaatje” van 
Martin Pel (individueel lid VAVAC) eindigde op de 3e plaats. 
 
De jury wees "Deal" en "Kaatje" aan om ons land te vertegenwoordigen tijdens de World 
Minute Movie Cup, die werd gehouden tijdens het UNICA-festival in Warschau (Polen). 
 
 
 
3. Organisatie 
 
 
3.1. Bestuur 
 
Het bestuur van de NOVA bestond in 2003 uit Piet van Eerden (voorzitter), Leo Baeten 
(secretaris) en Ruud van der Horst (penningmeester). In de tweede helft van 2003 was de 
voorzitter langere tijd afwezig door een ernstige ziekte. 
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In het verslagjaar waren Piet van Eerden (voorzitter) en Leo Baeten (secretaris) reglementair 
aftredend. Omdat voor de functie van voorzitter géén kandidaat beschikbaar was, werd op de 
Algemene Ledenvergadering het voorstel van het bestuur goedgekeurd om het mandaat van 
Piet van Eerden met één jaar te verlengen. De voorzitter zal op de Algemene 
Ledenvergadering 2004 aftreden. Tevens ging de Algemene Ledenvergadering er mee 
akkoord dat Piet van Eerden als voorzitter opgevolgd zal worden door de huidige 
penningmeester Ruud van der Horst. Op de Algemene Ledenvergadering in 2004 zal een 
nieuwe penningmeester gekozen worden. De secretaris werd met algemene stemmen 
herkozen. 
 
 
3.2. Federatieraad en Algemene Ledenvergadering 
 
In de Federatieraad en op de Algemene Ledenvergadering waren in 2003 de afgevaardigden 
van de AO’s: Bouke Jasper (FAA NH’63), Irmgard Krümpelmann (LOVA), Wim Nummerdor 
(MN), Bert Coolen (NB’80), Jan van der Schans (NOIA), Rob Nijhuis (NOVA Noord), Henk 
Koster (AVO), Henk Alberts (VAVAC), Mat Gerritsen (ZH I) en Jan Schoonen (ZH II).  
 
De Federatieraad kwam bijeen op 15 maart, 13 september en 13 december; op 24 mei 2003 
vond de Algemene Ledenvergadering plaats. 
 
De belangrijkste besluiten in de Algemene Ledenvergadering en Federatieraad waren: 
• In de AO’s bleek niet algemeen bekend te zijn dat geaccordeerde juryleden per 

wedstrijdseizoen niet meer dan één keer mogen jureren bij een voorjurering in een AO. 
Bovendien mogen in de jury van de Nationale Finale-wedstrijd geen juryleden zitting 
hebben die in datzelfde wedstrijdseizoen reeds gejureerd hebben tijdens een voorjurering 
in een AO.  

• Met de NOIA werden gesprekken gevoerd over het al dan niet lid kunnen zijn van 
individuele leden van een AO. Beide partijen hebben elkaar kunnen vinden in de afspraak 
dat de NOVA individuele leden in principe verwijst naar de NOIA. Dit laat onverlet dat 
indien individuele leden opteren voor het lidmaatschap van een AO én de AO staat dit toe, 
er zijdens de NOVA géén bezwaar wordt aangetekend. 

• Bij diverse gelegenheden kwamen de onderwerpen “afstaan van films voor opname in een 
filmotheek” en “vertonen van films op regionale TV-zenders/internet” ter sprake. Met 
BUMA/STEMRA zijn niet alle rechten afgedekt omdat er ook andere auteursrechten zijn 
(o.a. beeldrechten). Co Vleeshouwer en Piet van Eerden hebben toegezegd een gesprek 
aan te vragen met BUMA/STEMRA om over deze problematiek van gedachten te wisselen.  

• De Nationale 60 seconden Wedstrijd wordt door sommigen als “stoffig, suf en 
ingedommeld” ervaren. Om het festival een nieuw elan te geven zullen in 2004 de 
besturen van de AO’s uitgenodigd worden om hen o.a. met ondersteuning van een 
deskundige op het gebied van de korte film enthousiast voor dit filmgenre te maken. 

• Met ingang van 2004 zal de contributie met 1 €/jaar verhoogd worden. De verhoging is 
nodig i.v.m. het vanaf 2005 wegvallen van de subsidie van de SBA. 

• De oud-pennigmeester Jan Essing werd met algemene stemmen benoemd tot erelid van 
de NOVA. Aan Wim Nummerdoor werd de UNICA Medaille 2003 toegekend. 

