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1. Ledenadministratie 
 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van het aantal NOVA-leden als vastgesteld aan de hand 
van de geïnde contributies. Uit de tabel blijkt dat in 2006 het ledental is afgenomen met 40 
leden (ca. 1.4%). De laatste jaren daalt het aantal NOVA-leden in geringe mate monotoon. 

 
jaar aantal leden 

2001 2967 
2002 2927 
2003 2978 
2004 2939 
2005 2846 

2006 2806 

 
Tabel 1. Ledenadministratie NOVA 

 
Het blijft moeilijk de adressen van AO-bestuursleden en clubsecretariaten te actualiseren. Het 
NOVA bestuur blijft aandringen op het doorgeven van mutaties. Een actueel adressenbestand 
is wenselijk voor het doorgeven van informatie én om pijnlijke vergissingen te voorkomen. 
Binnen de NOIA wordt gewerkt aan een veranderde opzet. De nieuwe structuur zal o.a. tot 
uitdrukking komen in de nieuwe naam OFON (Onafhankelijke Filmmakers Organisatie 
Nederland).  
In het verslagjaar overleden de bekende NOVA-leden Wim Nummerdor en Frans Hoofd. Ook 
oud NOVA-secretaris Herman Witteveen kwam te overlijden. 
 
 
 
2. Evenementen 
 
2.1 Nationale NOVA Manifestatie 
 
In het weekend van 18 en 19 november vond in de prachtige ambiance van het Isala Theater 
in Capelle aan den IJssel de Nationale NOVA Manifestatie (NNM) plaats. Onder het motto “Is 
film kunst?” genoten circa 300 filmliefhebbers van de amateurfilms die het hoogste platform 
bereikt hadden. Dit jaar was ZH II verantwoordelijk voor de organisatie en vergastte de 
bezoekers op een goed georganiseerd festival. Tijdens deze manifestatie werd op bescheiden 
wijze stilgestaan bij het 75-jarig jubileum van de NOVA. In 1931 werd de Nederlandse 
Smalfilmliga opgericht waaruit de NOVA is voorgekomen. 
 
In 2006 werden 50 films genomineerd voor deelname aan de NNM. In september werden deze 
films beoordeeld door de geaccordeerde juryleden Bert Coolen, Boy van Klooster en Otto 
Laan, aangevuld met de Belgische filmer Tony Jacobs én filmjournaliste en –docente Romy 
van Krieken. De jury kende 3 gouden, 14 zilveren en 21 bronzen medailles toe. Tevens was 
de jury verantwoordelijk voor de toekenning van de diverse speciale prijzen. Door de beperkte 
projectietijd konden 4 bronzen films niet op de NNM vertoond worden. Het blijft spijtig dat 
niet alle bekroonde films vertoond kunnen worden. Na de jurering hadden de 
jurysecretarissen Henk en Ineke Siekmans de taak om uit de aantekeningen van de juryleden 
de juryrapporten samen te stellen. Geen sinecure omdat filmers de bewoordingen op een 
goudschaaltje wegen! Ook Jan Schoonen had zijn handen vol met de administratie en 
planning die volgt op de jurering. Voor de palmarès van de NNM 2006 wordt verwezen naar 
tabel 2. Door de VPRO was een prijs beschikbaar gesteld voor de beste documentaire van 
deze manifestatie. Deze prijs ging naar “Op zoek naar Licht” van Leo Baeten en Wim van 
Velzel. 
 
De jaarlijks door de UNICA beschikbaar gestelde medaille voor een filmer(ster) die zich meer 
dan verdienstelijk heeft gemaakt voor het amateurfilmen werd toegekend aan Henk van de 
Meeberg. Henk is 40 jaar NOVA-lid en al in zijn eerste filmjaren deed hij van zich spreken. 
Niet alleen kreeg hij een poedelprijs nadat een film op alle mogelijke lassen was gebroken, 
maar ook werd hij gelauwerd voor o.a. een documentaire over Afrika. 
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filmtitel naam maker(s) AO 
Goud 

Het meisje in de toren Tony Torn ZH II 
De speelbal Urbain Appeltans  & Magda Verbist LOVA 
Cinemascope Urbain Appeltans LOVA 

Zilver 
Gerechtigheid Huub Bervoets LOVA 
Nadine Quadriga (Vladimir Murtin, Emile de Gruijter, 

Jan Houtman & Willemien Rotteveel 
ZH II 

De speeldoos Lou Kruisbergen NB’80 
Op zoek naar Licht Leo Baeten & Wim van Velzel Midden Ned. 
De wonderbaarlijke mandarijn Leo Baeten & Henk Teunissen LOVA 
De Berkel, natuur en landschap Ben Tragter AVO 
Het mysterie van Nefertite Henk van Venrooy & Ron Hofman ZH II 
Little flowers from Idhaya Sudar Marcel Dillen NB’80 
Afscheid 2Men Productions (Michael Vink & Wim 

Middag) 
AVO 

Veronique Jef Caelen LOVA 
De oorsprong in trek René Roeken NB’80 
Lieve mams Videoclub Realtime VAVAC 
Thomas Wild Marion Dassen & Anne Bras FAA NH’63 
De nacht van de wolf Filmclub Weert LOVA 

Brons 
De Toekomst is terug Henk van de Meeberg ZH II 
Het laatste oordeel Jef Caelen LOVA 
Ik verga in dagen en dromen François Aelbrecht NB’80 
Exit Vladimir Murtin ZH II 
Dubbel spoor Videoclub ERSA NB’80 
Les couleurs de l’Ile René Roeken NB’80 
De lamp Phocas Kroon NB’80 
Oases in de bergen Ton en Nel Reekers NOIA 
Als indianen door de Leidsestraat Ivonne Wierink VAVAC 
Intonatie Ruud Besjes, Piet van Eerden, Niek Mannes & 

Bert Nieboer 
FAA NH’63 

Dierenmanieren Ton en Nel Reekers NB’80 
Rolling home Shantygroep Videofilmers Velsen FAA NH’63 
En de klok tikt … Lode Meijer Midden Ned. 
Verweven met de tapisserie Niek van Oostenbrugge ZH I 
Voor het donker Henk Verbeek ZH I 
Leven van de liefde Maico Keurhorst, Ab Schuurman, Marty 

Walters & Ivonne Wierink 
NOVA Noord 

Het land van Wilhelm Tell Ton en Nel Reekers NB’80 

 
Laureaat: 
“Het meisje in de toren” van Tony Torn 
Speciale prijs voor de meest kunstzinnige film (beschikbaar gesteld door ZH II): 
“Veronique” van Jef Caelen 
Speciale prijs voor de film met de beste geluidstoepassing (beschikbaar gesteld door 
Herman Ottink): 
“Het meisje in de toren” van Tony Torn 
Speciale prijs voor de filmer wiens bijdrage een volgend en nog beter product in de 
toekomst kan doen vermoeden (beschikbaar gesteld door Piet van Eerden): 
“Thomas Wild” van Marion Dassen & Anna Bras 
Speciale prijs voor de beste nieuwkomer (beschikbaar gesteld door Jan Schoonen): 
“De speeldoos” van Lou Kruisbergen 
 

Tabel 2. Palmarès Nationale NOVA Manifestatie 2006 
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Als filmer nam Henk regelmatig deel aan de NNM en veroverde 5 keer zilver en 2 keer brons. 
Henk was niet alleen filmer maar droeg als docent zijn kennis aan velen over én als lid van de 
Jury Coördinatie Commissie is hij ook bestuurlijk actief.  
 
