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Leden, bestuursleden, commissies en werkgroepen 

Leden 
Het ledental is op 1 januari 2011 vastgesteld op 2287, terwijl dit een jaar eerder nog 2404 was. Deze daling van 
5% is een trend, die zich al sinds 2004 voordoet (2978 leden). 

Ereleden 
De ereleden zijn Arie de Jong, Jan Dekker, Jan Essing, Piet van Eerden (erelid met de functie van erevoorzitter) 
en Jan Schoonen. Op 24 september 2011 is besloten Jan Schoonen op het NOVA Film Festival te benoemen 
tot erelid. 
Hij is 20 jaar Wedstrijdsecretaris geweest van de Nationale Wedstrijd en even lang secretaris van de Jury Coör-
dinatie Commissie (JCC). In 1996 en 2000 was hij penningmeester van het organisatiecomité UNICA (Almelo 
en Roermond). Daarbij komen nog vele andere verdiensten. 

Bestuur 
Tijdens de jaarvergadering gaf voorzitter Ruud van der Horst aan niet beschikbaar te zijn voor een volgende 
termijn en Harry Noy moest om gezondheidsredenen afhaken. Er waren geen kandidaten voor de functie van 
voorzitter en dus werd alles in het werk gesteld een nieuw bestuur samen te stellen, terwijl Huib in zijn eentje de 
NOVA op de been hield. 
Op 1 mei trad een nieuw bestuur aan na schriftelijke instemming van alle regio´s over de kandidaten. 
Het nieuwe bestuur bestaat uit: 
Kees Tervoort, voorzitter (2013) 
Emile de Gruijter, secretaris (2014) 
Huib Steenkuijl, penningmeester (2012) 
Henk Siekmans (2015) 
Mat Gerritsen (2016) 
Alle bestuursleden zijn jaarlijks aftredend, maar er is toch een rooster van aftreden gemaakt. 
Helaas moest Mat Gerritsen om gezondheidsredenen, vrijwel direct na zijn aantreden, zijn operationele be-
stuurstaken overdragen aan de overige bestuursleden, maar hij blijft op de hoogte.  

Commissies 
 
Jury Coördinatie Commissie (JCC) 
Op 23 mei heeft Henk Teunissen Herman Ottink opgevolgd. 
De andere leden zijn: Henk van de Meeberg (voorzitter), Jan Schoonen (secretaris), René Roeken en Mat Ger-
ritsen. 
 
Voorbereidingscommissie NFF 
Deze commissie bestaat uit Piet van Eerden, Bouke Jasper en Henk Siekmans. Henk vervult de functie van 
Secretaris Nationale Wedstrijd. 
 
Commissie Unica contacten 
Deze heeft jarenlang alleen uit Vladimir Murtin bestaan, maar is op 24 september na goedkeuring van de Fede-
ratieraad uitgebreid met Bouke Jasper en Piet van Eerden. Piet is reservelid en vervangt de anderen indien 
nodig. 
 
Filmotheek 
Ben Teeninga beheert sinds jaar en dag in zijn eentje het filmarchief. Sinds 10 december is Arie de Jong aan de 
commissie toegevoegd. Hij gaat een documentenarchief opzetten en beheren. 
 
Commissie van onderzoek ofwel kascommissie 
De commissie bestaat uit Arjan van Gelderen en Jan Appels. Bouke Jasper is reservelid.  
 
Commissie communicatie 
De commissie bestaat uit Willemien Rotteveel, die de contacten onderhoudt met Video Emotion en de kopij 
redigeert. 
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Technische commissie 
De commissie bestaat uit Kees Tervoort, Bouke Jasper, Ton Boxhoorn en Cor van der Plaat. 
 
Commissie automatisering 
Tini Schuurmans is op 23 november lid geworden van de commissie en Bouke Jasper heeft de commissie ver-
laten. De commissie is de opvolger van de werkgroep automatisering en bestaat ook nog uit Gerard Stoelhorst 
en Huib Steenkuijl. 
 
Commissie Educatie 
Deze commissie is opgericht op 10 december 2011 en bestaat uit Kees Tervoort (voorzitter), René Roeken, 
Bianca van Gelderen en Co Vleeshouwer. Zij gaan zich richten op het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten 
op het gebied van educatie, waarbij gedacht wordt aan online cursussen e.d. 
 
Commissie Fondsenwerving 
Eveneens een nieuwe commissie, die zich gaat richten op fondsenwerving voor subsidiabele activiteiten. Henk 
Siekmans is op 10 december voorzitter geworden en Co Vleeshouwer adviseur. 
Op 7 januari 2012 zijn Huib Steenkuijl en Jan Essing aan het team toegevoegd. 
 

Werkgroepen 
 
Stuurgroep opleidingen 
De stuurgroep opleidingen bestaat niet meer. Tijdens de pilot bleek dat de opleiding tot NOVA-docent voor de 
deelnemers erg duur uitpakt, waarna de belangstelling bij hen geheel verdween. 
De commissie Educatie gaat via een andere opzet de werkzaamheden oppakken. 
 
Werkgroep haalbaarheid NOVA-docent 
Zij heeft op de Federatieraadsvergadering van 12 maart een rapport gepresenteerd en heeft daarmee haar taak 
afgerond. 
 
Werkgroep ontsluiting filmotheek 
Een subsidieaanvraag voor een vervolg op het boekje met DVD Filmanalyse Op Maat bij het Fonds voor Cul-
tuur Participatie is afgewezen. De werkgroep bestaat uit Ben Teeninga en Co Vleeshouwer. 
 
Werkgroep NFF 
Deze werkgroep bestaat uit Piet van Eerden, voorzitter, Vladimir Murtin, Henk Siekmans, Henk van de Meeberg 
en Emile de Gruijter. 
 
Werkgroep NOVA 80 jaar (Jubileumcommissie) 
Deze nieuwe werkgroep bestaat uit Henk Siekmans en Piet van Eerden (voorzitter) en gaat jubileumactiviteiten 
ontplooien. 
 
Werkgroep Unica 2018 
Deze nieuwe werkgroep is opgericht op 24 september en bestaat uit Piet van Eerden (voorzitter), Vladimir Mur-
tin, Jan Essing en Arie de Jong. Zij onderzoeken of het Unicafestival in 2018 in Nederland kan plaatsvinden. 
 

Beleidsplan 
Op 10 december heeft het bestuur een nieuw beleidsplan gepresenteerd. Daarin worden 5 hoofdgebieden on-
derscheiden: Leden, kennis, podia, infrastructuur en externe betrekkingen. 
Het plan bevat een tijdspad, waarin 2011 het jaar is van het oprichten van enkele nieuwe commissies en werk-
groepen, 2012 Is het jaar van uitvoering. Na evaluatie en vervolg in 2013 moeten de doelstellingen in 2014 ge-
realiseerd zijn. Hiermee hoopt het bestuur de jarenlange terugloop van het ledenaantal om te buigen naar ver-
nieuwde belangstelling voor de NOVA, maar het ambitieniveau reikt verder. Het bestuur wil de NOVA de toon-
aangevende organisatie laten zijn voor alle amateurfilmers in Nederland en richt zich op iedereen, die de kwali-
teit van zijn of haar films wil verbeteren. 
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Commissie installeren

Com maakt agenda/stappenplan  en zorgt voor

-Interactie/learnings van/ met andere Festivals

-Unica

- Fondsenwerving/Mecanaat

- kontakten met Koepelorganisaties

- kontakten met  andere amateurkunsten 

Commissie Installeren

Commissie maakt 

agenda/stappenplan en zorgt voor:

-Statuten en HR actualiseren

- besluitvorming verkorten

Commissie maakt 

agenda/stappenplan en  zorgt 

voor:

- Nieuw  NFF model

- wedstrijd online

- aanpassen reglement 

- evaluatie model jury live in 2012

Commissie maakt  

agenda/stappenplan en  

zorgt o.a. voor:

-Opleidingen borgen

-Educatie on line

-NOVA theek ontsluiten

-NOVA archief bouwen

Com. maakt agenda/stappenplan  en  

zorgt o.a. voor:

- Ledenpas wordt Voordeelpas

- Jeugd afdeling

- best practice exploiteren   

- NOVA site interactief/voorbeeld  IAC

- meer interactie tussen clubs en 

regio’s  

Commissie installeren

Commissie Installeren

Commissie Installeren 

Voortgang, bijstellen, 

implementatie

Voortgang, bijstellen, 

implementatie

Voortgang, bijstellen, 

implementatie

Voortgang,  bijstellen , 

implementatie

Voortgang , 

bijstellen, 

implementatie

Evaluatie, volgende 

stappen

Tijdspad NOVA Beleidsplan. 

