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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 2007 het ledental met ca. 100 leden is 
afgenomen. De in 2004 ingezette monotone daling van het aantal NOVA-leden zet zich voort. 

 
jaar aantal leden 

2001 2967 
2002 2927 
2003 2978 
2004 2939 
2005 2846 

2006 2806 

2007 2707 

 
Tabel 1. Ledenadministratie NOVA 

In maart overleed in de leeftijd van 77 jaar Herman Witteveen. Hij was op het einde van de 
tachtiger jaren enkele jaren secretaris van de NOVA en ook een van de eerste cursusleiders 
voor het voor die tijd nieuwe begrip "videofilmen". In 2007 moest de NOVA ook afscheid 
nemen van Boy van Klooster en Henk Verheul, resp. geaccordeerd jurylid en directeur van het 
Smalfilmmuseum. 

 
 

2. Evenementen 
 
2.1 Nationale NOVA Manifestatie 
 
De LOVA was verantwoordelijk voor de organisatie van de NNM 2007. Zij vergastte de circa 
300 bezoekers op een goed georganiseerd festival in de prachtige ambiance van het 
Maaslandcentrum te Elsloo. Op voorhand was veel reclame gemaakt met een ludieke website 
én een leuke promotiefilm. De LOVA had er alles aan gedaan om deze NNM tot een succes te 
maken. Zij doopte de NNM om tot “het leukste evenement in het donker”. Het dubbelzinnige 
motto moest filmliefhebbers uit heel Nederland prikkelen een bezoek aan Elsloo én de NNM te 
brengen. 
 
Op de NNM 2007 werden 38 films vertoond. In het voorjaar werden tijdens de voorjureringen 
bij de Aangesloten Organisaties 55 films genomineerd voor deelname aan de NNM. Al deze 
films werden in augustus beoordeeld door de geaccordeerde juryleden René Roeken, Kees 
Tervoort en Henk Teunissen, aangevuld met de Belgische filmer Julien Loncke en Arjen 
Holterman van RTV Noord. Vier dagen waren de juryleden te gast in het Roermondse Huis 
voor de Kunsten om de films te bekijken, bediscussiëren en bespreken. Na ampel beraad 
werden 5 gouden, 14 zilveren en 18 bronzen medailles toegekend (voor de volledige palmarès 
wordt verwezen naar tabel 2). Het waren vooral filmers uit de Aangesloten Organisaties ZH II 
en LOVA die dit jaar in de prijzen vielen. Dat 5 gouden medailles werden toegekend was een 
vingerwijzing voor de hoge kwaliteit van de films. Omdat de projectietijd nu eenmaal aan een 
maximum is gebonden, konden helaas 16 films met een “eervolle vermelding” niet vertoond 
worden.  
Laureaat van de NNM 2007 werd Huub Bervoets met zijn film “Sjeng”. Naast de laureaat 
worden ook diverse speciale prijzen toegekend. De door Herman Ottink beschikbaar gestelde 
“speciale prijs voor de film met de beste belichting” ging naar Jef Caelen voor zijn film 
“Vervroegd pensioen”. Joop Modderkolk, Jaap Romeijn en Jan van Baal gingen naar huis met 
de door erevoorzitter Piet van Eerden beschikbaar gestelde “speciale prijs voor de filmer wiens 
bijdrage een volgend en nog beter product in de toekomst kan doen verwachten” voor hun 
film “Haarlemmermeer. Land voor water”. De prijzen van de FAA NH’ 63 voor de films met de 
beste actrice en beste acteur gingen naar resp. Peter Brouwers voor “Het verjaardagscadeau” 
en Rob Nijholt en Henk Verhage voor “Verkeerd verbonden”. De laatste filmers gingen ook 
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filmtitel naam maker(s) AO 
Goud 

Sjeng Huub Bervoets LOVA 
Verkeerd verbonden Rob Nijholt & Henk Verhage ZH II 
Vervroegd pensioen Jef Caelen LOVA 
De troonopvolger Emile de Gruijter ZH II 
Angelina Jef Caelen LOVA 