 
 
3.3. Personen/Commissies met specifieke taken 
 
De Jury Coördinatie Commissie bestond in 2003 uit Piet van Eerden (voorzitter), Jan 
Schoonen (secretaris), Jan van Weeszenberg,  Henk van de Meeberg en Herman Ottink. 
Namens de NOVA was Vladimir Murtin UNICA-contactpersoon en de filmotheek werd beheerd 
door Ben Teeninga. Permanente leden in het organisatiecomité voor de Nationale NOVA 
Manifestatie zijn Johan Kuiper, Bouke Jasper en Piet van Eerden. Leden van de Commissie 
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Communicatie waren Bouke Jasper, Vladimir Murtin, Arie de Jong en Bert Coolen en de 
Commissie van onderzoek bestond uit Harry Noy en Hay Peeters. 
 
 
3.4. Ereleden 
 
Arie de Jong, Jan Dekker, Joop Pieëte, Karel van Rijsinge, Jan Essing en Jan van 
Weeszenberg 

 
 
 
4. Commissies 

 
 
4.1. Filmotheek  
 
In 2003 is/zijn verhuurd 106 "losse" films (niet aan een nog lopend programma gebonden) (zie 
tabel 3). 
 

categorie filmdrager aantal verhuurd 
animatiefilm 16 mm 0 
 S8 1 

 VHS 1 
documentaire 16 mm 0 
 S8 6 
 VHS 29 
genrefilm 16 mm 1 
 S8 2 

 VHS 10 
instructiefilm 16 mm 0 
 S8 2 
 VHS 7 
speelfilm 16 mm 5 
 S8 1 
 VHS 44 

   
Tabel 3.  Aantal “los” verhuurde films uit Filmotheek 

  
Daarnaast werden verhuurd: 
-  2   keer de compilatie UNICA 2002 
-  2   keer de compilatie UNICA 2003 
-  2   keer het programma “Onder het mes” 
-  1   keer het programma “Onder het mes deel 2” 
-  26 keer een compilatie met 60 seconden films 
-  1   keer het programma "video 1999 deel 1", bestaande uit 6 films 
-  3   keer het programma "video 1999 deel 2", bestaande uit 6 films 
-  5   keer het programma "video 1999 deel 3", bestaande uit 8 films 
-  13 keer het programma "video 2000 deel 1", bestaande uit 7 films 
-  6   keer het programma “video 2000 deel 2”, bestaande uit 5 films 
-  9   keer het programma "video 2001 deel 1", bestaande uit 7 films 
-  3   keer het programma "video 2001 deel 2", bestaande uit 7 films 
-  1   keer het programma "video 2001 deel 3", bestaande uit 8 films 
-  4   keer het programma “video 2002”, bestaande uit 8 films 
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Uit deze opsomming blijkt dat in 2003 in totaal 448 films zijn "omgezet" (in 2002: 415; in 
2001: 372; in 2000: 564; in 1999: 515 en in 1998: 480). Traditiegetrouw telt in deze 
berekening een compilatie van films mee als één film om te voorkomen dat de verhuur van 
bijvoorbeeld compilaties met veertig 60 seconden films een veel te rooskleurig beeld van de 
omzet zou geven. De toegenomen belangstelling van de clubs voor compilaties veroorzaakt nu 
echter een vertekening in tegenovergestelde zin. Voortaan beperkt het verslag zich daarom tot 
het noemen van het aantal keren dat met succes een beroep op de filmotheek is gedaan. In 
2003 was dit 80 keer.  
 
In 2003 hebben in totaal 66 clubs en een AO één tot drie keer gebruik gemaakt van de 
diensten van de filmotheek.  
 
Door vertraagde bezorging van TPG Post is één zending te laat bij een klant aangekomen.  
 
Het verzenden van programma's in de vorm van DV-bandjes is in 2003 toegenomen. De 
voordelen daarvan zijn de veel lagere verzendkosten, de snellere verzending en het niet meer 
hoeven aanbieden of ophalen van het pakket op het postkantoor of het moeten thuisblijven om 
het pakket in ontvangst te nemen.  
 
Ook in 2003 hebben bijna alle klanten van de filmotheek gebruik gemaakt van het internet 
om een aanvraag te starten of om de communicatie over een aanvraag voort te zetten. In 
2003 is de catalogus van de NOVA-filmotheek 15 keer via het internet aangevraagd en 
verzonden (in 2002 één keer op papier en 11 keer via internet). In het bijwerken van de 
catalogus is een achterstand ontstaan. 
 
Gedetailleerde financiële gegevens over 2003 zijn doorgegeven aan de penningmeester van de 
NOVA. In 2003 is ongeveer € 275 meer aan vergoedingen binnengekomen dan er kosten zijn 
gemaakt. 
  
De gebruikelijke kleine onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. 
 