 
 

Federatieraad 
Er zijn 3 vergaderingen gehouden op 12 maart, 24 september en 10 december. De eerste was tevens Algeme-
ne ledenvergadering. 
De volgende besluiten zijn genomen: 
 

ID Omschrijving 
B0311-01 Reglement voor juryleden aangepast naar versie 1.1 
B0311-02 De raad stelt €1000 beschikbaar voor  invulling van de besturendag 2011 
B0911-01 2012 Wordt jubileumjaar, 80 jaar NOVA 
B0911-02 Er wordt een jubileumcie opgericht met Piet van Eerden als voorzitter. 
B0911-03 De cie Unicacontacten wordt uitgebreid met Bouke Jasper  en reservelid Piet van Eerden. 
B0911-04 Begroting besturendag 2011 is goedgekeurd 
B0911-05 Cie Unica 2018 opgericht, die mogelijkheden Unica 2018 in Nederland gaat onderzoeken met Piet 

van Eerden als voorzitter. 
B0911-06 Begrotingsbeleid zoals voorgesteld door Huib is goedgekeurd. 
B1211-01 Beleidsplan 2011-2014 is bij acclamatie goedgekeurd. 
B1211-02 De contributie voor 2012 blijft ongewijzigd. 
B1211-03 De begroting 2012 met bezuinigingen wordt goedgekeurd. De km vergoeding blijft echter ongewij-

zigd en de reiskostenvergoeding voor de FR ook. Het ontstane tekort op de begroting wordt geac-
cepteerd. 

B1211-04 Het invoeren van de centrale ledenadministratie wordt goedgekeurd. 
B1211-05 Het voorstel van de commissie NFF nieuwe stijl wordt aanvaard. 
B1211-06 De selectie voor Unica 2012 wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
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Activiteiten 

Bestuur 
 
Het vorige bestuur heeft op 9 maart een bezoek gebracht aan de organisatoren van Limboland. 
Voorzitter Kees Tervoort en bestuurslid Henk Siekmans zijn aanwezig geweest bij de opening van de filmwerk-
plaats in Borgercompagnie (NOVA Noord) en Kees is te gast geweest bij HAVOB (Het AVO Beraad). 
Hij heeft ook een presentatie gegeven op Amateurfilm Online, een symposium in Tilburg over nieuwe media in 
de amateurkunst, en was aanwezig tijdens A.V.O.N.D. van Kunstfactor. 
Kees Tervoort heeft samen met Co Vleeshouwer afspraken gemaakt met Herman de Wit, de programmeur van 
het Nederlands Filmfestival in Utrecht, over vertoning van NOVA-films en jubileumactiviteiten. Hij heeft ook de 
Dag van de Amateurfilm bezocht. 
Het bestuur is uiteraard aanwezig geweest op beide NOVA-festivals. 
Kees heeft ook het vakantiefilmfestival van ZH II en het jeugdfestival 4xF van de LOVA bezocht. 
Kees heeft een support letter geschreven voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, waarin de NOVA 
het Amateurfilm Platform projectvoorstel steunt. 
Emile de Gruijter, Huib Steenkuijl en Henk Siekmans hebben Amateurfilm Online in Tilburg bezocht. Emile heeft 
heeft ook afspraken gemaakt met Studio Bromet over korting voor NOVA-leden. Er zijn 5 NOVA-nieuwsbrieven 
door hem gemaakt. 
Kees Tervoort, Mat Gerritsen en Emile de Gruijter hebben het Unicafestival in Luxemburg bezocht. 
Henk Siekmans heeft het Beeldbuisfestival bezocht. 
Het nieuwe bestuur heeft een beleidsplan gemaakt en heeft 4 keer vergaderd. Daarnaast is enkele keren een 
Skypevergadering gehouden. 
 

Evenementen 
 
NOVA Film Festival 
Aan de AVO viel dit jaar de eer te beurt om het Festival te organiseren. De vele en lange voorbereidingen wier-
pen hun vruchten af: Op 5 en 6 november was het nagenoeg gevulde RABOtheater te Hengelo het strijdtoneel 
voor de 33 genomineerde films. Een vlotte presentatie en projectie van de 33 films maakte het bijwonen van het 
Festival tot een feestje. De rode loper werd uitgelegd voor 5 gouden, 8 zilveren en 20 bronzen films. Laureaat 
werd Joren Molter met ‘Vol van leven’. Iedere regio was met één of meerdere films vertegenwoordigd. De 33 
films kwamen uit een totaal van 44 nominaties. 4 nominaties werden door de deelnemers ingetrokken. 
Een noviteit was het forum, dat twee keer enkele films op het podium besprak op een informele wijze. 
Het forum bestond uit Co Vleeshouwer, Hay Joosten en Minze Leistra. Zij bespraken de volgens hen de onder-
gewaardeerde films vertelden over hun grootste filmische ergernissen. Het publiek heeft het zeer gewaardeerd. 
De 40 nominaties werden vooraf gejureerd door Piet van Eerden, Henk Teunissen, Kees Tervoort, Steven Gel-
dof (professional) en Paul Amand (uit België, succesvol amateurfilmer en oud-filmdocent.) 
Alle 40 Nominaties kregen een juryrapport, oorkonde en medaille. Er werden prijzen toegekend voor: De beste 
fictie- en non fictiefilm, beste nieuwkomer, beste acteur/actrice, beste cameravoering en beste soundtrack. Het 
jurysecretariaat werd gevormd door Henk en Ineke Siekmans. De NOVA TD verzorgde de projectie.  
Het NFF/AVO-feestje werd bekroond met de uitreiking van de Unica medaille 2011 aan de scheidend voorzitter 
van de AVO Henk Koster. Zijn vele bestuurs- en videopionierswerk werd geroemd. Het NFF werd voor het laatst 
in deze vorm georganiseerd.  
Jan Schoonen is tot erelid benoemd, wat hij enorm waardeert. 
 
 
NOVA Eén minuut Film Festival 
Op zaterdag 14 mei 2011 vond het NOVA 1-minuut Film Festival plaats in Cultureel Centrum De Jansheeren in 
Heemskerk. Kon het festival in 2010 geen doorgang vinden omdat er niet genoeg deelnemers waren, dit jaar 
gingen er maar liefst 73 films over het doek, verdeeld over bijna alle regio´s.  
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De jury bestond uit Willemien Rotteveel, Ben Teeninga en Vladimir Murtin.Zij se-
lecteerde de 16 beste films en daarna kon het publiek middels zitten en opstaan 
de einduitslag bepalen. 
Op de 1e plaats eindigde: ‘Zo gepiept’ van Suzan Lagrand (ZHII), 2e werd: ‘De 
fiets’ van Pieter Slotboom (NN) en op de 3e plaats eindigden: ‘De dagen’ van 
Harm Tersteeg (NH’63) en ‘Laatste wil’ van M. de Keizer en E. Franken (ZHI). 
 ‘Zo gepiept’ en ‘De fiets’ werden door de jury aangewezen om Nederland te ver-
tegenwoordigen tijdens de World One Minute Movie Cup in Luxemburg. 
Het festival werd bezocht door ca 110 bezoekers. Het was meteen het eerste 
officiële optreden van het nieuwe bestuur, dat dan ook werd voorgesteld aan het 

publiek. Ruud van der Horst kreeg uit handen van Kees Tervoort een enorme pion uitgereikt als dank voor het 
vele werk, dat hij als voorzitter heeft verricht. 
 
Besturendag 
Piet van Eerden, Bouke Jasper en Ben Teeninga vormden dit jaar een werkgroep, die een besturendag met een 
cinediner heeft georganiseerd. Alle bestuursleden en leden van de NOVA commissies hebben een uitnodiging 
gekregen. 28 Personen zijn aanwezig geweest en hebben een prima verzorgd cinediner voorgeschoteld gekre-
gen. Tussen de gangen door stelden de bestuursleden zich voor door een eigen film te vertonen en zich te pre-
senteren. Er werd volop gebruik gemaakt van de gelegenheid elkaar beter te leren kennen en te discussiëren. 
Dat is nog extra gestimuleerd door enkele verplichte changers van de tafelschikking. 
 
NOVA 80 
Op 19 december heeft de NOVA de leeftijd van 80 jaar bereikt. Tijdens het NOVA Film Festival is een heerlijke 
jubileumtaart uitgereikt aan alle bezoekers. 
 