Zilver 
Het eerste avondmaal Jef Caelen LOVA 
Het portret … Henk van Kooten Ton van Kan ZH II 
Timboektoe Ton Kraayenvanger AVO 
Het verjaardagscadeau Peter Brouwers LOVA 
Wees Gelukkig! Leo Baeten & Huub Bervoets LOVA 
Koekjes bij de koffie Urbain Appeltans LOVA 
Onkruid Videogroep ’76 Delfzijl - 
Achter de Porta Sancta Frans Dingemans OFON 
Overleven Mark Kapteijns NB’80 
In het spoor van vrijwilligers Ton Polman LOVA 
Leven na de dood Henk Koster AVO 
Just another day on earth Jef Caelen LOVA 
Verboden liefde Videoclub De Ronde Venen FAA NH’63 
Buitenspel Danny Maas ZH II 

Brons 
Ammonia avenue Niek van Oostenbrugge & Piet de Haan ZH I 
Het verleden dat volgt Peter Keijsers LOVA 
Allemaal behalve één Gaetano Giumento & Marco Brunu ZH I 
Devotie op hout Jan van der Schans OFON 
De natuur als atelier Peter van Spanje FAA NH’63 
In de voetsporen van Muhammad Yunus Rik Kapoen ZH II 
De playboy Videoclub Zaanstreek-Noord FAA NH’63 
Haarlemmermeer, “land voor water” Joop Modderkolk, Jaap Romeijn & Jan van Baal FAA NH’63 
Het loodswezen Dick van den Heuvel NOVA Noord 
Casa Parlante Martin Pel VAVAC 
Een tweede leven Frans Thielen & Cees Nielen NB’80 
Moeder Sjef Potters NB’80 
Hobby of passie? An van Norren Midden Ned. 
Panorama Tulipland Jan van Houten FAA NH’63 
Sara – Israel – Esther Gerard van der Heijden & Guus van der Wal NB’80 
Brenda Evert Bakker, Ruud Besjes, Piet van Eerden, 

Niek Mannes & Bert Nieboer 
FAA NH’63 

Jacob en Emilia Kleare Kimen NOVA Noord 
Ntesi Matemasi Henk van de Meeberg ZH II 

Eervolle vermelding 
People’s clockwork 3 Frans Scheffer LOVA 
Jack Bernard Martens - 

 
 
 
Laureaat: 
“Sjeng” van Huub Bervoets 
Speciale prijs voor de beste informatieve film (beschikbaar gesteld door de LOVA): 
“Timboektoe” van Ton Kraayenvanger 
Speciale prijs voor de film met de beste belichting (beschikbaar gesteld door Herman 
Ottink): 
“Vervroegd pensioen” van Jef Caelen 
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): 
“Haarlemmermeer, “land voor water” van Joop Modderkolk, Jaap Romeijn & Jan Van Baal 
Speciale prijs voor de film met de beste acteur (beschikbaar gesteld door FAA NH’63): 
“Verkeerd verbonden” van Rob Nijholt & Henk Verhage 
Speciale prijs voor de film met de beste actrice (beschikbaar gesteld door FAA NH’63): 
“Het verjaardagscadeau” van Peter Brouwers 
Speciale prijs voor de beste nieuwkomer (beschikbaar gesteld door Jan Schoonen): 
“Verkeerd verbonden” van Rob Nijholt & Henk Verhage  
 

Tabel 2. Palmarès Nationale NOVA Manifestatie 2007 
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aan de haal met de door Jan Schoonen beschikbaar gestelde “speciale prijs voor de beste 
nieuwkomer”. Door de LOVA was een “speciale prijs voor de beste informatieve film” 
beschikbaar gesteld. Deze door beeldend kunstenares José Fijnaut ontworpen prijs werd 
toegekend aan “Timboektoe” van Ton Kraayenvanger. 
 