In de aan de NNM voorafgaande maanden was het organisatiecomité druk in de weer geweest 
om het iedereen naar de zin te maken. Zonder de medewerk(st)ers op de achtergrond te kort 
te doen, moeten met naam en toenaam genoemd worden Harry Noy, Wim Vink, Aria Mulder, 
Reinier van der Wel en Emile de Gruijter. Daarnaast verdient het uit Bouke Jasper, Cor van 
der Plaat en Kees Tervoort bestaande projectieteam een woord van dank voor de verzorgde 
vertoning van de films. 
 
 
 
2.2. Nationale 60 Seconden Videowedstrijd  
 
Op 20 mei 2006 vond in het Aviodrome te Lelystad de Nationale 60 Seconden Videowedstrijd 
plaats. Het door Midden Nederland georganiseerde festival werd door 198 bezoekers 
bijgewoond. Aan de Nationale 60 Seconden Videowedstrijd namen 75 films deel. De uitslag 
was: 
• 1e plaats “Intonatie” van Ruud Besjes, Piet van Eerden, Bert Nieboer en Niek 

Mannes (Videofilmers Velsen) 
• 2e  plaats “Het juryrapport” van Niek van Oostenbrugge (Het Toverlint) 
• 3e plaats “Geen woord te veel” van Lex Burkunk. Joost Groot en Lianne Diederen 

(Videofilmers GSA) 
“Intonatie” en “Geen woord te veel” werden geselecteerd voor de One Minute Movie Cup 
tijdens Unica 2006 in Zuid Korea. 
 
 
 
2.3. Cursussen 
 
In het verslagjaar werden door de NOVA een tweetal cursussen georganiseerd. Om deelname 
te promoten waren de kosten zo laag mogelijk gehouden en waren aan de verzorging géén 
kosten verbonden. 
• Op 24 juni vond de cursus “Films maken met de webcam” plaats. Docenten waren Co 

Vleeshouwer en Ruben Sinkeldam (van Holland Computer Club). Aan de cursus hebben 
ca. 20 personen deelgenomen. 

• In juni vond de cursus “Het maken van een 60 secondenfilm” plaats. Docent was Piet 
van Eerden. De docent stelde de cursisten een syllabus met het lesmateriaal 
beschikbaar. Aan de cursus hebben ca. 15 personen deelgenomen. 

 
 
 
3. Organisatie 

 
3.1 Bestuur 
 
In het verslagjaar bestond het dagelijks bestuur van de NOVA uit Ruud van der Horst 
(voorzitter), Harry Noy (penningmeester en Leo Baeten (secretaris). Op de Algemene 
Ledenvergadering werd Leo Baeten voor een periode van 3 jaar herkozen als secretaris. Het 
rooster van aftreden is: penningmeester (2007), voorzitter (2008) en secretaris (2009). 

 
 
3.2 Federatieraad en Algemene Ledenvergadering 
 
De Federatieraad kwam bijeen op 4 maart, 9 september en 16 december. De Algemene 
Ledenvergadering werd gehouden op 17 juni. 
Afgezien van huishoudelijke en organisatorische vraagstukken waren de belangrijkste 
onderwerpen van discussie: 
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• Gesprekken van het dagelijks bestuur met verschillende omroeporganisaties over 
medewerking van de NOVA aan websites. De discussies zijn afgebroken nadat bleek 
dat het de omroeporganisaties vooral te doen was om aan rechtenvrij filmmateriaal te 
komen én dat aan de NOVA meer gevraagd dan gegeven werd. 

• Door de JCC werd een voorstel ingediend voor wijziging van de opzet van de Nationale 
NOVA Manifestatie. Het voorstel had enerzijds tot doel de kosten voor de NNM te 
verlagen en anderzijds de NNM aantrekkelijker voor bezoekers te maken. In de 
federatieraadsvergadering van september werd het voorstel afgewezen. De 
vergadering was wel van mening dat het onderwerp nadere bestudering verdiende. 
Een uit Henk van de Meeberg, Mat Gerritsen, Bouke Jasper, Annegien Heij en Leo 
Baeten bestaande commissie bestudeerde de opzet van de Nationale NOVA 
Manifestatie opnieuw en formuleerde een aangepast voorstel. In de 
federatieraadsvergadering van december werd het nieuwe voorstel besproken alsmede 
diverse reacties die door NOVA-leden op persoonlijke titel waren ingediend. De 
meningen over het onderwerp liepen nog zover uiteen dat besluitvorming niet mogelijk 
was. De discussie wordt voortgezet.   

• In het verslagjaar werden verschillende leden van het koninklijke huis benaderd met 
de vraag om beschermheer/vrouwe van de NOVA te worden. Na de afwijzende reacties 
is besloten voorlopig af te zien van het aantrekken van een beschermheer/vrouwe. 

• Omdat het huidige docentencorps vergrijst heeft het dagelijks bestuur voorgesteld een 
opleiding op te zetten voor gecertificeerde docenten. Een uit Ruud van der Horst, Co 
Vleeshouwer, Franka Stas en Hans Lips bestaande commissie zal een voorstel voor een 
cursusopzet aan de Federatieraad voorleggen.   

 
 
 
3.3. Besturendag 
 
Op 7 oktober vond de Besturendag plaats. Op deze bijeenkomst werd kort gediscussieerd over 
het voorstel voor wijziging van de opzet van de Nationale NOVA Manifestatie. De meeste tijd 
werd ingeruimd voor een inventarisatie van de activiteiten die door de AO’s worden 
geëntameerd. De Besturendag blijkt in een behoefte te voorzien om buiten de lopende zaken 
om meer vrijblijvend over actuele thema’s van gedachten te wisselen. Bovendien biedt de 
Besturendag de mogelijkheid voor onderlinge kennismaking van AO-bestuursleden. 
 

 
 
3.4. Personen en Commissies met specifieke taken 
 
De Jury Coördinatie Commissie (JCC) bestond in 2006 uit Piet van Eerden (voorzitter), Jan 
Schoonen (secretaris), Jan van Weeszenberg, Herman Ottink en Henk van de Meeberg. 
Namens de NOVA was Vladimir Murtin UNICA-contactpersoon en de Filmotheek werd beheerd 
door Ben Teeninga. De Commissie van Onderzoek over het boekjaar 2006 werd gevormd door 
Kees Tervoort (FAA NH’63) en Harry Bonné (LOVA). Permanente leden in het 
organisatiecomité voor de Nationale NOVA Manifestatie waren Johan Kuiper, Bouke Jasper en 
Piet van Eerden. Leden van de Commissie Communicatie waren Bouke Jasper, Vladimir 
Murtin, Piet van Eerden en Aria Mulder. Namens de NOVA onderhield Piet van Eerden de 
contacten met Video Hobby Magazine en verzorgde de kopie. Kees Tervoort 
vertegenwoordigde de NOVA in het bestuur van de SBA. 
 

 
 
3.5. Ereleden 
 
In 2006 waren de ereleden: Arie de Jong, Jan Dekker, Joop Pieëte, Karel van Rijsinge, Jan 
Essing, Jan van Weeszenberg en Piet van Eerden (erelid met de functie van erevoorzitter). In 
het verslagjaar kwamen Joop Pieëte en Karel van Rijsinge te overlijden. 
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3.6. Diversen 
 
De door de Hendrik Casper Hogenbijl Stichting tweejaarlijks uit te reiken prijzen aan 
instellingen of personen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de 
klassieke muziek en de amateurfilm werd in 2006 voor wat betreft amateurfilm toegekend aan 
Vladimir Murtin. Door ziekte van een van de laureaten werd de feestelijke uitreiking van de 
prijzen verschoven naar 2007. 
 