Films van leden 
 
Nederlands Film Festival 
Een memorabel wapenfeit is dat de film Vol van leven van Joren Molter is vertoond op het Nederlands Film 
Festival in Utrecht. 
Met de organisatie van dit festival is afgesproken dat enkele winnende films van het NOVA Film Festival jaarlijks 
zullen worden aangeboden, waarna de organisatie van NFF Utrecht een film selecteert voor vertoning. 
 
KF live 
Onder auspiciën van de NOVA en met toestemming van de makers zijn 3 films vertoond op KF live van Kunst-
factor. Het zijn In het spoor van David Livingstone van Fred Boeré, De idioot in het bad van Peter Keijsers en 
Willem Kurstjens en Klem van Jef Caelen. 
 
A.V.O.N.D. van Kunstfactor 
Vol van leven van Joren Molter is op 18 november vertoond als vertegenwoordiger van de amateurfilm. 
 

Jaarverslagen commissies 

Commissie automatisering 
Zaterdag  19 februari 2011 is er vergaderd waarbij alle webmasters waren uitgenodigd om de volgende stappen 
in het uitrollen van de NOVA en AO websites onder Joomla 1.6 te bespreken. 
Helaas waren slechts 5 van de 10 webmasters aanwezig. 
Aanwezig waren: AVO, MidNL, NH63, ZH1, NB80 
Afwezig met kennisgeving: NOVA, Noord, ZH2, ZeeVa 
Afwezig zonder kennisgeving: Lova 
Wij hebben uitgebreid stilgestaan bij de nu voor alle regio’s beschikbare implementatie van Joomla 1.6 
Er is uitgelegd hoe eenieder bij het administratiedeel zijn website kan komen. Tevens hebben we gesproken 
over hoe de site het beste kan worden ingericht en hoe de supportstructuur is georganiseerd. 
Gezien de grote verschillen in basiskennis tussen de verschillende webmasters is door de werkgroep besloten 
om voor het uitrollen van de regio een 1 op 1 benadering aan te bieden. Hier is door 3 regio’s gebruik van ge-
maakt. De webmasters van NH’63, ZH-1 en Zeeva zijn door de werkgroep bezocht waarbij het opzetten van 
een site is besproken en via hands-on training is gerealiseerd. 
Per 31-12-2011 waren de volgende sites actief: NOVA, NFF, AVO, NH’63, ZH-1, ZH-2 en Zeeva. 

Regio Aantal 

AVO      1 
Midden-Nederland     6 
NB’80   10 
NH’63   34 
NOVA-Noord     4 
ZEEVA     1 
ZHI     5 
ZHII   12 
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De sites voor Midden en NB’80 hebben reeds een centrale leden/login administratie en zullen worden ingericht 
nadat de NOVA leden database gereed is. Dit is gepland in het eerste kwartaal van 2012. 
NOVA Noord en Lova zijn nog niet bezig met de centrale webomgeving. 
In de loop van het jaar heeft Bouke Jasper de commissie verlaten en is Tini Schuurmans toegetreden. 
Op alle sites zijn de ontwikkelingen van Joomla gevolgd, de huidige versie is 1.7.3. Er zijn een groot aantal ex-
tensies geïnstalleerd waarmee iedere site naar wens kan worden ingericht.  
 
Huib Steenkuijl 
 

Commissie communicatie 
De Commissie Communicatie heeft na een sluimerend bestaan een doorstart gemaakt en bestaat nog uit één 
persoon. 
De werkzaamheden in 2011 bestonden uit het voeren van de redactie over het NOVA Nieuws in Video Emotion, 
het tijdschrift voor videofilmers. 
Video Emotion verscheen in 2011 zesmaal. Vaste rubrieken waren “Van het NOVA Bestuur” (vanaf nr. 94), “Uit 
de Regio’s” en de “Agenda”.  
Belangrijk waren de aankondigingen en vervolgens de verslagen van de diverse festivals. Uiteraard van het 
NFF en het 1 minuutfestival, maar ook van de diverse festivals die door de verschillende AO’s werden georga-
niseerd, zoals het Nationale Speelfilmfestival te Sneek en De Ronde Venen Open te Vinkenveen.  
De kopij vanuit de regio’s kwam voornamelijk van NOVA Noord. Bijdragen van andere regio’s kwamen maar 
mondjesmaat.  
Huib Steenkuijl schreef portretten van de 2 scheidende bestuursleden, Ruud van der Horst en Harry Noy. 
In de rubriek “Spotlicht op…” schreef Leo Baeten in 2011 portretten van Herman Ottink en Jan Schoonen. 
 
Voorburg, 31 januari 2012 
 
Willemien Rotteveel 
 

Commissie Unica contacten 
 
• De UNICA promotiedag werd gehouden op 2 april in “De Rotonde” te Enspijk van 11:00 tot 16:50 uur. Een 

gevarieerd programma met een gezamenlijke lunch werd door 22 bezoekers bijgewoond.  
 

Piet van Eerden heeft een verhaal over de Unica in Einsiedeln gehouden. Er zijn oudere films vertoond die 
op eerdere Unica filmfestivals onderdeel van het Nederlandse programma waren. Jan Essing heeft de aan-
wezigen geïnformeerd over de ontwikkelingen in het Unicacomité.  
 
De dag werd afgesloten met informatie over de volgende Unica in Luxemburg en de promotiefilm. 
 

• Het internationale congres UNICA 2011 werd dit jaar gehouden in Luxemburg tussen 20 en 28 augustus 
2011. Er waren - tijdens het hele festival, of een deel daarvan - 57 deelnemers uit Nederland. Als gedele-
geerden tijdens het congres vertegenwoordigden Nederland Vladimir Murtin en Piet van Eerden.  
 
Tijdens deze Unica is een heel succesvol speciaal programma voor jeunesse georganiseerd met een pro-
fessioneel geleide workshop met goede techniek. 
 
Het aantal leden van de Unica is dit jaar 34, plus 2 corresponderende landen. 
 
In verband met het groeiende aantal lidstaten komt het programma van de Unicawedstrijd onder druk te 
staan. Een nieuwe indeling van de projectietijden betekent dat deze tijd per land terugloopt. 
 
Het lidmaatschap voor 2011 bedraagt € 375. 
 

• Filmwedstrijd Unica:  
Er zijn 131 films uit 29 landen vertoond.  
De internationale jury telde één voorzitter uit Luxemburg en zes leden uit Kroatië, Spanje, Frankrijk, Slowa-
kije, Oostenrijk en Finland. 
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Het nationale programma van Nederland in Luxemburg bestond uit 4 films: 

 
 Resultaat NOVA FF 

TICK-TACK  van Joren Molter (Jeunesse)   zilver 
DE BRUILOFT van Quadriga     
   (Vladimir Murtin, Tony Torn,  
   Emile de Gruijter, Willemien Rotteveel)  goud 
NANDI’S REIS van Peter Goddijn, Frits de Sterke  zilver  
DE COLLECTANT van Jef Caelen     goud 
 
“De collectant” behaalde in het Unica festival een zilveren medaille, “Tick-Tack” en “De bruiloft”  
kregen een Diplôme d’honneur. Volgens de nieuwe regels heeft Nederland bij de volgende Unica  
2012 in Rousse 60 minuten projectietijd - met 3 min. tussen 2 films. 
 
In de Unica “World Minute Movie Cup 2011” wedstrijd had Nederland twee films:  “ZO GEPIEPT” van Suzan 
Lagrand en “DE FIETS” van Pieter Slotboom. De eerste film heeft onder de laatste16 (beste) films gedraaid. 
Nederland heeft in 2012 dus weer twee plaatsen in de World Minute Movie Cup 2012. 
 

• UNICA festivals voor de komende jaren: 
 

2012 Russe, Bulgarije  
2013 Zuid Korea 
2014 Slowakije  
 

• UNICA rondzendprogramma in 2011 bevatte een selectie van 25 films (waarvan 4 one-minute films) uit 14 
verschillende landen op vier DVD’s. Dit programma werd ook dit jaar in aparte kopieën aan alle aangeslo-
ten organisaties van de NOVA ter beschikking gesteld voor vertoning in openbare projecties. 

 
• De UNICA medaille werd dit jaar uitgereikt tijdens het NOVA Film Festival 2011 in Hengelo aan Henk Kos-

ter (AVO). 
 