De jaarlijks door de UNICA beschikbaar gestelde medaille voor een film(ster) die zich meer 
dan verdienstelijk heeft gemaakt voor het amateurfilmen werd toegekend aan Ruud Steen. 
Ruud is een van de éminences grises van de LOVA. In de achter ons liggende 40 jaar was hij 
o.a. bestuurslid van de LOVA en hoofdredacteur van LOVA Signalen. Heel recent in de 
herinnering ligt nog het Podiumfestival waarvan Ruud initiatiefnemer en medeorganisator was. 
Niet alleen op bestuurlijk maar ook op filmisch gebied deed Ruud van zich spreken. Meerdere 
van zijn films waren op een NNM te zien. Vooral de documentaire heeft zijn belangstelling. 
Ruud Steen is een specialist in het schrijven en inspreken van commentaar. Zijn kennis droeg 
hij in brede kring over door artikelen in LOVA Signalen én het verzorgen van avonden bij 
filmclubs. Niet op de laatste plaats is Ruud ook nog geaccordeerd jurylid van de NOVA 
 
Op de NNM 2007 werd Jan van Weeszenberg in de bloemetjes gezet. Jan is een gelauwerd 
filmmaker van vooral tekenfilms én vele jaren lid van de Jury Coördinatie Commissie. Zijn 
grote kennis van het filmen droeg hij met verve over, o.a. door het geven van cursussen en 
zijn boek `Elseviers Grote Smalfilmboek` dat ondanks de naam niets aan actualiteit heeft 
ingeboet. Nu Jan de last van de jaren gaat voelen moet hij terugtreden. Jan van Weeszenberg 
kon door lichamelijke problemen helaas niet persoonlijk op de NNM aanwezig zijn maar hoe 
kon passender afscheid genomen worden van deze gigant dan door zijn veelvuldig bekroonde 
tekenfilm “De troon” te vertonen? 
 
In het aan de NNM voorafgaande jaar was het organisatiecomité druk in de weer geweest om 
alles op de rails te krijgen. Zonder de vele medewerk(st)ers op de achtergrond te kort te 
doen, moeten met naam en toenaam genoemd worden: Nicole Pol (Huis voor de Kunsten), 
Hay Joosten (Huis voor de Kunsten), Jos Saes, Harry Bonné, Henk Teunissen en Huub 
Bervoets. Ook het uit Bouke Jasper, Cor van der Plaat en Kees Tervoort bestaande 
projectieteam verdient een woord van dank voor de verzorgde vertoning van de films.     
 
 
2.2. Nationale 60 Seconden Videowedstrijd  
 
Onder het toeziend oog van de 400-jarige Michiel Adriaanszoon de Ruyter organiseerde de 
ZEEVA (Zeeuwse Organisatie van Audiovisuele Amateurs) de Nationale 60 seconden Video-
wedstrijd op zondag 13 mei in het sfeervolle Arsenaaltheater in Vlissingen. In de eerste ronde 
werden uit de 41 films door de jury de beste 16 films geselecteerd. Na de lunch was het de 
beurt aan het circa 125-koppige publiek om aan te geven welke zij de beste vond. Dat werd 
‘Global Warming’ van Dirk Willem Wonnink van TAS uit Tilburg. Op de tweede plaats eindigde 
‘Verkoeling’ van Han van der Stok van Saenden en op de derde plaats ‘Extra fijn’ van Bert 
Weijers, Jan Bor, mevrouw Steenman en Marjanne Becker van Videofilmers GSA. 
‘Global warming’ en ‘Verkoeling’ werden door de jury – bestaande uit Cor Sol (voorzitter 
ZEEVA), Emile de Gruijter  (voorzitter ZH II) en Piet van Eerden (NOVA-jurylid) - aangewezen 
om ons land tijdens de One Minute Movie Cup in Slowakije te vertegenwoordigen. 
ZEEVA organiseerde voor het eerst een landelijk festival. Zij deed dat met verve en een 
compliment is dan ook op zijn plaats. Eveneens een compliment voor de TD: Bouke Jasper, 
Cor van der Plaat en Kees Tervoort, die als vanouds voor een vlekkeloze projectie zorgde! 
 
