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Leden, bestuursleden, commissies en werkgroepen 

Leden 
Het ledental is op 1 januari 2012 vastgesteld op 2190, terwijl dit een jaar eerder nog 2287 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.  

Bestuur 
Op 1 mei 2011 begon een nieuw bestuur van 5 personen aan een grote uitdaging. Helaas moest Mat Gerritsen 
om gezondheidsredenen afhaken en stelde zich niet herkiesbaar. Ondanks dat het bestuur diverse personen 
heeft benaderd is de vacature niet ingevuld. Het bestuur bestaat dus uit 4 personen. 
 
Kees Tervoort, voorzitter (2013) 
Emile de Gruijter, secretaris (2014) 
Huib Steenkuijl, penningmeester (2015) 
Henk Siekmans (2016) 
Alle bestuursleden zijn jaarlijks aftredend, maar er is toch een rooster van aftreden gemaakt. 
Huib heeft aangegeven maximaal 3 jaar in het bestuur te willen blijven, dus 2015 is geen harde toezegging. 

Commissies 
 
Commissie automatisering 
De commissie bestaat uit Tini Schuurmans, Gerard Stoelhorst en Huib Steenkuijl. 
 
Commissie besturendag 
Sinds december 2012 bestaat deze nieuwe commissie, die invulling gaat geven aan de besturendag. Bouke 
Jasper en Piet van Eerden zijn de leden. 
 
Commissie communicatie 
De commissie bestaat uit Willemien Rotteveel, die de contacten onderhoudt met Video Emotion en de kopij 
redigeert. 
 
Commissie educatie 
Deze commissie is opgericht op 10 december 2011 en bestaat uit Kees Tervoort (voorzitter), René Roeken, 
Bianca van Gelderen en Co Vleeshouwer. In december is Emile de Gruijter toegetreden. 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 
Deze commissie bestond op 1 januari uit Henk Siekmans en Co Vleeshouwer als adviseur. 
Op 7 januari 2012 zijn Huib Steenkuijl en Jan Essing aan het team toegevoegd en een maand later voegde zich 
daar Hay Joosten bij. Hay en Co fungeren als klankbord in voorkomende gevallen. 
 
Commissie van onderzoek ofwel kascommissie 
De commissie bestaat uit Jan Appels en Bouke Jasper. Jules Oyserman is reservelid. 
 
Commissie Unica contacten 
De commissie bestaat uit Vladimir Murtin, Bouke Jasper en Piet van Eerden. Piet is reservelid en vervangt de 
anderen indien nodig. 
 
Jury Coördinatie Commissie (JCC) 
Henk Teunissen is in april uit de JCC getreden. Mat Gerritsen en René Roeken zijn aan het eind van 2012 afge-
treden. Per 1 mei zijn Rob van Maanen en Henk Siekmans toegetreden.  
De andere leden waren: Henk van de Meeberg (voorzitter), Willemien Rotteveel (secretaris), René Roeken en 
Mat Gerritsen. 
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NOVA-theek 
De NOVA-theek is de opvolger van de filmotheek, die Ben Teeninga beheert. Arie de Jong heeft dit jaar een 
documentenarchief opgezet. Het fotoarchief wordt beheerd door Emile de Gruijter.  
 
Technische commissie 
De commissie bestaat, net als vorig jaar, uit Kees Tervoort, Bouke Jasper, Ton Boxhoorn en Cor van der Plaat. 
 
Voorbereidingscommissie NF 
Deze commissie bestaat evenals vorig jaar uit Piet van Eerden, Bouke Jasper en Henk Siekmans. Henk vervult 
de functie van Secretaris Nationale Wedstrijd. 
 

Werkgroepen 
 
Werkgroep NF 
Deze werkgroep bestaat uit Piet van Eerden, voorzitter, Vladimir Murtin, Henk Siekmans, Henk van de Meeberg 
en Emile de Gruijter. Dit jaar heeft Bouke Jasper zich daarbij gevoegd. 
 