• Overzicht van het aantal Unica bezoekers uit Nederland in de laatste 5 jaar: 
2007 (Liptovský Mikuláš, Slowakije):  30 
2008 (Hammamet, Tunesië):   21 
2009 (Gdansk, Polen)    32 
2010 (Einsiedeln, Zwitserland)   43 
2011 (Luxemburg)     57 

 
Vladimir Murtin 
 

Filmotheek 
 
1. Verhuur 
 In 2011 is 43 keer met goed gevolg een beroep gedaan op de filmotheek. In 2010 was dat 61 keer. 
 Een nadere specificatie van de aanvragen is als volgt: 
 
 -   9 keer een niet aan een bepaald programma gebonden aanvraag met diverse  
  documentaires, genrefilms, speelfilms, compilaties met 60 secondenfilms en compilaties met 

UNICA-films; 
 -   1 keer het programma 2001 deel 1, bestaande uit 7 films; 
 -   1 keer het programma 2004 deel 1, bestaande uit 7 films; 
 -   1 keer het programma 2006 deel 2, bestaande uit 4 films; 
 -   1 keer het programma 2007 deel 3, bestaande uit 5 films; 
 -   1 keer het programma 2007 deel 4, bestaande uit 5 films; 
 -   1 keer het programma 2008 deel 1, bestaande uit 5 films; 
 -   1 keer het programma 2008 deel 2, bestaande uit 6 films; 
 -   4 keer het programma 2009 deel 1, bestaande uit 4 films; 
 -   8 keer het programma 2009 deel 2, bestaande uit 5 films; 
 -   8 keer het programma 2009 deel 3, bestaande uit 5 films. 
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 -   5 keer het programma 2010 deel 1, bestaande uit 5 films. 
 -   1 keer het programma 2010 deel 2, bestaande uit 5 films. 
 -   1 keer het programma 2010 deel 4, bestaande uit 5 films. 
 

Er zijn in 2011 geen acetaatfilms aangevraagd. 
 

2. De klanten 
 In 2011 hebben in totaal 30 clubs één tot drie keer gebruik gemaakt van de diensten van de filmotheek. 
 
3. Verzending 
 De verzending heeft in 2011 geen problemen opgeleverd. 
 
4. Internet 
 Ook in 2011 hebben bijna alle klanten van de filmotheek gebruikgemaakt van het internet (e-mail) om een 

aanvraag te starten of om de communicatie over een aanvraag voort te zetten. 
 In 2011 is de hoofdpagina van de NOVA-filmotheek op het internet 914 keer geraadpleegd. 
 
5. Catalogus 
 De catalogus staat op het internet en is in 2011  305 keer geraadpleegd. 
 
6. Kosten en vergoedingen 

Gedetailleerde financiële gegevens over 2011 zijn doorgegeven aan de penningmeester van de NOVA. In 
2011 is ongeveer € 465 minder uitgegeven dan er aan vergoedingen is binnengekomen. 
 

7. Diversen 
 Door tijdgebrek zijn in 2011 geen acetaatfilms overgezet naar mini-DV of naar een digitaal bestand. 
 
Ben Teeninga 
 

Jury coördinatie commissie 
 
Samenstelling 
De Jury Coördinatie Commissie bestond op 1 januari 2011 uit  
• Henk van de Meeberg, voorzitter 
• Mat Gerritsen, lid 
• René Roeken, lid 
• Jan Schoonen, secretaris 
 
Henk Teunissen, geaccordeerd jurylid, is gevraagd om de door het tussentijdse vertrek van Herman Ottink ont-
stane vacature in het JCC team in te vullen.  
Willemien Rotteveel is gevraagd de te verwachten vacature van Jan Schoonen in te vullen. 
Jan Schoonen maakte in een vroeg stadium bekend dat hij in verband met zijn leeftijd per 1 januari 2012 wilde 
aftreden. Willemien Rotteveel zou hem opvolgen, maar van de JCC kreeg zij vanaf 1 september 2011 gelegen-
heid zich vertrouwd te maken met de JCC zaken. 
Zowel Henk Teunissen als Willemien Rotteveel zijn door het NOVA bestuur voor 2012 aangesteld en voor 3 jaar 
benoemd. 
 
De juryleden 
Op 1 januari 2011 waren er 44 door de NOVA geaccordeerde juryleden. Door overlijden en terugtreden zijn dat 
er op 31 december 2011 nog 41. 
 
Activiteiten 
De JCC heeft in 2011 tweemaal vergaderd, op 13 januari en op 15 september, beide te Dordrecht. 
 
Besluiten van 13 januari 2011:  
• Alle deelnemers zal met klem verzocht worden om toch vooral het NOVA Film Festival te bezoeken. 
• Zij die twee achtereenvolgende keren (zonder opgave van reden) de terugkomdag (en het NFF) niet bijge-

woond hebben kunnen in het jaar daarop als reservejurylid worden aangesteld bij een van de AO jurerin-
gen. 

• De juryleden voor de jurering van de Nationale Finale-wedstrijd 2011 zijn:  
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     de geaccordeerde juryleden Henk Teunissen, Piet van Eerden en Kees Tervoort  
     uit de beroepswereld: Steven Geldof en uit België: Paul K.J. Amand. 
     reservejurylid: Arie Heerkens. 
 
Besluiten van 15 september 2011: 
• De keuze van een nieuwe vorm voor het NFF heeft tot gevolg dat de reeds eerder hiervoor aangestelde 

samenstelling van de jury door de JCC zal worden gewijzigd. 
 

Op 19 februari 2011 was de algemene Terugkomdag voor NOVA-geaccordeerde juryleden in Bodegraven. 
Bij die gelegenheid werden de volgende afspraken gemaakt: 

1) Juryleden die twee maal achtereen zowel het NOVA Film Festival als de 'Terugkomdag' (zonder goede 
reden) niet bijwonen zullen door de JCC op een reservelijst worden geplaatst. 

2) De lijst van juryvoorzitters is nu definitief vastgesteld. 
3) Aan de AO's wordt voorgesteld om (waar mogelijk en wenselijk) te experimenteren met het toelaten van 

filmmakers bij een juryberaad. Dit betreft alleen het aanwezig zijn bij waardering van door henzelf ge-
maakte films, zonder dat zij commentaar kunnen geven of overleg kunnen hebben. 

4) Aan de AO's wordt voorgesteld om (waar mogelijk en wenselijk) te experimenteren met het maken van 
opnamen van juryberaden en deze juryberaden op DVD beschikbaar stellen aan de betreffende film-
makers. 

5) Aan jurysecretarissen wordt voorgesteld om juryrapporten transparanter te maken. (Wie gaf welke pun-
ten). 

6) Aan AO's wordt voorgesteld om de bespreektijd bij het jureren van films op tenminste 12 minuten per 
film te houden.  

Let wel dat, gezien het autonome karakter van de AO's, de punten 3 t/m 6 als advies dienen. 
 
In 2011 waren er 2 vervolg- trainingsdagen voor juryvoorzitters op 21 mei 2011 en 26 november 2011, beide te 
Bodegraven. 
 
Geaccordeerde juryleden die alle trainingen voor Juryvoorzitter hebben bijgewoond zijn: 

1) François Aelbrecht 
2) Piet van Eerden 
3) Mat Gerritsen 
4) Arjan van Gelderen 
5) Bianca van Gelderen 
6) Arie Heerkens 
7) Rob van Maanen 
8) Henk van de Meeberg 
9) Huib Meinema 
10) René Roeken 
11) André Rijkeboer  
12) Frits Stuurman 
13) Gerard Swets 
14) Ben Teeninga 
15) Kees Tervoort 
16) Gerard Verschraagen 

 
 
NOVA noord en LOVA hebben te kennen gegeven het juryoverleg op video te willen opnemen  
om deze onverkort op DVD aan de filmmakers beschikbaar te kunnen stellen. Omdat enkele reeds in deze AO’s 
geplaatste juryleden hier moeite mee hadden is een aantal wijzigingen van juryleden naar andere AO’s  uitge-
voerd. 
 
Op 8 december 2011 was er in Bodegraven informeel overleg tussen het NOVA bestuur en de JCC. Tijdens dit 
overleg zijn afspraken gemaakt over gewenste taakverdeling en communicatie. 
Namens de JCC waren aanwezig Henk van de Meeberg, René Roeken en Willemien Rotteveel. 
 