 
2.3. Cursussen 
 
In het verslagjaar werden door de NOVA geen cursussen georganiseerd. 
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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 Harry Noy voor een periode van 3 jaar herkozen. Het rooster van 
aftreden is: voorzitter (2008), secretaris (2009) en penningmeester (2010), 
 
 
3.2 Federatieraad en Algemene Ledenvergadering 
 
De Federatieraad kwam bijeen op 10 maart, 15 september en 8 december. De Algemene 
Ledenvergadering werd gehouden op 2 juni. 
Afgezien van huishoudelijke en organisatorische vraagstukken waren de belangrijkste 
onderwerpen van discussie: 
• Door een ad hoc werkgroep werd een nota voorbereid voor een wijziging van de opzet 

van de Nationale NOVA Manifestatie. Het rapport resulteerde in veel discussies. De 
meningen over het onderwerp bleken zover uiteen te lopen dat een besluitvorming niet 
mogelijk was. Het onderwerp is doorgeschoven naar 2008 met de bedoeling dat een 
verandering in 2009 zal worden ingevoerd. Vooruitlopende op betreffende besluitvorming 
is besloten dat de JCC de juryleden voor de voorjureringen in de regio’s zal aanzoeken. 

• Om deelname met één film voor meerdere landen aan het UNICA Festival te voorkomen 
is in betreffend reglement vastgelegd dat deelname aan de NNM impliciet inhoudt dat 
voor Nederland gekozen is tenzij de maker expliciet anders heeft aangegeven. 

• Een Werkgroep “Opleiding Middenkader” is opgericht. Deze uit Ruud van der Horst, Co 
Vleeshouwer, Hans Lips en Franka Stas bestaande commissie bereidde een voorstel voor 
betreffende het opzetten van een (eventueel gecertificeerde) opleiding voor 
middenkader. De door de commissie uitgewerkte hoofdlijnen werden goedgekeurd.  

 
 
3.3. Besturendag 
 
Op 6 oktober vond de Besturendag plaats. Op deze bijeenkomst werd gediscussieerd over het 
voorstel voor wijziging van de opzet van de Nationale NOVA Manifestatie én het gebruik van 
internet voor filmen. De Besturendag blijkt in een behoefte te voorzien om buiten de lopende 
zaken 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 2007 uit Piet van Eerden (voorzitter), Jan 
Schoonen (secretaris), Jan van Weeszenberg, Herman Ottink en Henk van de Meeberg. Met 
het terugtreden van Piet van Eerden en Jan van Weeszenberg per 1-1-2008 in het vooruitzicht 
werd René Roeken als nieuw lid van de JCC benoemd. 
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). De Commissie van Onderzoek voor het 
boekjaar 2007 komt te bestaan uit Kees Tervoort en Ben Teeninga )reserve D. Wijnberg’. 
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 (later Video Emotion) en verzorgde de kopie.  

 
 
3.5. Ereleden 
 
In 2007 zijn de ereleden: Arie de Jong, Jan Dekker, Jan Essing, Jan van Weeszenberg en Piet 
van Eerden (erelid met de functie van erevoorzitter).  
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3.6. Diversen 
 
In het verslagjaar had het Dagelijks Bestuur een aantal keren een gesprek met de OFON over 
de relatie NOVA - OFON. 
 
 
 

4. Commissies 
 
4.1. Jury Coördinatie Commissie (JCC; tekst Jan Schoonen) 
 
• In 2007 heeft de JCC 2 x vergaderd en wel op 30 januari en op 25 september. De 

oorspronkelijk geplande vergadering op 18 december moest worden uitgesteld tot 
begin januari 2008 omdat (toen nog) voorzitter Piet van Eerden op 18 december 
verhinderd was. 