 
 
4. Commissies 
 
4.1. Jury Coördinatie Commissie (JCC) 

(Tekst Jan Schoonen) 
 
• In 2006 heeft de JCC 3 x vergaderd en wel op 8 februari, 13 juni en 21 november. De 

vergadering op 13 juni was uitsluitend gewijd aan het bespreken van de nieuwe opzet 
van de Nationale NOVA Manifestatie, speciaal naar aanleiding van de diverse reacties 
die tot dan toe waren ontvangen op het door Henk van de Meeberg gepresenteerde 
stuk over de nieuwe Nationale NOVA Manifestatie op de Federatieraadvergadering van 
4 maart. 

• Op zaterdag 21 januari werd voor het eerst een cursus jurysecretaris gehouden. Tien 
deelnemers hadden zich voor deze cursus opgegeven; een daarvan moest zich op het 
laatste moment terugtrekken. De cursusleiders waren Piet van Eerden en Jan 
Schoonen. Uit een aantal reacties is gebleken dat de cursisten er veel van hadden 
opgestoken. 

• De terugkomdag (voor geaccordeerde juryleden) op 18 februari in ‘De Rotonde’ te 
Enspijk werd bijgewoond door 42 geaccordeerde juryleden + 4 leden van de Jury 
Coördinatie Commissie. 18 personen waren verhinderd. De drie thema’s voor deze 
terugkomdag waren: "de tijdelijke standaardwaarde, vooringenomenheid en schriftelijk 
rapporteren”. Een drietal films werd besproken en een daarvan moest door de 
deelnemers schriftelijk worden beoordeeld. Daarnaast werd een viertal stellingen 
behandeld. 

• Het aantal geaccordeerde juryleden is in de loop van 2006 verminderd van 63 tot 59.  
• De jury voor de Nationale 60 seconden Videowedstrijd, die in 2006 werd gehouden op 

zaterdag 20 mei in het Nationaal Luchtvaart-Themapark “Aviodrome” te Lelystad en 
georganiseerd was door Midden Nederland, bestond uit de geaccordeerde juryleden 
Hans Donker, Jan Essing en Harry Noy. 

• Zoals gebruikelijk heeft de JCC ook in 2006 de jury geselecteerd voor de jurering van 
de Nationale Finale-wedstrijd. De jury werd gevormd door de geaccordeerde juryleden 
Bert Coolen, Boy van Klooster en Otto Laan, aangevuld met Tony Jacobs uit België en 
(uit de beroepswereld) Romy van Krieken. 

• Ook werden weer de nodige voorbereidingen getroffen voor deze jurering, zoals het 
innemen en nummeren van de films en de aanmeldingsformulieren, het maken van het 
projectieprogramma, het gereedmaken van de nodige informatie voor de jury, enz. 

• Henk Siekmans was voor het vierde achtereenvolgende jaar jurysecretaris bij de 
jurering van de films voor de Nationale Finale-wedstrijd, die werd gehouden van 
donderdag 14 september t/m zondag 17 september, opnieuw in Schoonebeek. Ook in 
2006 verwerkte hij de aantekeningen van de jury tot juryrapporten. Bouke Jasper 
verrichte ook dit jaar de projectie. Van de 50 genomineerde films moesten er (helaas 
voor de makers) liefst 16 afvallen, waarvan 4 bronzen medaillewinnaars (twee van ZH 
I en twee van ZH II). 

• Ook in 2006 was de JCC verantwoordelijk voor de samenstelling van het 
filmprogramma voor de Nationale NOVA Manifestatie. Opvallend was de hoge 
gemiddelde projectieduur per film – 20 minuten, de gemiddelde projectieduur over de 
laatste 30 jaar is 6 minuten lager. Van de 34 vertoonde films waren er drie met goud 
gehonoreerd, 14 met zilver en 17 met brons. 

• Met ingang van het nieuwe seizoen (na de Nationale NOVA Manifestatie 2006) wordt 
het wedstrijdreglement voor de Nationale Wedstrijd niet meer elk jaar geactualiseerd. 
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Het actualiseren vindt alleen plaats wanneer dat nodig is; data en (andere) locaties 
worden niet meer genoemd. 

• Jurycursussen voor jureren op voornamelijk clubniveau werden in 2006 gegeven door: 
Piet van Eerden voor: 
Zuid Holland I (jureren op clubniveau) op 5 januari en 2 februari 
FAA NH’63 (jurycursus voor beginners) op 11, 18 en 25 januari (samen met Herman 
Ottink) 
Zeeva (beginnerscursus jureren) op 17 en 18 maart 
Midden Nederland (terugkomdag voor juryleden) op 20 november 
Henk van de Meeberg: 
Zuid Holland II (jureren op clubniveau) op 11 en 18 september 
 

 
 
4.2. UNICA contacten 

(tekst Vladimir Murtin) 
 
• UNICA promotiedag  werd dit jaar niet georganiseerd, omdat er op de promotiedag 

in 2005 – met aanwezigheid van de president van Unica Max Hänsli als gast van de 
NOVA – zowel het Unica festival 2005 in Blankenberge als dat in Zuid-Korea in 2006 
behandeld werden.  

• Het UNICA congres 2006 werd dit jaar gehouden in Daegu en Gyeongju in Zuid-
Korea. In totaal waren er 280 bezoekers, waarvan 35 deelnemers uit Nederland. Er 
werd centraal een groepsreis naar Korea georganiseerd vanuit Zwitserland, door de 
president van Unica Max Hänsli. Voor het begin van het Unica festival hebben de 
meeste deelnemers een rondreis door Korea van 5 dagen gemaakt.  

• Nederland was in de internationale jury van het Unica 2006 festival in Korea 
vertegenwoordigd door Kees Tervoort. Het oorspronkelijke jurylid Vladimir Murtin kon 
wegens ziekte niet deelnemen. Als gedelegeerde van Nederland trad Bouke Jasper op 
tijdens het congres.  

• Nederland heeft 2 schriftelijke voorstellen ingediend. Deze zijn door het congres 
goedgekeurd: 
De melding van de naam van de ontvanger van een jaarlijkse Unica medaille vooraf is 
afgeschaft. Men moet na de uitreiking melden wie de ontvanger was. 
De oude naam UNION INTERNATIONALE DU CINEMA NON PROFESSIONNEL, komt nog 
voor in verschillende documenten, terwijl de omschrijving “NON PROFESSIONNEL” al 
enige tijd uit de officiële naam is verwijderd. 
Mondeling is een voorstel gedaan aan het Unica comité om een invoering van een 
duidelijke kiesperiode voor het lidmaatschap van het Unica comité te overwegen – b.v. 
voor drie perioden van 3 jaar.  
Dit was een verkiezingsjaar voor het Unica comité. De nieuwe Vice-Président van Unica 
is Jeanne Glass (Frankrijk), een nieuw lid is Wolfgang Freier (Duitsland). 

• Het nationale programma van Nederland bestond in Zuid-Korea uit 4 films met de 
volgende resultaten: 
Resultaat NNM 
GISTEREN  VANDAAG EN MORGEN van Filmteam Het Toverlint    GOUD 
INPAKKEN EN WEGWEZEN    van T.Off Producties    ZILVER 
VISITORS OF BROOKS RIVER  van René Roeken    GOUD 
ELK EINDE HEEFT EEN BEGIN   van Steven Geldof & Han van der Stok ZILVER 
De film Inpakken en wegwezen heeft een bronzen medaille gewonnen met 7 stemmen. 
De film Elk einde heeft een begin  heeft een zilveren medaille gewonnen met 6 
stemmen. 
In de Unica “World Minute Movie Cup 2006” wedstrijd had Nederland 2 films:  
INTONATIE   van Ruud Besjes, Piet van Eerden, Niek Mannes, Bert Nieboer 
GEEN WOORD TEVEEL van Lex Burkunk, Joost Groot, Lianne Diederen, Bert 
Weijers – deze film heeft de derde prijs gewonnen. 