 
29 januari 2012 
Willemien Rotteveel, 
Secretaris JCC 
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Technische Commissie 
Op 14 mei heeft de Technische Commissie de projectie verzorgd tijdens het NOVA Eén-minuut Filmfestival in 
Heemskerk. Hiertoe zijn vooraf alle films gecontroleerd op beeldformaat en projectietijd en opgenomen op 
harddisk. De beste 16 van het festival zijn op DVD gezet en verstrekt aan Ben Teeninga voor opname in de 
Filmotheek. 
Voorafgaand aan het NOVA filmfestival is op 8, 9 en 10 september de projectie verzorgd tijdens de jurering 
vooraf in Roosendaal.  
In de periode tussen de jurering vooraf en het NOVA Filmfestival zijn alle fragmenten uitgezocht welke vertoond 
werden tijdens de prijsuitreiking op het NOVA Filmfestival. 
Op 5 en 6 november is de projectie verzorgd tijdens het NOVA Filmfestival 2011. Op vrijdag 4 november is 
reeds begonnen met de opbouw. De films zijn vertoond op een groot scherm van 4 x 6 meter. Het overgrote 
deel van de films is vertoond in het 16:9 formaat. Slechts enkele films worden nog aangeboden in het 4:3 for-
maat. Het lijkt er op dat het 4:3 formaat uitfaseert. Hierdoor wordt overwogen om in de toekomst een 16:9 pro-
jectiescherm te gebruiken. Van de 30 films zijn er 20 in HD kwaliteit vertoond. De overige 10 films, 4:3 en “let-
terbox” formaat, zijn vertoond in SD kwaliteit. 
Het technisch team moest het tijdens dit festival stellen met één  persoon minder, door de representatieve taken 
van de voorzitter. Zijn taken, licht en computer, zijn door de overige leden van het team overgenomen. 
 
Bouke Jasper 
 

Voorbereidingscommissie NFF 
Met betrekking tot het NOVA Film Festival in Hengelo heeft de Voorbereidingscommissie haar taak in 2011 
helaas niet kunnen uitvoeren. 
Reden: de AVO had met het vorige NOVA-bestuur afgesproken geen gebruik te willen maken van de Voorbe-
reidingscommissie. Gevolg was wel: veel extra werk voor het nieuw aangetreden NOVA-bestuur wegens het 
o.a. ontbreken van een draaiboek waarin de NOVA-zaken adequaat werden geregeld. Op verzoek van het NO-
VA Bestuur heeft de Voorbereidingscommissie haar taken vastgelegd in een document dat op de NOVA site is 
opgenomen. 
 
De samenwerking met de Regio Midden-Nederland verloopt prima. In 2011 zijn tijdens een bezoek aan “De 
Kubus” en het beoogde hotel oriënterende gesprekken met het management gevoerd.  
 
De Voorbereidingscommissie 
 

Werkgroep NFF 
De in 2010 geïnstalleerde werkgroep “NOVA Film Festival nieuwe stijl”, bestaande uit: 
Piet van Eerden, Emile de Gruijter, Vladimir Murtin en Henk Siekmans, bood op 12 december 2010 drie model-
len aan voor een nieuwe opzet NFF. 
Zij adviseerde de Aangesloten Organisaties deze modellen met de achterban te bespreken en daarvan verslag 
te doen in de Federatieraadsvergadering van 23 september 2011. Uitgangspunt: starten met een nieuw model 
in 2012. 
 
In de Federatieraadsvergadering van 23 september werd besloten verder te gaan met model 2: “Jury live”. 
De werkgroep, aangevuld met Henk van de Meeberg, voorzitter van de JCC, werd verzocht het model zo uit te 
werken dat het ter definitieve goedkeuring aan de AO’s aangeboden zou kunnen worden op de Federatieraads-
vergadering van 8 december 2011 met als uitgangspunt het voorstel in 2012 te effectueren. 
 
Het voorstel werd goedgekeurd door de Federatieraadvergadering en de werkgroep werkt het model thans tot in 
details uit. 
 
Tijdens het gehele proces is er tot nog toe twee keer vergaderd in Heemskerk, één keer via Skype en er is druk 
gebruik gemaakt van mailverkeer en de telefoon. 
 
Heemskerk, januari 2012 
 
 
Piet van Eerden 
Voorzitter werkgroep 
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Jaarverslagen regio´s 

AVO 
Ledental 
Ook in 2011 heeft de AVO het ledental weer terug zien lopen. Begonnen we in 2011 met 399 leden, we beëindi-
gen het jaar met 364 leden. Dat heeft ook consequenties voor de mensen die zich voor de AVO of NOVA in willen 
zetten.  
Zo heeft de AVO nog maar drie gastsprekers. Dat wil zeggen dat als een club een gastspreker wil vinden, deze 
“ver gehaald” moet worden.  
De AVO heeft weliswaar 31 kringjuryleden, maar toch is het elk jaar weer puzzelen om het gewenste aantal 
bijeen te krijgen. Oorzaak is de tijd die voor de kringjurering beschikbaar is en de jurering vindt plaats in een lastige 
tijd.  
Er zijn nog drie AVO leden die geaccordeerd NOVA jurylid zijn. Dit is te weinig. AVO filmers willen hun films graag 
beoordeeld zien door een geaccordeerde NOVA jury als ze de drempel van de club en kringjury overleefd hebben. 
Geaccordeerde NOVA juryleden komen uit andere AO’s. Als tegenprestatie levert de AVO juryleden aan de andere 
AO’s. Hierbij dus een oproep!  
 

Activiteiten 
De AVO heeft afgelopen jaar de volgende activiteiten geboden: 
- Jurydag, die een openbaring was door de frisse aanpak door Co Vleeshouwer 
- UNICA presentatie gepresenteerd door Henk van de Meeberg 
- Workshop voice-over door Gabriël de Leeuw 
- Een club organiseert door Vi_Doe 
Alle activiteiten werden door 40 à 60 belangstellenden bezocht. Na afloop was men eensgezind tevreden over het 
gebodene.  
 

Podia 
De podia die de AVO dit seizoen bood waren:  
-Vakantiefilmfestival. Voor de eerste keer in Laren omdat de belangstelling voor Concordia  
Enschede te gering bleek te zijn. In Laren was de belangstelling goed. Is Enschede dan toch te decentraal en/of te 
duur met parkeergelden?  
-AVO festival. Voor het AVO festival waren 31 films aangeboden. Er zijn er 18 door de NOVA jury beoordeeld 
en daar kwamen 2 nominaties uit. Op het festival waren 12 films te zien. 
-Clubkampioenschap. Het clubkampioenschap werd bezocht door ongeveer 80 bezoekers en vormde daarmee een 
uitschieter. Het kampioenschap werd gewonnen door HAVIC. Die het in 2012 zal organiseren.  
 

Vergaderingen 
De leden (clubvertegenwoordigers) vergaderden met de jaarvergadering. De clubleden konden hun zegje doen in 
de HAVOB.  
Het bestuur vergaderde drie keer voor AVO aangelegenheden en drie keer in het kader van het NOVA FILM 
FESTIVAL in Hengelo.  
 
NOVA 
AVO vertegenwoordigers waren bij de drie federatieraadsvergaderingen van de NOVA, en waren aanwezig 
bij de besturendag van de NOVA.  
Het AVO bestuur heeft assistentie verleend bij de bestuurscrisis van de NOVA in de vorm van een evaluatie van 
het educatieplan, evaluatie van de NOVA en assistentie bij de vorming van een nieuw bestuur.  
De AVO heeft in samenwerking met VC Hengelo onder auspiciën van de NOVA het NOVA FILM FESTIVAL 
georganiseerd in Hengelo. Dit tot tevredenheid van alle betrokkenen.  
 
Wally Joosen  
Secr. AVO  
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FAA NH ´63 
 
Ledental 
Leden  : 353 
Gezinsleden :   15 
Jeugdleden :     1 
Ereleden :     2 
Clubs  :   16 
 
Jubilea aangesloten clubs 
Geen 
 
Activiteiten 
In 2011 zijn de volgende activiteiten gehouden: 

• Cursus Cameravoering o.l.v. Steven Geldof (37 deelnemers) 
• Rondreisjury op pad. Er werden door de clubs 83 films aangeboden.22 films werden genomineerd voor 

het NH’63 Filmgala. 
• Regiofilmfestival 2011 
• NOVA 1 minuut festival (organisatie NH’63) (110 bezoekers, 73 inzendingen) 
• Jurycursus voor beginners ( 5 deelnemers); 
• In de hoofdrol: Huub Bervoets bij Videofilmers Velsen ( 65 bezoekers); 
• Vertoning UNICA selectie 2010 bij gastvereniging Videoclub Aalsmeer (85 bezoekers); 
• NH’63 Themafestival “Cultureel Erfgoed in Noord Holland”  16 deelnemende films. 
 