• De terugkomdag (voor geaccordeerde juryleden) op 24 februari in ‘De Rotonde’ te 
Enspijk werd bijgewoond door 34 geaccordeerde juryleden + 4 leden van de Jury 
Coördinatie Commissie. 22 geaccordeerde juryleden waren verhinderd (een vrij hoog 
aantal). NOVA-voorzitter Ruud van der Horst was gast op deze terugkomdag. 
Het hoofdthema voor deze terugkomdag was: "Is jureren nog wel van deze tijd?” 
Een viertal films werd besproken en de laatste daarvan (“Veronique” van Jef Caelen) 
moest door de deelnemers schriftelijk worden beoordeeld. Daarnaast werd een drietal 
stellingen behandeld. 

• Het aantal geaccordeerde juryleden is in de loop van 2007 verminderd van 59 tot 54.  
• De jury voor de Nationale 60 seconden Videowedstrijd, die in 2007 werd gehouden op 

zondag 13 mei in het Arsenaaltheater in Vlissingen en georganiseerd was door ZeeVa, 
bestond uit Piet van Eerden (erevoorzitter NOVA en geaccordeerd jurylid), Emile de 
Gruijter (voorzitter ZH II) en Cor Sol (voorzitter ZeeVa) 

• Ook in 2008 heeft de JCC de jury geselecteerd voor de jurering van de Nationale 
Finale-wedstrijd. De jury werd gevormd door de geaccordeerde juryleden René 
Roeken, Kees Tervoort en Henk Teunissen, aangevuld met Julien Loncke uit België en 
(uit de beroepswereld) Arjen Holterman van TV Noord. 

• De nodige voorbereidingen werden ook weer 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, samen met zijn echtgenote Ineke, voor het vijfde achtereen-
volgende jaar jurysecretaris bij de jurering van de films voor de Nationale Finale-
wedstrijd, die werd gehouden van donderdag 23 augustus t/m zondag 26 augustus, 
deze keer in het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond. Ook in 2007 verwerkten 
zij de aantekeningen van de jury tot juryrapporten.  
Bouke Jasper verrichte ook dit jaar de projectie. 
Van de 55 genomineerde films moesten er (helaas voor de makers) liefst 16 afvallen, 
alle met de waardering “eervolle vermelding”. Vooraf was overeengekomen dat in elk 
geval alle bronzen filmwinnaars vertoond zouden worden op de Nationale NOVA 
Manifestatie (vorig jaar waren er vier films met een bronzen medaille bij de afvallers!). 

• Ook in 2007 was de JCC verantwoordelijk voor de samenstelling van het 
filmprogramma voor de Nationale NOVA Manifestatie. 
Van de 39 vertoonde films waren er 5 met goud gehonoreerd, 14 met zilver, 18 met 
brons en 2 met een eervolle vermelding. 

• Jurycursussen voor jureren op regionaal en/of clubniveau werden in 2007 gegeven 
door: 
- Piet van Eerden samen met Herman Ottink voor: 

� FAA NH’63 (jurycursus voor gevorderden) op 2 en 9 mei 
- René Roeken voor: 

� Midden Nederland (opfriscursus) op 20 november 
� Zuid Holland II (opfriscursus) op 3 en 10 december  

• Een lijst van geaccordeerde juryleden die in het lopende of voorgaande jaar niet 
gejureerd hebben op een AO-voorjurering of tijdens de jurering van de Nationale 
Finale-wedstrijd is opnieuw samengesteld en gedistribueerd.   
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• De volgende besluiten met betrekking tot de JCC zijn in 2007 genomen door de 
Federatieraad: 
- Met ingang van 2008 zullen de jury’s voor de voorjureringen in de AO’s door de 

JCC worden samengesteld. 
- Door de secretaris van de JCC zal met ingang van 2008 de volledige palmarès 

vóór de Nationale NOVA Manifestatie ter beschikking worden gesteld aan alle 
leden van het NOVA-bestuur en aan de webmaster van de website van de 
Nationale NOVA Manifestatie. 