• Nederland heeft ook met veel succes een introductiefilm van het nationale programma 
“Klompen in de storm” vertoond. De film duurt 3 min. en is gemaakt door Piet van 
Eerden en Vladimir Murtin. 
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• Volgens de regels van het Unica comité – gebaseerd op de resultaten in de laatste 3 
jaar - mag Nederland in 2007 weer een nationaal programma van maximaal 75 
minuten film (incl. pauzes) inzenden. 

• UNICA rondzendprogramma in 2006 bevatte 18 films uit 15 verschillende landen op 
mini-DV banden en op een DVD uit de filmotheek in St.Gallen, Zwitserland. Dit 
programma werd vertoond in openbare projecties in 7 aangesloten organisaties en in 1 
filmclub. 

• De UNICA medaille werd dit jaar tijdens de NOVA nationale manifestatie aan Henk 
van de Meeberg (ZHII) uitgereikt. 

• Overzicht van het aantal Unica bezoekers uit Nederland in de laatste 5 jaar: 
 2002 (Luxembourg): 42; 2003 (Warsaw, Polen): 30; 2004 (Veitshöchheim, 

Duitsland): 47; 2005 (Blankenberge, België): 53; 2006 (Daegu en Gyeongju, Zuid-
Korea): 35  

• Het lidmaatschap van Unica bestaat tegenwoordig uit 32 landen.   
 
 
 
4.3. Commissie Communicatie 

(tekst Bouke Jasper) 
 
Evenals in 2005 is deze commissie ook in 2006 niet bijeen geweest. Toch wil dat niet zeggen 
dat er niets is gebeurd. De commissie bestaande uit: Piet van Eerden, Vladimir Murtin, Aria 
Mulder en Bouke Jasper hebben zich met een aantal zaken bezig gehouden, waaronder het 
vernieuwen en verfraaien van de website. Deze zaken zijn reeds opgepakt. De website wordt 
verfraaid doch vergt meer tijd dan in eerste instantie werd vermoed. In totaal beslaat de site 
ca. 600 pagina’s Zodra de site gereed is zal worden begonnen met het plaatsen van  een 
aantal 60 sec. films op de site. Hiervoor dient dan wel met de BUMA een overeenkomst te 
worden gesloten. Tevens wordt de redactie gevoerd van NOVACOM en het NOVA-katern in 
Video Hobby Magazine. 
 
 
 
4.4. Filmotheek 

(Tekst Ben Teeninga) 
 
• Verhuur 
 In 2006 is 88 keer met goed gevolg een beroep gedaan op de filmotheek. In 2005 was 

dat 80 keer.  Een nadere specificatie van de aanvragen luidt als volgt: 
 - 16 keer een niet aan een bepaald programma gebonden aanvraag, met: 
  animatiefilms     (2x) 
  documentaires   (20x) 
  genrefilms     (6x) 
  speelfilms    (25x) 
  compilaties met 60 secondenfilms  (5x) 
  “Onder het mes deel 1”   (1x) 
  “Onder het mes deel 2”   (1x) 
  Compilatie UNICA 2002   (1x) 
  Compilatie UNICA 2004   (1x) 
  Compilatie UNICA 2005   (4x) 
 -   1 keer het programma 1999 deel 2, bestaande uit 6 films; 
 -   1 keer het programma 1999 deel 3, bestaande uit 8 films; 
 -   1 keer het programma 2001 deel 3, bestaande uit 7 films;  
 -   3 keer het programma 2002, bestaande uit 8 films.  
 -   1 keer het programma 2003 deel 1, bestaande uit 3 films; 
 -   1 keer het programma 2003 deel 2, bestaande uit 5 films; 
 -   2 keer het programma 2003 deel 3, bestaande uit 5 films; 
 -   2 keer het programma 2003 deel 4, bestaande uit 5 films; 
 - 14 keer het programma 2004 deel 1, bestaande uit 7 films; 
 -   3 keer het programma 2004 deel 2, bestaande uit 7 films; 
 -  28 keer het programma 2005 deel 1, bestaande uit 6 films; 
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 -  15 keer het programma 2005 deel 2, bestaande uit 5 films; 
Evenals in 2004 en 2005 zijn in 2006 uitsluitend films op een videodrager aangevraagd. 

• De klanten 
 In 2006 hebben in totaal 53 clubs, vijf AO’s, twee individuele leden en de organisatie van 

de Nationale NOVA-manifestatie één tot vier keer gebruik gemaakt van de diensten van 
de filmotheek. 

• Verzending 
 De verzending heeft in 2006 geen problemen opgeleverd. 
• Internet 
 Ook in 2006 hebben bijna alle klanten van de filmotheek gebruik gemaakt van het 

internet (e-mail) om een aanvraag te starten of om de communicatie over een aanvraag 
voort te zetten. 

 De hoofdpagina van de NOVA-filmotheek op het internet is 1386 keer geraadpleegd. 
• Catalogus 
 In 2006 is de catalogus van de NOVA-filmotheek 10 keer per e-mail aangevraagd en 

verzonden (in 2005 was dat 14 keer). 
• Kosten en vergoedingen 

Gedetailleerde financiële gegevens over 2006 zijn doorgegeven aan de penningmeester 
van de NOVA. In 2006 is ongeveer € 117 meer uitgegeven dan er aan vergoedingen is 
binnengekomen. Dit is vooral een gevolg van de uitgaven terzake van het overzetten 
van de twee oude 16mm-films "Ik ben een zwerver" en "Smalle gevallen" naar miniDV. 
De laatste film is vertoond tijdens de Nationale NOVA Manifestatie ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van de NOVA. 

• Diversen 
 De gebruikelijke kleine onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. 
 

 
 

5. Communicatie en externe contacten 
 
5.1 Website 

(Tekst Bouke Jasper) 

 
Kende de NOVA website in 2005 een terugval wat betreft het bezoekersaantal, in 2006 was er 
een forse toename. In 2004 trok de site 10137 personen, in 2005 waren dat er 8387, doch in 
2006 vonden 11532 bezoekers de weg naar de NOVA site. Een gemiddelde van 961 bezoekers 
per maand.  
Sedert het begin van de meting, op 27 aug 2001, is de NOVA website 54376 maal bezocht 
door bezoekers uit 85 landen. De meeste daarvan kwamen uit Nederland (90,9%), gevolgd 
door België (4,2%) en de Verenigde Staten (1,1%). Opmerkelijk is dat de derde plaats ook in 
2006 wederom werd ingenomen door de Verenigde Staten. 
De drukste maand in 2006 was november met 1511 bezoekers, de minst drukke was juli met 
altijd nog 615 bezoekers. Op 20 november was het de drukste dag van het jaar met 108 
bezoekers De drukste dag van de week was net als in 2005 de maandag  (16,5%) en de 
minst drukke de zaterdag (11,3%). 
Veel informatie bereikt de webmaster via het bestuur en de federatieraadsvergaderingen, 
maar nog steeds komt het regelmatig nog voor dat b.v. adresmutaties direct aan de 
webmaster gestuurd worden. Deze mutaties worden dan weer door de webmaster aan het 
secretariaat doorgegeven. 
De site Nationalenovamanifestatie.nl wordt sinds 14 maart 2005 gemeten, en is tot 31 
december 6308 maal bezocht. In 2006 was dat 3348 maal. De drukste maand was, zoals te 
verwachten met de NNM in deze maand, november met 856 bezoekers. De minst drukke 
maand was januari met 87 bezoekers.  Ook de drukste dag viel in november en wel op de 17e 
met 78 bezoekers. In 2006 werd deze site beheerd door ZH II, in 2007 is de eer aan de LOVA. 
 