Actief ook buiten NH’63 
Ook in het afgelopen jaar hebben veel van onze leden zich ingezet als ambassadeurs van de amateurfilm: 

• Voorzitter NOVA (1) 
• Voorzitter Eeducatiecommissie NOVA (1) 
• Technische Dienst NOVA (3); 
• Voorbereidingscommisie NFF (2); 
• Webmaster NOVA (1); 
• Gastsprekers NOVA (4); 
• Veel NH’63-ers zijn vaste bezoekers van de UNICA-festivals; 
• Filmothecaris NOVA 
• Voorzitter werkgroep nieuwe opzet NFF 
• Commissie UNICA contacten 
• Commissie NOVA 80 jaar 
• Commissie UNICA 2018 
• Geaccordeerde juryleden (8) 
 

Communicatie 
• Jaarlijks worden een voorjaars-  en een najaarsvergadering met de afgevaardigden van de clubs gehou-

den; 
• De nieuwsbrief “De Klap” verschijnt 5 x per jaar; 
• NH’63 website in de lucht ( www.nh63.videofilmers.nl ) 
• Vele contacten lopen via telefoon en e-mail. 

 
De Kunst 
Het wordt steeds moeilijker subsidie te ontvangen voor activiteiten, die passen binnen de doelstellingen van de 
Provincie Noord-Holland. Voor het opdracht themafestival “Cultureel Erfgoed in Noord Holland” maakte de Pro-
vincie een uitzondering. Hiervoor werd een subsidiebedrag toegekend.  
 
 
Namens bestuur FAA NH’63 
Gerard van Schie, secretaris 
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LOVA 
Allereerst moeten wij het hoogtepunt 2011 van ons district vermelden, de zilveren medaille voor de film “DE 
COLLECTANT” van Jef Caelen, behaald tijdens het UNICA-festival in Luxemburg.  
De Limburgse Filmdagen (LFD) werden dit jaar matig bezocht. De kwaliteit was er niet minder om; 37 films wer-
den geselecteerd. 
Bij de A-groep werd geen goud gehaald. In totaal 3 maal zilver en 8 maal brons. Met zilver kreeg de film ONT-
MOETEN van Jef Caelen de beste notering.  
In de B-groep (de gevorderden) werd 3 maal goud, 2 maal zilver en 5 maal brons gegeven. De C-groep kreeg 1 
maal goud, 1 maal zilver en 4 maal brons. 
Acht films kregen een NOVA-nominatie. Vier films kregen een provinciale prijs. 
De Interclubontmoeting, gehouden in Weert, werd zoals gewoonlijk prima bezocht. 
Negen films met het thema HET VERENIGINGSLEVEN werden vertoond met als winnaar de LAS uit Maas-
tricht. 
De toebedeelde zendtijd van onze provinciale TV-zender L1 werd ons dit jaar onthouden. Voor de filmers een 
jammerlijke misser. Voor 2012 kunnen wij weer rekenen op zendtijd rond de Kerst. 
Het 4XF jongerenfilmfestival zat weer in de lift. In 2010 zaten we nog met 9 producties, terwijl we in 2011 maar 
liefst 15 films konden projecteren.  
Een geslaagde cursus geluid (technisch) werd georganiseerd en de vraag naar een herhaling in 2012 zal beke-
ken worden. 
Een cultureel documentaire festival zal in 2012 georganiseerd worden ism met het Limburgs Museum en het 
Huis voor de Kunsten. 
Een nieuwe club uit Venlo heeft zich aangemeld. BREEDBAND. 
De LOVA-raad vergaderde vier keer en voor de vakantie werd afscheid genomen van Gerold van de Wetering 
als LOVA-secretaris. Tot op dit moment hebben we nog geen vervanger. 
Ondanks het verlies van leden hebben we tot nu toe daar niet echt last van.  
Er zijn voldoende goede filmproducties, zodat een tweedaags festival nog steeds mogelijk is. 
Wij proberen de mensen te stimuleren door te zeggen:  
Als ieder LOVA-lid één film per jaar maakt zit je a ls organisatie op rozen.  
 
Jos Saes 
 

Midden Nederland 
 
Bestuur 
Tijdens 2011 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd: 
Voorzitter:  Jan Tiberius is afgetreden  
Secretaris:  Huib Steenkuijl 
Penningmeester:  Drikus Wijenberg 
Jurycoördinator: Leon van der Hagen 
Techniek:  Theo de Gier heeft dit overgenomen van Huib Steenkuijl 
Het bestuur kent één statutaire vacature. Daarnaast zou het wenselijk zijn als er een zesde bestuurslid zou 
aantreden. De positie van voorzitter is per 31 december 2011 nog steeds vacant. Het uitvoeren van de vereiste 
bestuurstaken wordt hierdoor bemoeilijkt. 
Het bestuur heeft in 2011 vier maal vergaderd. 
Alle vergaderingen en de besturendag van de federatie zijn door het bestuur bezocht. 
 
Regioraad 
De regioraad heeft 3 maal vergaderd in 2011. De vergadering van 24 februari was tevens de algemene leden-
vergadering.  
De opkomst van clubs tijdens de regioraad is verbeterd t.o.v. het vorige verslagjaar maar nog niet optimaal. 
 
Ledenadministratie 
De regio kende in 2011 16 clubs, één erelid en 296 indirecte leden. 
De ledenadministratie wordt door de clubs redelijk onderhouden. Alleen blijft het problematisch om alle e-mail 
adressen correct geregistreerd te krijgen. Hierdoor bereiken de nieuwsbrieven helaas niet alle leden. 
 
Nieuwsbrieven 
Er is in dit verslagjaar 7 maal een nieuwsbrief verstuurd aan alle leden. Helaas beschikt nog steeds niet ieder-
een over een (geldig) e-mailadres. 
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Filmarchief 
Door Theo de Gier is het plan gelanceerd om een filmarchief voor Midden Nederland op te zetten. Hierin zullen 
in ieder geval de bekroonde films van de regiowedstrijden worden opgenomen. In 2012 zal aan dit initiatief ver-
dere uitwerking worden gegeven. 
 
Activiteiten 
Nieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie werd georganiseerd door de Filmgroep Centrum. Het was een goed georganiseerde 
gezellige middag die door vele leden werd bezocht 
In 2011 is de beurt aan de ESVA.  
 
Regiofilmfestival 
Het regiofestival werd op 19 maart gehouden in Lelystad. Flevo Lacus zorgde voor de organisatie. Tijdens het 
goed georganiseerde festival werden 19 films vertoond met een gezamenlijke speelduur van 3:45 uur. 
 
De twee genomineerde films werden tijdens het NOVA Filmfestival als volgt beoordeeld: 
Herinneringen Brons 
Marius van Dokkum, een schilder met een verhaal Brons 
 
Cursussen 
In november is een opfriscursus georganiseerd voor juryleden. Hieraan is door 23 leden deelgenomen. 
 
Interclubontmoeting 
Dit jaar werd wederom de Interclubontmoeting georganiseerd. De organisatie was in handen van Ine Leusden. 
Tijdens deze dag werd aan de clubs de mogelijkheid geboden om films te vertonen die niet op het regiofestival 
zijn gedraaid. Alle negen deelnemende clubs kregen een tijdblok waarin zij hun films konden vertonen. De films 
waren vooraf bekeken door Hans Donker, geaccordeerd NOVA jurylid. Na ieder tijdblok werden de films door 
hem kort besproken. De dag werd door de deelnemers als succesvol omschreven en voor herhaling vatbaar.  
 
Huib Steenkuijl – secretaris 
 

NB ´80 
 

NB’80 is de bij de NOVA aangesloten vereniging waarvan de leden worden gevormd door 17 locale verenigin-
gen van amateurfilmers uit de provincie Noord-Brabant en onmiddellijke omgeving. 
De omvang van het ledenbestand van de locale clubs is in totaal 408 leden (begin 2011 was dit nog 421). Het 
aantal leden loopt de laatste jaren gestaag achteruit. 
Een aarzelend begin is gemaakt met het actief benaderen voor een lidmaatschap van videoclubs in de provincie 
die (nog) geen lid zijn van NB'80. Concreet probleem in deze is, dat sommige organisaties geen vereniging zijn, 
maar een stichting of geen enkele rechtspersoonlijkheid bezitten. Daardoor is de vraag actueel in hoeverre een 
individueel lidmaatschap niet zou moeten worden opengesteld in de praktijk. 
 