- Kopieën van de juryrapporten voor het publiek zullen voortaan niet meer 
worden uitgestald tijdens de Nationale NOVA Manifestatie. Belangstellenden 
kunnen deze juryrapporten van de website halen of zijn op verzoek verkrijgbaar 
bij de secretaris van de JCC.  

• De Jury Coördinatie Commissie heeft eind 2007 afscheid moeten nemen van twee 
nestors in haar gelederen: Piet van Eerden en Jan van Weeszenberg.  
De terugtrekking van Piet was definitief. Hij heeft steeds op een bijzonder plezierige 
wijze de JCC geleid en het is jammer dat hij de JCC moest verlaten. Ook Jan van 
Weeszenberg heeft, wegens zijn zwakke gezondheid, besloten om zich definitief terug 
te trekken. 
René Roeken is bereid gevonden om de JCC te komen versterken. Zijn lidmaatschap 
van de JCC is door de Federatieraad op zaterdag 8 december goedgekeurd. 

 
 
4.2. UNICA contacten (tekst Vladimir Murtin) 

 
• UNICA promotiedag werd gehouden op 3 maart in “De Rotonde” te Enspijk. Er waren 

uitnodigingen gestuurd naar 86 bezoekers van het Unica festival in de laatste jaren. Er 
waren 36 deelnemers aanwezig.  
Er zijn 4 films van de UNICA bezoekers in Korea vertoond.  
Jan Essing heeft de aanwezigen geïnformeerd over de ontwikkelingen in het Unica comité.  
Verder werd ook een film vertoond, die bekroond was in Korea met een gouden medaille  
– Darrera la porta (Achter de deur) van Jan Baca (Spanje), alsmede de introductiefilm van 
het Nederlands programma voor Unica 2006) Klompen in de storm. 

Wij hebben informatie gegeven over het Unica festival 2007 in Liptovský Mikuláš, 
Slowakije  Tot slot werd een promotiefilm voor dit festival vertoond. 

• Vladimir Murtin heeft in de Federatieraad voorgesteld om een bekende internationale 
amateurfilmer (zoals Jan Baca uit Spanje) uit te nodigen om bij een aantal AO’s zijn 
producties te vertonen. 

• Het UNICA congres 2007 werd dit jaar gehouden van 1 t/m 9 september in Liptovský 
Mikuláš, Slowakije. In totaal waren er circa 300 bezoekers, waarvan 30 deelnemers uit 
Nederland. Er werd centraal geen groepsreis vanuit Nederland naar Slowakije 
georganiseerd. Als gedelegeerden tijdens het congres was Nederland door Vladimir Murtin 
en Piet van Eerden vertegenwoordigd. Ongeveer 130 films zijn vertoond. 
Twee jeugdleden waren namens Nederland aanwezig: Danny Maas (ZH II) en Tijmen Wolf 
(NOVA Noord). Zij hebben met de andere Jeunesse-deelnemers het UNICA-journaal 
samengesteld plus een korte speelfilm. 

• Het nationale programma van Nederland bestond in Slowakije uit 3 films met de 
volgende resultaten: 
Resultaat NNM 
VERONIQUE       van Jef Caelen    ZILVER 
HET MEISJE IN DE TOREN van Tony Torn    GOUD 
HANNAH (DE SPEELBAL) van Urbain Appeltans & Magda Verbist GOUD 
Alleen Het meisje in de toren werd door de jury besproken en behaalde een bronzen 
medaille. 
Huub Bervoets (uit Limburg) was met zijn film Anton vertegenwoordiger van België en 
behaalde eveneens een bronzen medaille.  
In de Unica “World Minute Movie Cup 2007” wedstrijd had Nederland 2 films:  
GLOBAL WARMING van Dirk Willem Wonnink en VERKOELING van Han van der Stok, 
Arend Boer en Marcel Hoekveld. Geen van deze films heeft de laatste 16 bereikt. 
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Nederland heeft ook met succes een 3 minuten introductiefilm van het nationale 
programma “De anatomische les” (van Piet van Eerden en Vladimir Murtin) vertoond.  
Volgens de regels van het Unica comité – gebaseerd op de resultaten in de laatste 3 jaar - 
mag Nederland in 2008 een nationaal programma van maximaal 70 minuten film (incl. 
pauzes) inzenden. 
UNICA-festivals voor de komende jaren: 
2008 Tunesië 