 
 
5.2. NOVACOM 
 
In het verslagjaar is NOVACOM niet verschenen! 
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5.3 Video Hobby Magazine  
 
In het verslagjaar had de NOVA weer de beschikking over enige pagina’s in het blad Video 
Hobby Magazine. De redactie werd gevoerd door Piet van Eerden. 
 
 
 
5.4. Stichting Beeldende Amateurkunst (SBA) 
 
In het verslagjaar heeft SBA-consulent Co Vleeshouwer zijn medewerking verleend aan 
diverse activiteiten: speelfilmproject NOVA Noord, documentaire festival AVO, opleiding 
middenkader Midden Nederland, speelfilmproject rondom soap FAA NH’63, activiteiten voor 
ZEEVA tbv filmische amateurkunst en digitale cursussen voor jongeren. 
In het verslagjaar is binnen de SBA gewerkt aan het vormgeven van de samenwerking van de 
diverse landelijke koepelorganisaties voor amateur-kunsten. De fusie zal per 1 januari 2007 
gerealiseerd worden. Dit betekent dat de SBA op zal gaan in de Kunstfactor gedoopte 
landelijke organisatie voor amateurkunst. Voor de NOVA heeft de fusie géén praktische 
gevolgen en wordt de samenwerking met consulent Co Vleeshouwer ongewijzigd 
gecontinueerd. Omdat er in de nieuwe constellatie één bestuur en één secretariaat komt, zal 
Kees Tervoort per 1-1-2007 geen deel meer uitmaken van het SBA-bestuur. 
 
 
 
 
6. Jaarverslagen Aangesloten Organisaties 
 
6.1. NOVA Noord 

(tekst Rob Nijhuis) 
 
Algemeen 
In het jaar 2006 is veel energie en tijd gestoken in het Speelfilmproject naast het uitvoeren 
van het ‘normale’ programma zoals vastgelegd in het activiteitenplan.  
Ledenbestand 
Het ledenbestand blijft een punt van grote zorg. Door een niet voltallig bestuur en de extra 
drukte vanwege het Speelfilmproject is onvoldoende aandacht aan het ledenverloop 
geschonken. Medio dit jaar heeft het BABO-Filmtean te kennen gegeven per 31 december 
2006 zichzelf op te heffen. Het contact met enkele personen uit Roden is van hun kant uit 
stopgezet. Per saldo is het ledenbestand dit jaar met 5 personen afgenomen. 
Speelfilmproject 
Samenstelling werkgroep 
Bianca van Gelderen, Wobbe Gorter, Karel van de Wijngaart, Jan Kooi, Auke de Witte en Co 
Vleeshouwer van SBA, part-time  Rob Nijhuis. 
Dit jaar zijn in de eerste helft 7 cursussen, productie en organisatie, draaiboek, 
cameravoering, regie, spelregie, licht en geluid en een workshop scriptdoder georganiseerd, in 
de tweede helft de workshop film en muziek. 
De werkgroep heeft  11 maal  vergaderd en  een groot aantal organisatie-/werk bezoeken 
afgelegd bij scholen, theaters, drukkers enz enz.  
Tussendoor is meegewerkt aan verschillende speelfilms in de resp. verenigingen  
Daarnaast is het op 11 februari 2007 te houden SPEELFILMGALA op de rails gezet. Hierbij is 
voor deeltaken veelvuldig gezocht naar jongeren en vooral gevonden via de middelbare 
opleidingen. Dit kostte uiteraard veel extra inspanning. 
Contacten. 
NOVA 
De vergaderingen van de NOVA Federatieraad zijn  bezocht door Bianca van Gelderen en/of  
Rob Nijhuis.. In BONN zijn korte verslagen gepubliceerd. 
SBA 
De organisatiestructuur van en ‘boven’ SBA verandert. Voor zover bekend levert dit geen 
consequenties op voor NOVA-Noord. Co Vleeshouwer blijft consulent en maakt als adviseur 
nog steeds deel uit van onze werkgroep 
Midden Nederland 
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Door het bestuur van MN werd een oriëntatiecursus en een basiscursus jureren 
georganiseerd. Na goed overleg mocht NOVA-Noord daar met enkele leden aan deelnemen.  
Provincies Groningen, Friesland en Drenthe; 
De contacten zijn hoofdzakelijk schriftelijk maar voldoen aan de behoefte 
Provinciale kunstencentra 
Bij K&C Drenthe is een medewerkster ‘nieuwe media’ aangesteld. Na een 
kennismakingsgesprek zijn meerdere kontakten geweest en neemt het bestuur van NOVA-
Noord deel aan een aantal besprekingen over op te zetten activiteiten.  
Filmzaken. 
47e Noordelijke Amateur Video-/Film Wedstrijd 
Op 25 maart is de wedstrijd gehouden in Restaurant/Zalencentrum ‘Meursinge” te 
Westerbork. Bij de opening om 13.30 uur en een deel van het middagprogramma werd de 
gemeente Midden-Drenthe vertegenwoordigd door de Wethouder Cultuur Mevr. M. Loman De 
wedstrijd is door 104 bezoekers bijgewoond . 
Educatief: 
Cursussen 
Dit jaar zijn alle cursussen gegeven in het kader van het Speelfilmproject. In het eindverslag 
hiervan wordt dit aspect meegenomen.    
De UNICA films werden vertoond bij de GSF in Haren mede ter gelegenheid van het 70 jarig 
bestaan. Een  gastvrije ontvangst en mooie films uit 8 verschillende landen, zeer vakkundig 
ingeleid en becommentarieerd door Arjan Holterman (werkzaam bij Tv Noord) zorgden voor 
een fijne filmavond.  
Het Open Podium, een podium voor (beginnende) filmers georganiseerd door Kleare Kimen in  
Leeuwarden. De suggesties na afloop gedaan zullen bij een herziening van het programma 
Open podium worden meegenomen. Al met al toch een geslaagde avond met goede films 
Publiciteit 
BONN, Blik Op NOVA-Noord, is ook dit jaar weer 3 maal verschenen. Dankzij de medewerking 
van veel daartoe aangespoorde leden is het blad leesbaarder geworden. 
De website wordt zeer goed bijgehouden, regelmatig van nieuw(tje)s voorzien en voorziet 
zeker in een behoefte. 
Statistiek website NOVA-Noord 
In 2006   totaal  gemiddeld per dag  
Unieke bezoekers    1826     5,00 
Aantal bezoeken    3381     9,26 
 
 
 
6.2 Audiovisuele Vereniging Oost 

(tekst Wally Joosen) 
 

Algemeen  
De AVO is het jaar gestart met 427 leden en we hebben er nu 432. Dankzij e-mail 
functioneert de communicatie optimaal en hoefde het bestuur slechts 6 maal bijeen te komen. 
Er waren twee extra vergaderingen inzake ’t PRADO met voorzitter en secretaris en Co 
Vleeshouwer van SBA. Ook heeft Marianne Kraai van KCO in dat kader een vergadering 
bijgewoond.  

Bijeenkomsten 
Als bijeenkomsten met de leden hadden we de jaarvergadering op 25 januari; de  jurydag op 
4 februari; de HAVOB op 4 oktober en een club organiseert 18 oktober.   
Een club organiseert werd georganiseerd door VC Borculo. Ben Tragter hield een spetterende 
voordracht over hoe kijkers door de film geleid en bij de neus genomen worden door de 
filmmaker. 