De bestuurszetels zijn sedert half 2009 doorlopend bezet. Het bestuur van de vereniging heeft sedert een aan-
tal jaren een groot deel van zijn werkzaamheden overgeheveld naar vijf werkgroepen, die met een grote mate 
van zelfstandigheid een min of meer afgebakende taak uitvoeren dan wel voorbereiden ten behoeve van de 
besluitvorming door de ledenvergadering. Dat zijn de werkgroepen: 

• festivals: belast met beleids- en organisatievragen over de eigen festivals (Mottofestival, Podiumfestival 
en Brabantse Filmmanifestatie); 

• in 2011 fungeerde het projectieteam van ERSA als technische ondersteuningseenheid op festivals en 
nam tevens de archivering van de winnende films op zich; 

• jurycoördinatie (regelen van het inzetten van ervaren en beginnende juryleden); 
• opleidingen: verzorging van de volgende opleidingen: Vervolgopleiding, Beeldexpressie, Van hobbyist 

tot filmanalist, en Scenarioschrijven; 
• communicatie: onderhoud van de eigen internetsite en andere promotieactiviteiten; aansturing pro-

grammacommissarissen; 
• vernieuwingen: deze werkgroep is (nog steeds) weinig actief. 
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De ledenvergadering wordt vier maal per jaar gehouden, en wordt steeds redelijk bezet door (meestal vaste) 
vertegenwoordigers van de plaatselijke clubs. In principe hebben alle aanwezigen een taak in een van de werk-
groepen.  
De ondersteuning geschiedt in de vorm van faciliteiten door Kunstbalie in Tilburg. De subsidies voor de festivals 
zijn voor een belangrijk deel afkomstig van de provincie Noord-Brabant. 
 
Veel aandacht is in 2011 besteed aan het opzetten en uitvoeren van een basiscursus voor beginners. Dit is een 
basisdocument voor de aangesloten clubs waarin staat aangegeven aan welke kenniseisen elk lid zou moeten 
voldoen om "mee te kunnen doen" met de clubactiviteiten. De clubs zorgen zelf, dat deze kennis op enigerlei 
wijze wordt overgebracht aan de leden. 
Verder is een algemene cursus filmen voor gevorderden gegeven, waarvoor veel belangstelling bestond. Ver-
schillende docenten verzorgden onderdelen van de cursus. 
Tevens werd een tweede cursus Scenarioschrijven gegeven.  
 
Problemen waarmee NB’80 worstelt: 

• de vergrijzing van de ledenbestanden van de aangesloten clubs en daarmee gelijk opgaande terugloop 
in de locale en provinciale activiteiten 

• het missen van de aansluiting met de belangstelling bij de jeugd en de nieuwe media 
• het gesloten karakter van de filmwereld ("ons kent ons"- mentaliteit) tot uiting komend in de toenemen-

de onvrede met normen en regels op en rond festivals op regionaal en landelijk niveau 
 
G.W.M. Willemsen, 
‘s-Hertogenbosch,  
 

NOVA Noord 
 

Algemeen 
Het voor 2011 vastgestelde activiteitenplan is met succes uitgevoerd.  
Het ledenbestand is iets toegenomen. Het bestuur heeft 7X vergaderd, er zijn 3 raadsvergaderingen gehouden 
en een Algemene Ledenvergadering. Er is een besturendag georganiseerd hierbij waren 17 bestuursleden 
aanwezig. Het bestuur is aanwezig geweest op de Federatieraadsvergaderingen en de besturendag van NOVA. 
Het bestuur heeft een bezoek gebracht aan de UNICA in Luxemburg en het Symposium “Amateurfilmer on line” 
in Tilburg, georganiseerd door Kunstfactor. 
 

Educatie 
We hadden een masterclass met de  documentaire maaksters Maria Mok en Meral Usla met waren 73 deelne-
mers. Een cursus geluid door Chris Everts met  27 deelnemers, en de cursus ” Het maken van een 60 secon-
den film”, door Rob van Maanen met 35 deelnemers.  
 

Jongeren 
Er zijn 2  jongeren filmwerkplaatsen geopend. Dankzij diverse subsidies is het financiële gedeelte geregeld. De 
groep in Borgercompagnie draait goed met 7 leden. De club in Assen moet zich nog  verder zal ontwikkelen. 
Het 2de  jongeren film festival is dit keer gecombineerd met culturele optredens. De winnaar is de filmproductie-
groep uit Borgercompagnie met de film: “Oppassen”, regisseur Joren Molter. De publieksprijs was voor Willem 
Serné met de film “Figment”. De prijs voor de cultuur was voor: Nanko Meiborg. Er waren 10 films en 8 culturele 
acts. De juryleden waren Wobbe Gorter, Henk Siekmans en Minze Leistra       
Er is voor de 4de keer een filmdag georganiseerd voor de opleiding SWA uit Assen begeleid door 10 vrijwilligers. 
Er is een filmproject georganiseerd voor groep 7 en 8 van de brede school in Assen. 
 

Filmzaken 
De filmclub ”de Windjammer” organiseerde het Derde Nationale Speelfilmfestival. Er waren 17 speelfilms. Er 
waren ongeveer 80 bezoekers aanwezig. De winnaar was Joren Molter met de film Vol van Leven. 
 

Filmzaken 
Tijdens de 52ste NAVFW, die gehouden werd op 27 maart 2011 in Groningen , waren er 34 films.  
De Beste documentaire en de publieksprijs gingen naar de film “It draaiboek fan God” van Dick Martens. Beste 
reportage ging naar de film “On Duty in Paradise” van Rika Houthuijsen. Beste speelfilm, jongerenfilm en beste 
Camera ging naar de film “Vol van Leven” van Joren Molter. De beste genrefilm was “Halfslaap” van Timo Hen-
sen. De geluidsprijs en de beste nieuwkomer was voor Willem Sernè met de film ”Figment”  Het laureaat was 
voor Joren Molter met “Vol van Leven”. In de wedstrijd voor de clubfilm van 2:30 met als onderwerp “Opening” 
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ging dit jaar de prijs  naar de Filmclub Kleare Kimen in Leeuwardens. Er waren 10 nominaties voor het NOVA 
Filmfestival. 
Tijdens het NOVA Filmfestival in Hengelo werd er 3X eervol , 4X brons en 2X goud gescoord en de prijs voor de 
beste nieuwkomer kwam ook bij NOVA-Noord terecht met de Film “Figment” van Willem Sernè  (jongeren lid). 
De film “Fiment” en “Vol van Leven” (gouden medaillewinnaars) zijn geselecteerd voor de UNICA in Bulgarije. 
De film Tick Tack behaalde een eervolle vermelding bij de UNICA in Luxemburg(2011)  en ook de film ” de fiets” 
van Pieter Slotboom ging na het behalen van zijn 2de prijs in Heemskerk  naar de UNICA in Luxemburg. De film 
“Vol van Leven “van Joren heeft ook gedraaid op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. 
 

De UNICA films 
Deze vertoning werd gegeven in Leeuwarden en verzorgd door de Kleare Kimen voor ongeveer 45 bezoekers.  
 

Open Podium 
Het Open Podium werd verzorgd door het Winschoter Stadsjournaal voor  ongeveer 60 bezoekers. 
 

Publiciteit 
Blik Op NOVA-Noord (BONN) (ons verenigingsblad) is dit jaar voor het laatst 3X verschenen. Vanaf september  
januari zijn we verder gegaan met een digitale Nieuwsbrief.  
De website werd in september vernieuwd en wordt goed bijgehouden en veel gelezen. Diverse artikelen zijn 
geplaatst  in het Dagblad van het Noorden i.v.m. het NOVA-Noord Filmfestival, het  jongeren festival en de jon-
geren filmwerkplaatsen. Tevens zijn er een aantal interviews geweest bij Radio, TV Drenthe met jonge filmma-
kers binnen NOVA-Noord.  
 
Bianca van Gelderen  
 

Zeeva 
 
Bestuur 
Het bestuur is dit jaar 4 keer bijeen geweest, waaronder de algemene ledenvergadering. 
De functie van secretaris is vacant, daar er geen enkele kandidaat aangemeld is, zal Frans Leijnse het secreta-
riaat nog op zich nemen, maar er zal iemand moeten komen! Hij heeft gezondheidsproblemen en ook teveel 
werk bij de ZEEVA en Shot’68.  
 
De Federatievergaderingen zijn vertegenwoordigd door Cor Sol. 
 
We hebben met 3 personen aan de besturendag deelgenomen, de nieuwe opzet was een succes. Het is leuk 
om met diverse mensen kennis te maken en informatie uit te wisselen in een ontspannen sfeer.  
 
Activiteiten die georganiseerd zijn door de ZEEVA 
Op 22 maart is er in het clubgebouw van Shot’68 een UNICA filmavond gehouden.  
De opkomst was goed. 
 