 
4.2 Jury Coördinatie Commissie (JCC) 
 
In het verslagjaar actualiseerde de JCC de lijst van geaccordeerde juryleden en coördineerde 
de voorjureringen in de AO’s, de jurering van beroepsfilms en het filmprogramma tijdens de 
Nationale NOVA Manifestatie. 
 
Op zaterdag 29 maart werd in “De Rotonde” een terugkomdag voor geaccordeerde juryleden 
gehouden met als thema “het herkennen van de verhaalstructuur in de film”. Voor de 
bijeenkomst meldden zich ca. 40 deelnemers aan (i.e. vrijwel alle geaccordeerde juryleden 
waren aanwezig). De deelnemers waren zeer positief in hun beoordeling van deze dag. 
 
De JCC organiseerde van 4 t/m 7 september in het NAM-gebouw de jurering van de Nationale 
NOVA Manifestatie 2003. Door de JCC waren als jurylid aangezocht: Minze Leistra, Rob van 
Maanen, Kees Tervoort, Hay Joosten en Arjan van Gelderen. Arjan van Gelderen was 
aanvankelijk reserve, maar verving op het laatste moment de verhinderde Luxemburger 
Guido Haesen. De aantekeningen van de juryleden werden door Henk en Ineke Siekmans 
uitgewerkt tot juryrapporten. 
 
Het wedstrijdreglement voor de Nationale NOVA Manifestatie werd aangepast, o.a. door het 
toevoegen van DVD als drager van beeldmateriaal én het aanpassen van artikel 1b. Het 
artikel geeft aan wie aan de Nationale NOVA Manifestatie kan deelnemen en beperkte de 
deelname tot personen die in het Nederlandse bevolkingsregister zijn ingeschreven. Het 
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artikel werd gewijzigd in die zin dat deelnemers aan de Nationale NOVA Manifestatie via een 
AO lid moeten zijn van de NOVA of in het Nederlandse bevolkingsregister staan ingeschreven. 
 
 
4.3. UNICA Contacten 
 
Arie de Jong heeft zijn functie als Secretaris Generaal in het UNICA bestuur om persoonlijke 
redenen moeten neerleggen. De NOVA indiceerde het op prijs te stellen dat weer een 
Nederlander de taak van Arie de Jong zou overnemen. Na overleg met de NOVA-voorzitter 
werd Jan Essing benaderd voor betreffende functie. Jan Essing verklaarde zich bereid de taak 
van Arie de Jong over te nemen en is inmiddels lid van het UNICA bestuur. Arie de Jong is als 
webmaster nog lid van het UNICA comité. 
 
De highlights van UNICA in 2003 waren: 
• UNICA promotiedag werd gehouden op 8 maart in “De Rotonde” te Enspijk. Er waren 

uitnodigingen gestuurd naar 80 bezoekers van UNICA congressen in de laatste jaren. 
Aanwezig waren 32 deelnemers. Piet van Eerden gaf een terugblik op het UNICA congres 
2002 in Luxemburg. Er zijn twee films geprojecteerd van deelnemers aan dit congres. 
Verder werden ook vertoond de bekroonde speelfilm Un toc de gris van Jan Baca uit 
Spanje en de franse film Minouche. Vladimir Murtin informeerde de aanwezigen over de 
stand van zaken in het UNICA comité. Verder werd er ook informatie gegeven over het 
congres in Warschau in 2003. Tot slot werd een promotiefilm voor dit festival vertoond. 

• Het UNICA congres 2003 werd van 16 t/m 24 augustus gehouden in de Poolse stad 
Warschau. In totaal waren er 30 deelnemers uit Nederland. Onze “Secrétaire-Général” 
van het UNICA comité Arie de Jong werd na 9 jaar in deze functie opgevolgd door Jan 
Essing. 
Een apart gebeuren van dit UNICA congres in Warschau was een Jeunesse Workshop 
“Caméra stylo” met 8 deelnemers vanuit Nederland onder de leiding van Jean Counet 
(individueel lid LOVA). 
De Nederlandse deelnemers aan deze jeugduitwisseling waren: Peter Tambach 
(Videofilmers Velsen), Jeroen Besseling (Videofilmers Velsen), Roel van der Ree, Niki 
Clerx, Wouter van Luijn, Nicolle Versteeg, Jaqueline Verheyen en Jean Counet 
(teamleider). 
Een werkgroep, samengesteld uit de drie deelnemende landen, maakte o.a. de speelfilm 
ELLA. Men deed daarmee ook mee aan een festival in Krakau en behaalde daar de prijs 
voor de beste cameravoering (Peter Tambach was cameraman). 
Deze keer werd geen groepsreis naar Warschau georganiseerd.  