Cursussen 
Het aantal cursussen is dit keer beperkt gebleven: een cursus kringjury en de cursus 
vakantiefilm van François Aelbrecht. De cursus kringjury werd bijgewoond door 13 
deelnemers. Gezien het belang van de kringjuryleden voor de clubs is er toch weinig 
belangstelling voor.   
De cursus vakantiefilmen was met 82 deelnemers een doorslaand succes. De deelnemers 
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hebben van deze cursus veel geleerd en vooral genoten van het sappig Vlaams waarin deze 
gebracht werd.  

Podia 
De AVO moet aan amateurfilmmakers een podium bieden om hun productie te kunnen 
vertonen. Door de grote verscheidenheid aan ambitie onder de leden, moeten de podia die 
geboden worden, daarop afgestemd zijn. De AVO heeft het afgelopen jaar de volgende podia 
geboden:  

• Vakantiefilmfestival In Concordia Enschede werd op 26 maart in twee zalen het 

vakantiefilmfestival gehouden. Ruim 80 bezoekers liepen naar 

de film van hun keuze in een van de zalen. Er werden 23 

films vertoond en 5 films konden in verband met de tijd niet 

getoond worden.  

• AVO-festival Dit is het meest prestigieuze festival van de AVO en dient als 

voorportaal naar de Nationale NOVA Manifestatie. Er werden 

35 films aangemeld met een totale projectietijd van ruim 7 

uur. Door de beperking van de festivaltijd konden de ruim 60 

bezoekers er slechts 20 van bewonderen. Twee films haalden 

direct een nominatie, een derde na beroep.  

• Clubfestival Het clubfestival daagt de clubs uit een film in te zenden. Het 

publiek kiest de beste film en de winnende club mag het de 

volgende keer organiseren. Deze keer organiseerde Vi-Doe 

als winnaar van vorig jaar het festival. Ruim 50 bezoekers 

kozen de film Lente in Twente van VC Hengelo als beste film, 

ondanks de totale afwezigheid van leden van VC Hengelo.  

Project 
De AVO gaat in samenwerking met SBA en KCO een documentaire project opstarten: 
´t PRADO. De besprekingen zijn in volle gang. Vooral een eigen project van KCO biedt 
perspectief als we daar op de kar kunnen springen. Er hebben zich reeds 68 deelnemers 
aangemeld. Deze zullen in de komende maanden meer horen. 

Vooruitblik 
Dit jaar gaan we van start met  ´t PRADO. KCO biedt daarvoor de eerste aanzet met hun 
programma “Amateurkunst in de Lift” 
 
 
 
6.3 Regio Midden Nederland 

(Tekst Jan Tiberius) 
 
Activiteiten NOVA regio Midden-Nederland  2006 

• Nieuwjaarsreceptie. georganiseerd door BSA 
• Unica rondzendprogramma 2005 vertoond.  
• Regiofilmfestival georganiseerd door EFA onder auspiciën van NOVA Midden Nederland. 

2 nominaties voor de Nationale NOVA Manifestatie. 
• Jurycursus. Terugkomdag. Cursusleider Piet van Eerden. Lage opkomst. 
• Besturendag. 
• Kaderopleiding. 2 cursusweekends in februari en november. Door cursisten goed 

ontvangen. 
• Nationale 60 seconden Videowedstrijd 2006. Georganiseerd door Flevo Lacusin 

samenwerking met het regiobestuur in het Aviodroom te Lelystad. 
 Zeer succesvol. Ruim 70 films en bijna 200 bezoekers. 

 
 

 
6.4. FAA NH’63 

(tekst Gerard van Schie) 
 
Ledental 
Leden  : 436 
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Gezinsleden :   20 
Ereleden :    2 
 
Activiteiten 
In 2006 zijn de volgende activiteiten gehouden: 

• NH’63-Filmgala, tevens voorselectie voor de Nationale Wedstrijd (22 films); 
• Interclubontmoeting (33 films); 
• Jurycursus voor beginners (14 deelnemers); 
• Rondreisjury (64 films); 
• “In de hoofdrol Urbain Appeltans” bij Videofilmers Velsen (55 bezoekers); 
• Vertoning van dansfilms bij Videofilmers GSA (55 bezoekers); 
• Follow-up op “Regie-cursus” door Jan Keja in de vorm van het verstrekken van 2 mini 

DV-tapes t.b.v. een avond spelregie op de clubs. 
 
MMM-project “De edelsoap” 
Een voorbereidingscommissie, waarin ook “De Kunst” en de “SBA” zijn vertegenwoordigd, 
heeft verkennende gesprekken gevoerd met insiders op het gebied van de soap.  
Het project kan gezien worden als een variant op de MMM-speelfilmprojecten van de laatste 
jaren. Om meer tegemoet te komen aan de stijl van filmen van de amateur, is gekozen voor 
de “Edelsoap” omdat in dat genre ook op veel locaties buiten de interne hoofdset wordt 
gefilmd.  
Naast de soaps zullen tevens “Commercials” gemaakt worden die als onderbrekingen tussen 
het eigenlijke verhaal zullen worden getoond.  
Het is de bedoeling dat in 2007/2008 het project zijn definitieve vorm zal krijgen.  
 
Actief ook buiten NH’63 
Ook in het afgelopen jaar hebben veel van onze leden zich ingezet als ambassadeurs van de 
amateurfilm: 

• Geaccordeerde NOVA-juryleden (10); 
• Technische Dienst NOVA (3); 
• Voorbereidingscommisie NNM (2); 
• Afgevaardigde namens NOVA in DB SBA (1); 
• Redacteur VHM (1); 
• Jury Coördinatie Commissie NOVA (2); 
• Commissie Communicatie NOVA (2); 
• Webmaster NOVA (1); 
• Gastsprekers NOVA (6); 
• Organisatie Benelux Filmfestival Nederland; 
• Veel NH’63-ers zijn vaste bezoekers van de UNICA-festivals. 

 
Communicatie 

• Jaarlijks worden een voorjaars-  en een najaarsvergadering met de afgevaardigden 
van de clubs gehouden; 

• De nieuwsbrief “De Klap” verschijnt 5 x per jaar; 
• Vele contacten lopen via e-mail. 

 
De Kunst 
Er bestaat een uitstekende relatie met “De Kunst”, centrum voor amateurkunst in Noord-
Holland. 
Jaarlijks wordt een subsidie ontvangen voor activiteiten, die passen binnen de doelstellingen 
van de Provincie Noord-Holland en De Kunst. 
 
 
 
6.5. Regio Zuid-Holland I 

(tekst Willemien Rotteveel) 
 
Op 31 december 2006 waren 8 verenigingen aangesloten bij de Regio Zuid-Holland I van de 
NOVA. Het zijn de volgende verenigingen: 

1. RVCV te Rijswijk 
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2. HAF te Den Haag 
3. Club Te Werve te Rijswijk 
4. Het Toverlint te Gouda 
5. FVC Zoetermeer te Zoetermeer 
6. Filmgroep Rhijnland te Voorschoten 
7. LAVC te Leiden 

 
Op 9 juni 2006 overleed Joop Pieëte, erelid van de NOVA. Hij was de voorman van de LAVC. 
Het is niet officieel bekend of de club nog actieve leden heeft. 
 
Het bestuur heeft in 2005 driemaal vergaderd met de vertegenwoordigers van de clubs. De 
bestuursleden hebben voornamelijk via e-mail overleg gepleegd. 
 
De ALV van 2006 werd gecombineerd met een besturenoverleg. Voor de pauze werd de 
officiële agenda afgewerkt en na de pauze was er overleg met de bestuursleden van de clubs, 
die hiervoor allen persoonlijk waren uitgenodigd. Aan de orde kwamen: 

• Het regiofestival 
• Bijeenkomsten van de programmacommissies 
• Cursus vakantiefilmen 
• Jurycursus van Piet van Eerden 
• Kadercursus geluid 
• Filmproject van het Kunstgebouw 
• Website 
• Cluboverstijgende activiteiten. 