2009 Polen (Gdansk) 
2010 Zwitserland (St. Gallen) 
2011 Luxemburg 

• UNICA rondzendprogramma in 2007 bevatte 23 films uit 13 verschillende landen op 
twee DVD’s uit de filmotheek in St.Gallen, Zwitserland en een DVD als toevoeging van de 
NOVA. Dit programma werd vertoond in openbare projecties in 7 aangesloten organisaties. 

• De UNICA medaille werd dit jaar tijdens de NOVA nationale manifestatie aan Ruud Steen 
(LOVA) uitgereikt. 

• Overzicht van het aantal Unica bezoekers uit Nederland in de laatste 5 jaar: 
2003 (Warsaw, Polen): 30; 2004 (Veitshöchheim, Duitsland): 47; 2005 (Blankenberge, 
België): 53; 2006 (Daegu en Gyeongju, Zuid-Korea): 35, 2007 (Liptovský Mikuláš, 
Slowakije): 30 

• Het lidmaatschap van Unica bestaat tegenwoordig uit 30 landen.  
USA en Litouwen zijn geen lid meer van UNICA; Georgië is toegetreden. 
De Statuten van UNICA worden gewijzigd. 
De contributie aan UNICA wordt het komende jaar niet verhoogd. 

 
 
4.3. Commissie Communicatie (tekst Bouke Jasper) 
 
Evenals in 2006 is deze commissie ook in 2007 niet bijeen geweest. De commissie bestaat uit: 
Piet van Eerden, Vladimir Murtin, Aria Mulder en Bouke Jasper. Buiten het beheren van de 
website wordt tevens de redactie gevoerd van  NOVACOM en het NOVA-katern in Video Hobby 
Magazine. 
 
 
4.4. Filmotheek (tekst Ben Teeninga) 
 
1. Verhuur 
 
 In 2007 is 70 keer met goed gevolg een beroep gedaan op de filmotheek. In 2006 was 

dat 88 keer. 
 Een nadere specificatie van de aanvragen luidt als volgt: 
 - 17 keer een niet aan een bepaald programma gebonden aanvraag met diverse  
  animatiefilms, documentaires, genrefilms, speelfilms; 
  compilaties met 60 secondenfilms  (3x); 
  compilatie UNICA 2005   (1x) ; 
  compilatie UNICA 2006   (4x) 
 -   2 keer het programma 2001 deel 3, bestaande uit 7 films;  
 -   1 keer het programma 2003 deel 1, bestaande uit 3 films; 
 -   2 keer het programma 2003 deel 2, bestaande uit 5 films; 
 -   1 keer het programma 2003 deel 3, bestaande uit 5 films; 
 -   2 keer het programma 2003 deel 4, bestaande uit 5 films; 
 -   7 keer het programma 2004 deel 1, bestaande uit 7 films; 
 -   4 keer het programma 2004 deel 2, bestaande uit 7 films; 
 -   8 keer het programma 2005 deel 1, bestaande uit 6 films; 
 - 10 keer het programma 2005 deel 2, bestaande uit 5 films; 
 - 12 keer het programma 2006 deel 1, bestaande uit 4 films; 
 -   4 keer het programma 2006 deel 2, bestaande uit 4 films; 
 

Evenals in 2004, 2005 en 2006 zijn in 2007 uitsluitend films op een videodrager 
aangevraagd. 
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2. De klanten 
 
 In 2007 hebben in totaal 43 clubs, twee AO’s, drie individuele leden, de jury coördinatie 

commissie en de Universiteit van Utrecht één tot vijf keer gebruik gemaakt van de 
diensten van de filmotheek. 