• Het nationale programma van Nederland bestond in Warschau uit 4 films met de volgende 
resultaten: 
ZONDER MEER van Arjan Haakmat  (17½ min.)  - bronzen medaille 
DE MORTELEN  van Mark Kapteijns  (15½ min.)  - zilveren medaille 
COME BACK van Arjan Haakmat  (11 min.)  - oorkonde 
DE BEDEVAART  van André van der Hout (16 min.)  - zilveren medaille 
 
In de UNICA “World Minute Movie Cup 2003” wedstrijd had Nederland 2 films:   
DEAL    van Harry Meter & Franka Stas  (Videofilmers GSA) - (beste 16) 
KAATJE   van Martin Pel  (VAVAC) 

 
Nederland wint de prijs voor het meest interessante landenprogramma, een enorm groot 
glas (tijdens NNM in Emmeloord, gevuld met bloemen, als versiering bij de lessenaar 
gebruikt). 
De introductiefilm van het nationale programma met Hansje Brinkers viel in goede smaak. 
Volgens de regels van het Unicacomité – gebaseerd op de resultaten in de laatste 3 jaar - 
mag Nederland in 2004 een nationaal programma van maximaal 75 minuten film (incl. 
pauzes) inzenden. 
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• Het UNICA rondzendprogramma bevatte 11 films uit 8 verschillende landen op miniDV 
banden uit de filmotheek in St.Gallen, Zwitserland. Dit programma werd vertoond in 
openbare projecties in enkele aangesloten organisaties. 

• De UNICA medaille werd dit jaar uitgereikt aan Wim Nummerdor. 
• “UNICA NEWS”, het officiële informatieblad van de internationale organisatie in 3 talen 

werd regelmatig aan de vertegenwoordigers van de AO’s ter beschikking gesteld.  
• Overzicht van het aantal Unica bezoekers uit Nederland in de laatste 5 jaar: 1999: 43; 

2000 (Roermond): 78; 2001: 30; 2002: 42; 2003: 30. In 2003 waren 32 landen bij 
UNICA aangesloten.  

5. Communicatie en externe contacten 
 
 
5.1. Publiciteit 
 
In het verslagjaar kon de NOVA voor publiciteit weer dankbaar gebruik maken van de haar 
geboden ruimte in het blad Video Hobby Magazine. Op 1 september nam Bouke Jasper de 
functie van webmaster over van Arie de Jong. De website van de NOVA is een belangrijk 
middel om snel te kunnen communiceren met de leden. Toegegeven moet worden dat de 
website qua lay-out niet meer past in de eisen van de moderne tijd. Het lijkt wenselijk de 
website te moderniseren. In december 2003 verscheen NOVACOM nr. 6. Het elektronische 
communicatieblad lijdt een noodlijdend bestaan omdat weinig kopie wordt aangeboden. 
 
 
5.2 SBA 
 
Piet van Eerden vertegenwoordigt sinds 1990 de NOVA in het Algemeen Bestuur van de SBA. 
Co Vleeshouwer, die als audiovisueel consulent bij de SBA werkzaam is, woonde de 
Federatievergaderingen bij. In verband met het voorziene aftreden van Piet van Eerden als 
voorzitter van de NOVA zal hij als lid van het Algemeen Bestuur van de SBA worden 
opgevolgd door Kees Tervoort. 
 
De missie van de SBA is er toe bij te dragen dat iedereen die zich wil ontwikkelen in het 
beoefenen van de beeldende, audiovisuele of digitale amateurkunst daartoe optimaal de 
mogelijkheid heeft. Daartoe ondersteunde de SBA dit jaar het MMM-project van ZH I en ZH  
II, het Brabants Speelfilmgala, de nationale NOVA Manifestatie en zij organiseerde in 
samenwerking met NOVA-Noord een tweetal avonden over o.a. filmanalyse. 
 
Een ander belangrijk en interessant project dit jaar was AMAKORT. André van der Hout 
maakte twaalf portretten van amateurfilmers uit Zuid-Holland. Alle afleveringen werden 
vertoond op TV Rijnmond en de SBA gebruikt de serie bij het toelichten van huidige stand 
van zaken op het gebied van het amateurfilmen in Nederland. Daarnaast ondersteunde de 
SBA ook in 2003 de landelijke jurytraining van de NOVA. 
 
Jaarlijks wordt een boottocht voor de besturen van de aangesloten koepels georganiseerd 
met telkens een ander thema. Tijdens deze tocht ontmoeten de besturen, het bestuur van de 
SBA en haar consulenten. Ook de NOVA neemt jaarlijks deel aan de bijeenkomst.  
 
De SBA heeft een eigen website: www.amateurkunst.net. 
 
Resumerend, de NOVA is blij met de SBA en voor een groot deel middels de NOVA ziet de 
SBA kans haar missie in ons land uit te dragen. 
 
 
 
Leo Baeten 
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