 
Activiteiten: 
Op 21/22 januari 2006 was de kadercursus samen met ZH-II. Onderwerp was geluid. Tom 
van Hof verzorgde het technische gedeelte en Arjan Haakmat vertelde over het filmische en 
artistieke aspect van geluid bij de film. 
Op 5 en 19 januari gaf Piet van Eerden een cursus voor jureren op clubniveau. 
Het Regiofestival werd gehouden op 2 april 2006 in de Graanschuur te Zoetermeer. Er werden 
26 films vertoond waarvan er 6 een nominatie kregen voor de Nationale NOVA Manifestatie.  
 
 
 
6.6. Regio Zuid-Holland II 
 (tekst Harry Noy) 
 
Dit jaar - 2006 - was voor ZH-II een succesvol jaar. ZH-II organiseerde de Nationale NOVA 
Manifestatie maar daarnaast bleef de laureaat - Tony Torn, Maassluis - van dit festival in ons 
district én werd de UNICA medaille uitgereikt aan een filmer uit ons district   - Henk v.d. 
Meeberg - Maassluis. Voorwaar, veel beter kan toch niet. 
 
Echter, het ledental van ZH II is in de loop van 2006 wat verminderd. Eind 2006 hadden 
we253 leden.  Evenals 2005 waren er dus 10 clubs via ZH II aangesloten bij de NOVA.  
 
Het bestuur, in het jaar 2006,  werd gevormd door:  
voorzitter:  Harry Noy   secretaris :   Harry Noy ( wrnd ) 
penningmeester:  Reinier van der Wel   bestuurslid:  Wim Vink. 
Voor 2006 bleef de contributie vastgesteld op € 12,--; hiervan was, € 7,-- bestemd voor de 
NOVA. 
 
De in 2006, ontplooide activiteiten: 
 
Kadercursus geluid 
In het weekend van 21 en 22 januari werd een kadercursus “geluid” gehouden voor leden van 
ZH I en ZH II. Er waren 14 deelnemers uit ZH II en 12 uit ZH I. De cursus werd verzorgd door 
Tom van der Hoff (VSC Maassluis) en Arjan Haakmat (Het Toverlint).  
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Vervolg MMM-project 
Een viertal workshops zijn er nog gehouden als gevolg van het succesvolle MMM-project.  
De avonden waren gewijd aan de verhaalstructuur,  spelregie, scenario  en  filmanalyse. 
 
De analyse kreeg een vervolg in de vorm van een doe-cursus onder leiding van 
theaterregisseur Natasja d’Armagnac. Alle cursisten waren bijzonder enthousiast over de 
inhoud en de presentatie van de cursus.  
       
Cursus vakantie- en reisfilms 
Vanwege enorme belangstelling werd voor de derde keer de cursus het maken van “vakantie- 
en reisfilms” gehouden, weer op twee zaterdagen. François Aelbrecht was, evenals de vorige 
keren, de cursusleider. 
 
Nabespreking films districtsfestival 
Op donderdag 16 maart werd in het clubgebouw “De Wel” van de IJsselstreek in Capelle a/d 
IJssel de nabespreking gehouden van drie films van het in het voorjaar van 2005 gehouden 
districtsfestival van ZH II.  Dit stond onder bezielende begeleiding van Co Vleeshouwer, u 
welbekend. 
 
ZH - II  DISTRICTSFESTIVAL 
Op het jaarlijkse film-hoogtepunt van ZH-II: het ZH II-districtsfestival, dat werd gehouden op 
zaterdag 22 april in Ontmoetingscentrum “De Tuyter” te Krimpen a/d IJssel, zijn de volgende 
resultaten behaald: 1e prijs: Nadine van Quadriga, 2e prijs: Het mysterie van Nefertite van 
van Venrooy & Hofman; 3e prijs: De Toekomst is terug van Henk van de Meeberg  
 
MAFF festival 
Op zaterdag 29 april vond in Maassluis het landelijk bekende MAFF-festival plaats. Het thema 
van dit 7e MAFF-festival was “natuurlijk”. Films met een maximale projectieduur van 7 
minuten konden worden vertoond. De uitslag was: 1e prijs: Vogelvrij van Ruud Brockhus,  2e 
prijs: Natuurlijke kleurenpracht van Ton Sala en 3e prijs: De blauwe reiger van Han Steffen. 
 
Regionale jurytraining  
Op twee opeenvolgende maandagen ( sept )werd in Dordrecht een jurytraining gehouden voor 
leden van ZH II. De training stond o.l.v. Henk van de Meeberg, lid van de JCC.  
 
UNICA Rondzendprogramma 2 * ! 
Op donderdag 19 januari werd in het clublokaal van “De IJsselstreek” het UNICA rondzend-
programma vertoond. Op maandag 4 december werd in het (nieuwe) clubonderkomen van 
Rijnmond in Spijkenisse het jaarlijkse UNICA rondzendprogramma vertoond. Anders dan de 
vorige keer was er op deze avond wel veel belangstelling. 
  
 
 
6.7. ZEEVA 

(tekst Frans Leijnse) 
 
• Het bestuur is in 2006 5 keer bijeen geweest. 
• Alle Federatievergaderingen van de NOVA zijn vertegenwoordigd door Wim Tulp en een 

keer door Frans Leijnse. 
• Annegien Heij heeft op verzoek van het bestuur van de NOVA deelgenomen in de 

commissie van onderzoek naar eventuele vernieuwingen van de Nationale NOVA 
Manifestatie.  

• Er is van iedere club een lid naar de cursus 60 seconden films maken in Geldermalsen 
geweest.  

 
Activiteiten die door de ZEEVA gehouden zijn. 
• De voorjurering voor de NOVA Manifestatie 2006 in Vlissingen. 
• Beginnerscursus jurering door Piet van Eerden is met succes door 7 mensen gevolgd. 
• Avond gastspreker Herman Ottink. 
• Vertoning UNICA films. 
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Onderwerpen die uitgevoerd zijn. 
• Huishoudelijk reglement is aangepast. 
• Er is een Buma/Stemra informatie document gemaakt, deze is via de NOVA naar alle 

aangesloten videoclubs verzonden. De reacties hierop waren allemaal erg enthousiast!  
• Na de voorjurering is er een stevige correspondentie met de JCC geweest. Er was 

nagal commotie over de manier van  jurering. Uiteindelijk wijzen alle neuzen weer de 
zelfde kant op.   

• Het bestuur heeft zijn standpunten over de voorgestelde vernieuwing van de Nat. 
NOVA Manifestatie via Wim Tulp overgebracht in de Federatievergadering. 

 
Waar zijn we nog mee bezig. 
• Nationale 60 seconden video-wedstrijd 2007, dit wordt gedaan door de commissie 

bestaande uit: Wim Tulp, Annegien Heij, Co Smit en Frans Leijnse. Er wordt gewerkt 
volgens een draaiboek en de voorbereidingen lopen voorspoedig.  

• Voorjurering ZEEVA 2007 dit maal in IJzendijke organisatie door Cor Sol en John de 
Brock. 

• Voortzetting samenwerking tussen Provincie Zeeland, Scoop, Juister en de ZEEVA. 
• Web-site verder optimaliseren. 
• Lijst van aftreden bestuursleden. 
• Promo leader maken. 
• Clubs/leden werven. 