 
3. Verzending 
 
 De verzending heeft in 2007 geen problemen opgeleverd. 
 
4. Internet 
  
 Ook in 2007 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 1498 keer geraad-pleegd. 
 
5. Catalogus 
 
 In 2007 is de catalogus van de NOVA-filmotheek 7 keer per e-mail aangevraagd en 

verzonden (in 2006 was dat 10 keer). 
 
6. Kosten en vergoedingen 
 

Gedetailleerde financiële gegevens over 2007 zijn doorgegeven aan de penningmeester 
van de NOVA. In 2007 is ongeveer € 85 meer uitgegeven dan er aan vergoedingen is 
binnengekomen. Dit is vooral een gevolg van de uitgaven terzake van het overzetten 
van zes N8-films naar miniDV. Het zijn de genrefilms 8/G/01tot en met 8/G/06: OPUS 
8, BESPIEGELINGEN, WONDEROLIE, RONDOM HET BOEK, GESCHIEDENIS VAN LES 

BAUX en HANDEN.  
  
7. Diversen 
 
 Vier studenten van de Universiteit Utrecht hebben de genrefilm “Bespiegelingen” (1952) 

van K. van Os gebruikt bij de totstandkoming van hun documentaire “Emile Timan, een 
amateurfilmer van formaat”. 

 
 
 

5. Communicatie en externe contacten 
 
5.1 Website (tekst Bouke Jasper) 
 
De NOVA website liet in 2007 een lichte terugval van 2,6% zien wat betreft het 
bezoekersaantal.  In 2004 trok de site 10137 personen, in 2005 waren dat er 8387, in 2006 
vonden 11532 bezoekers de weg naar de  NOVA site en in 2007 waren er 11236 bezoekers. 
Een gemiddelde van 936 bezoekers per maand.  
Sedert het begin van de meting, op 27 augustus 2001, is de NOVA website 63539 maal 
bezocht. De meeste daarvan kwamen uit Nederland (91%), gevolgd door België (4,1%) en de 
Verenigde Staten (1,1%). Opmerkelijk is dat de derde plaats al jaren wordt ingenomen door 
de Verenigde Staten. 
De drukste maand in 2007 was november met 1493 bezoekers, de minst drukke was 
augustus  met altijd nog 635 bezoekers. Op 12 november was het de drukste dag van het jaar 
met 114 bezoekers De drukste dag van de week was net als in 2005 de maandag  (15,8%) en 
de minst drukke de zaterdag (11,5%). 
De website voor de Nationale NOVA manifestatie is in 2007 beheerd door het Huis voor de 
Kunsten. Op de site Nationalenovamanifestatie.nl is direct door gelinkt naar de site van het 
Huis voor de Kunsten. Het bezoekersaantal kon daardoor niet worden gemeten. In 2008 zal 
de site beheerd worden door Nova Noord. 
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5.2. NOVACOM 
 
In het verslagjaar verscheen NOVACOM 2 keer. 
 
 
5.3 Video Hobby Magazine (Video Emotion)  
 
In het verslagjaar verzorgde Piet van Eerden de NOVA-informatie in het blad Video Hobby 
Magazine (later Video Emotion). 
 
5.4. Kunstfactor 
 
De NOVA onderhoudt contacten met de Kunstfactor in de persoon van Co Vleeshouwer. In het 
verslagjaar was Co Vleeshouwer binnen de NOVA erg actief door in Federatievergaderingen 
met (vernieuwende) voorstellen te komen én diverse AO’s te ondersteunen.  
 
 
 