Voorjurering 
Op zaterdag 2 april heeft de besloten voorjurering plaatsgevonden in het clublokaal van  
Z-Vlaanderen, de jury bestond uit: Arjan van Gelderen(voorzitter), Lambert van Griensven en Andre Rijkeboer, 
reserve was Frans Thielen. Het jurysecretariaat was in handen van Co Smit en de techniek was van John de 
Brock. 
 
Het Regio Festival 
Deze vond plaats op dinsdag 26 april in gebouw Nehalennia te Vlissingen.  
Er waren 8 films ingezonden en na elke film werd het juryrapport voorgelezen. Er was een film genomineerd. 
Het was de film van Leen Muller met de documentaire over Doel.  
Hij heeft op het NFF in Hengelo hiermee Brons gehaald. Dit was de eerste keer in het bestaan van de ZEEVA!  
Alle deelnemers kregen een certificaat uitgereikt als aandenken van hun deelname. 

 
Onderwerpen waar we nog mee bezig zijn: 
Frans Leijnse heeft zich bereid gevonden om als webmaster van de NOVA(ZEEVA site) opgeleid te worden. 
Huib Steenkuijl is een dag bij hem thuis geweest voor uitleg en opleiding over Joomla en hij heeft een opzet 
gemaakt voor de site. De site is inmiddels in gebruik genomen en zal nog verder uitgebreid worden. De site is te 
zien via: zeeva.videofilmers.nl   
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Er is nog steeds een discussie gaande over de voorstellen om tot een andere opzet en jurering te komen voor 
het NFF. 
We hebben interesse om de jeugd te betrekken, Cor Sol heeft contact opgenomen met Bianca van Gelderen, 
over hoe zij het ontwikkeld hebben. 
 
Secretaris ZEEVA 
Frans Leijnse 
 

ZH I 
1.  Samenvatting  
Het nieuwe Regiojaar begon met de ALV op 10 februari. Het bestuur bestond wederom uit:  
Mat Gerritsen - voorzitter  
Jules Oyserman – secretaris / webmaster / jurysecretaris  
Floor Guinée - penningmeester  
  
Het totaal aantal betalende ZH-1 leden is in 2011 licht gedaald tot 164.  
  
Er waren 3 formele Regiovergaderingen en twee overleg vergaderingen met ZH-2. Nadat SGD aankondigde  
zich uit de NOVA terug te trekken en De IJsselstreek aansluiting zocht bij ZH-1, is het voorgenomen  
fusieproces op een laag pitje gezet. ZH-1 was op de NOVA-federatie vergaderingen en de landelijke  
besturendag vertegenwoordigd door de voorzitter en later de secretaris.  
  
In mei meldde Mat Gerritsen zich om gezondheidsredenen af voor de Regiovergadering. Hij heeft zijn  
verantwoordelijkheden geleidelijk gedelegeerd aan de secretaris en stelde zich niet meer herkiesbaar.  
  
2.  Aangesloten clubs  
Aan het eind van het jaar waren 6 clubs aangesloten bij de Regio ZH-1:  
•  FVCZ te Zoetermeer  
•  Het Toverlint te Gouda  
•  HAF te Den Haag   
•  LVSL-Plus te Leiden  
•  RVCV te Rijswijk  
•  Het Smalfilm Gezelschap te Delft  
2011 was een rampjaar voor het Smalfilm Gezelschap waarin leden bedankten en 4 leden overleden.   
  
3.  Het jureringsproces  
De Club- en Regiojureringen verliepen ook dit jaar probleemloos volgens het systeem met een Centrale  
Regio Jury. Jules Oyserman was wederom Jurysecretaris voor zowel de Regio- als de NOVA voorjurering.  
  
4.  Het Regiofestival  
Het Regiofestival vond plaats op 17 april in het Kwadranttheater te Zoetermeer. Van de 19 aangeboden films  
zijn na jurering 14 films op het festival vertoond. Drie speelfilms werden genomineerd voor het NFF.  
•  …Al Goed? Door N. van Oostenbrugge en M. Gerritsen – Het Toverlint  
•  Hein door B. Vink en M. Gerritsen – Het Toverlint  
•  Oude Liefde  door  R. van Vooren en A. Heerkens – Het Toverlint  
  
5.  Reisfilm en Thema festivals  
Dit  jaar werden twee extra festivals georganiseerd tezamen met ZH-2.   
Het Reisfilmfestival vond plaats in Dordrecht. Peter Goddijn van de HAF kreeg de zaalprijs met de film  
‘Varanasi’.Het  Themafestival (onderwerp “Malen”), georganiseerd door ZH1, werd gehouden bij FVCZ te  
Zoetermeer.  Zaalwinnaar was Jilles Koopmans met de film over het Belgische dorp ‘Malen’.  
  
6.  Samenwerking Programma Commissies 
De PC's van de ZH-1 / ZH-2 clubs kwamen in 2011 eenmaal bijeen. Er is enige kruisbestuiving, maar het  
zou nog beter kunnen.  
 
7.  Website  
Met behulp van het NOVA-bestuur is in november een begin gemaakt met het migreren van de ZH-1  
website naar de nieuwe standaard, gebaseerd op Joomla.   
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Jules Oyserman,  februari 2012 
 

ZH II 
 
De vacature van penningmeester bleef, de post van secretaris werd in januari 2011 ingevuld. Er  was gestart 
met een groepje om de fusie ZH II met ZH I  voor te bereiden. Helaas ontstond er een danige verstoring zowel 
door het vertrek van de grote club SGD uit district- en Nova-verband alsook de overgang van de grote club De 
IJsselstreek naar ZH I uit onvrede over de trage gang van fuseren en  weinig vrijheid in het jurysysteem. 
ZH II bestaat nu uit 7 filmclubs, ZH I  heeft er nu ook zeven ( met IJsselstreek er bij) 
Na  inventarisatie bleek de voorkeur van de meeste clubs voor het oude jureersysteem met 3 juryleden en een 
rapport voor de maker. Het pleidooi om de leden de films te laten keuren en naderhand de toetsingscommissie 
de nominaties te laten geven werd – na een proef van één jaar- verloren. In ZH I wordt met een toetsingscom-
missie gewerkt! 
Het districtsfestival bij ZH II is door de verplichte afname van de toegangskaarten bij de clubs een gezamenlijk 
evenement met een feestelijke zaal met publicatie in de gemeente. Bij toerbeurt verzorgt een club de hele mani-
festatie. In  2011 heeft club Rijnmond op 7 mei in Spijkenisse het districtsfestival georganiseerd en daarmee 
haar 40 jarig bestaan gevierd.  Voorzitter Dirk de Cock werd onderscheiden vanwege filminspanningen voor de 
gemeente. Er werden 20 films vertoond, waarvan 4 een nominatie kregen voor de Nova Manifestatie. 
In Hengelo werden de prijzen NFF 2011 voor ZH II  uitgereikt aan de makers van Mol (goud), Nomen ( zilver) en 
Mijn Huisrif (zilver) en de prijs voor beste acteur (Nomen) 
In Hengelo werd ook Jan Schoonen uit het district ZH II tot erelid van de Nova benoemd wegens uitzonderlijke 
verdiensten  en ontwikkeling van activiteiten op filmgebied. 
 
Overeenstemming werd bereikt om ZH II een vakantiefilmwedstrijd van 1 film per club te laten organiseren. Op 
zondag 31 juli hielden Arie Heerkens en Filip Sleurink een goede presentatie voor ruim 60 bezoekers in Dor-
drecht. Er  deden 10 clubs mee (7 + 3) 
Het Unica-rondzendprogramma werd verzorgd door club Maassluis met een grote opkomst van hun eigen le-
den, ZH II-bestuur en diverse leden van andere clubs 
Voor Unica 2012 zijn 2 films uit ZH II geselecteerd: “Mol” en “ Nomen”. 
 
Niet alleen het voortdurend geldtekort vanwege de wens om het districtsfestival tot PODIUM voor de filmmaker 
te verheffen en het feestelijke karakter van een theater, maar ook het dreigende tekort aan juryleden, baart  ons 
zorgen. Er wordt op 2 zaterdagmiddagen voor ZH I en II een jurytraining voor beginners en gevorderden geza-
menlijk gegeven. Deelname door  8 beginnelingen en 7 gevorderden.  Er ligt een initiatief van Henk van de 
Meeberg (Maassluis) een educatie programma uit te brengen bij de filmclubs over het maken en analyseren van 
films   
Voor de hoge kosten van zaalhuur moeten we een compromis zien te vinden 
 
Twee keer afgevaardigd naar de Federatieraad, waar voorzitter ZH II  tevens secretaris van de Nova is.  
 
Miep Wolff, secretaris ZH II 
 
 