 
 
 
6.8. NB’ 80 

(Tekst André Oude Vrielink) 
 
Op 31 december 2006 waren 19 clubs aangesloten bij NB’80. Inclusief de nieuwe clubs ( in 
2006): VCSchijndel en OVG Knipoog. Voor de namen en adressen zie website: www.nb80.nl . 
NB’80 telt ongeveer 450 leden.  
 
Viermaal heeft er in 2006 een NB’80 ledenvergadering plaatsgevonden. Het bestuur heeft 
hoofdzakelijk per e-mail gecommuniceerd. 
 
Belangrijkste item voor NB’80 was de besturendag op 18 maart onder leiding van 
dagvoorzitter Jan Opschoor. Doelstelling: voorkomen dat NB’80 na het succesvolle 
speelfimjaar in een zwart gat zou vallen. Hieruit vloeide voort de instelling van enkele 
commissies. Te weten : vernieuwing, communicatie, festivals en opleiding. 
De commissies hebben hun taak voortvarend opgevat. In 2007 moet de nieuwe structuur 
gestalte krijgen. 
Onder leiding van René Roeken is in Roosendaal de cursus “van hobbyist naar filmanalist” van 
start gegaan. Doelstelling van deze cursus is om de cursisten alle mogelijke diepgang in de 
drie pijlers van de film te geven, aangevuld met vaardigheden voor het analyseren en 
terugkoppelen van deze analyse aan clubleden. Deze cursus sluit aan bij de landelijke NOVA-
jurycursus. De eerste ervaringen zijn positief. 
 
Onder auspiciën van NB’80 hebben de volgende festivals plaatsgevonden. 
Op 8 februari het Podiumfestival in Bladel, Kempenfilm. Eerste prijs voor Wim Koster. 
Op 23 april het Regiofestival (vanaf 2007: Brabantse Filmmanifestatie) in Roosendaal, ERSA. 
Eerste prijs voor René Roeken. 
Op 16 maart het Mottofestival in Tilburg, TAS. Eerste prijs voor P. vd Kooy en R.Scheidel 
Het vakantiefilmfestival in clubclusters wordt geëvalueerd en zonodig aangepast. 
De VBE organiseerde in November het Unica-rondzendprogramma. 
 
2006 was voor vele NB’80-filmers een succesvol jaar. Op verschillende festivals werden 
prachtige prijzen binnengehaald. 
 
Het bestuur van NB’80 bestond in 2006 uit: 
Voorzitter:  Leo Smits 
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Secretaris:  André Oude Vrielink 
Penningmeester: Fred Roosendaal 
 
Voor 2006 bleef de contributie vastgesteld op Є 10,--; hiervan was Є 7,-- bestemd voor de 
NOVA. 
 
 
 
6.9. LOVA 

(Tekst Gerold van de Wetering) 
 
Het jaar 2006 werd voor de LOVA getekend door enkele nieuwe activiteiten. Zo werd op 21 
mei voor de eerste keer in samenwerking met het Huis voor de Kunsten een jongerenfestival 
gehouden onder de naam 4xF, wat staat voor Fast Forward Filmfestival, in de Azijnfabriek te 
Roermond. Een podium met wedstrijdelement voor jongeren tot 27 jaar om hun films aan een 
breder publiek te vertonen. Die dag werden er 24 films van jongeren vertoond. De film 
‘Nexus’  van Berry van der Vorst uit Venlo werd tot beste film verkozen.  
 
Ook nieuw was het Podiumfestival. Met name op initiatief van en georganiseerd door Film- en 
Videoclub Brunssum werd hier een podium geboden voor de films die wel hadden 
deelgenomen aan de Voorselectie Limburgse Filmdagen, maar niet door zijn gegaan naar de 
Limburgse Filmdagen.  
 
Niet nieuw zijn de jaarlijks terugkerende activiteiten onder auspiciën van de LOVA. Zo is er 
aan het begin van het jaar de Voorselectie Limburgse Filmdagen. Deze werd in 2006 
gehouden in Brunssum en er namen 84 films aan deel. Hiervan konden 35 films door voor 
vertoning naar de Limburgse Filmdagen. Wel nieuw was dat deze films niet meer tijdens de 
LFD door een deskundige jury werden beoordeeld, maar er een zogenaamde ‘koude jurering’ 
werd gevoerd. Dat houdt in dat de jury tijdens een tweedaagse sessie, en zonder 
aanwezigheid van publiek, de films beoordeelt. De film ‘De Speelbal’ van Urbain Appeltans 
werd als beste beoordeeld en Cineastengroep Maaskant mocht met de film ‘Bewoners van 
kasteel Stein’ de LIFVA-prijs in ontvangst nemen. 
 
Er zijn echter ook kanttekeningen geplaatst betreffende de jurering. Enerzijds betrof dit het 
niet opmaken van juryrapporten voor films die werden beoordeeld als ‘gemiddeld’. Anderzijds 
was er kritiek op de toon van juryrapporten. Deelnemers aan de Filmdagen ervoeren het als 
vervelend om op het podium, en public, de vaak stevige kritiek te moeten aanhoren. Daarover 
is dan ook afgesproken dat de toonzetting vanaf 2007 ‘milder’ zal zijn en de maker, tijdens 
het voorlezen van het juryrapport in de zaal kan blijven zitten. 
 
Op 29 oktober 2006 was het de eer aan Videokollektief Weert om de Interclub Ontmoeting 
(ICO) te organiseren. Verschillende groepen hadden het thema ‘breng een schilderij tot leven’ 
op gevarieerde wijze opgepakt. Van de 12 inzendingen vond de jury ‘Het Melkmeisje’ van 
Film- en Videoclub ´t Lenske zo goed dat zij de Interclub Ontmoeting van 2007 mogen 
organiseren. Hierbij zal het door Videokollektief Weert gekozen thema ´Tijd´ aan de orde 
komen. 
 
Tussendoor hebben ook nog enkele andere zaken gespeeld. Zo heeft Videoclub Swentibold 
aangegeven niet meer aangesloten te willen zijn bij de LOVA. Deze problematiek is ontstaan 
doordat Swentibold eerder had aangegeven geen correspondentie met de LOVA meer te willen 
voeren via de e-mail. Het bestuur is daarna diverse keren vergeten bepaalde correspondentie 
via de reguliere post te versturen. Excuses hiervoor van de secretaris van de LOVA zouden 
nooit bij Swentibold zijn aangekomen. Ook bemiddelingspogingen van Harry Dirks mochten 
hier niet meer baten. 
 
Daardoor is het aantal bij de LOVA aangesloten clubs verminderd tot 14. Ook het aantal leden 
is mede hierdoor terug gegaan tot ± 200.  
 
Ook gaven de heren Ruud Steen, Jaques Troquet en Bert Palmen te kennen, het stokje voor 
het verzorgen van LOVA-Signalen aan iemand anders over te dragen. Daarbovenop wilde ook 
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Henk Heijnen zijn functie als webmaster opgeven. Na goed overleg met het bestuur heeft 
Henk Heijnen toch besloten om zijn functie voort te zetten. Voor wat betreft LOVA-Signalen 
dreigde de situatie dat er niemand gevonden kon worden om dit te verzorgen en het blad ter 
ziele zou gaan. Vrijwel iedereen binnen de LOVA zou dit bijzonder jammer vinden. Gelukkig 
hebben wij het driespan Wim Bongers, Huub Bervoets en Jaques Troquet bereid gevonden om 
de verzorging van LOVA-Signalen voort te zetten. Met dank aan Ruud Steen, Jacques Troquet 
en Bert Palmen voor het jarenlang, tot tevredenheid van iedereen, verzorgen van de redactie 
en verspreiding van LOVA-Signalen. 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Jos Saes   - Voorzitter 
Gerold van de Wetering - Secretaris 
Harry Bonné   - Penningmeester 
 