Werkgroep NOVA 80 jaar (Jubileumcommissie) 
Deze werkgroep bestond uit Henk Siekmans, Piet van Eerden (voorzitter), Bouke Jasper en Huib Steenkuijl. 
Aangezien het jubileumjaar in december eindigde is de werkgroep inmiddels opgeheven. 
 
Werkgroep ontsluiting filmotheek 
De werkgroep bestaat uit Ben Teeninga en Co Vleeshouwer. 
 
Werkgroep Unica 2018 
Deze werkgroep bestond uit Piet van Eerden (voorzitter), Vladimir Murtin, Jan Essing en Arie de Jong. In sep-
tember zijn Bouke Jasper, Jef Caelen en Kees Tervoort toegetreden. Zij onderzoeken of het Unicafestival in 
2018 in Nederland kan plaatsvinden. 
 

Beleidsplan 
 
Op 10 december 2011 heeft het bestuur een nieuw beleidsplan gepresenteerd.  
In 2012 zijn diverse nieuwe commissies bemand en is een begin gemaakt met de uitvoering van de plannen. 
Het beleidsplan voorziet in realisatie van de doelstellingen in 2014. Hiermee hoopt het bestuur de jarenlange 
terugloop van het ledenaantal om te buigen naar vernieuwde belangstelling voor de NOVA, maar het ambitieni-
veau reikt verder. Het bestuur wil de NOVA de toonaangevende organisatie laten zijn voor alle amateurfilmers 
in Nederland en richt zich op iedereen, die de kwaliteit van zijn of haar films wil verbeteren. 
Uit de onverminderde daling van het ledental blijkt dat van hernieuwde belangstelling voor de NOVA nog geen 
sprake is. 



 
Pag. 4/24 

Externe betrekkingenInfrastructuurPodia
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Commissie installeren

Commaakt agenda/stappenplan  en zorgt voor
‐Interactie/learningsvan/ 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 10 maart, 29 september en 8 december. De eerste was tevens Algemene 
ledenvergadering. 
De volgende besluiten zijn genomen: 
 
 
ID Omschrijving 

B0312-01 Het financieel verslag 2011 wordt goedgekeurd. 

B0312-02 De contributie voor 2013 blijft ongewijzigd. 

B0912-01 De Technische cie verzorgt de apparatuur voor het 1-
minuutfestival. Er moeten goede financiële redenen zijn hier 
van af te wijken en dan moet er zeer zorgvuldig gecontro-
leerd worden of de geleverde apparatuur aan de eisen vol-
doet. 

B1212-01 De reiskostenvergoeding wordt verlaagd naar 19 ct/km 

B1212-02 De WA verzekering wordt in 2013 opgezegd. 

B1212-03 De begroting van 2013 wordt goedgekeurd. 

B1212-04 De werkgroep NOVA 80 wordt opgeheven per 19 december. 

B1212-05 De commissie besturendag wordt opgericht. 
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Activiteiten 

Hogenbijlprijs 
Op 16 november werd in de Philharmonie te Haarlem de Hogenbijlprijs uitgereikt aan de NOVA. Hiertoe werden 
alle betrokkenen bij de NOVA uitgenodigd naar de Philharmonie in Haarlem te komen. 
De prijs bestaat uit een oorkonde, een bronzen beeld en €15.000. Deze werden uitgereikt aan voorzitter Kees 
Tervoort uit handen van de voorzitter van het Hogenbijlfonds, Ruud Nederveen, waarbij hij benadrukte dat het 
Hogenbijlfonds veel vertrouwen heeft in de NOVA. 
Leonie Jansen presenteerde de plechtigheid en interviewde Kees Tervoort.  
De uitreiking is met 3 camera’s opgenomen door leden van filmclub Velsen. Hier zal een videoverslag van wor-
den gemonteerd. Het projectieteam van de NOVA vertoonde de films Verso en Oppassen. 
Na de ceremoniële uitreiking werd het bestuur uitgenodigd voor een diner in Trou moet Blycken. In dit schitte-
rende pand, dat  stamt uit begin 1500, werd een uitstekend 4-gangendiner geserveerd. De kok kwam zelf, naar 
een oude traditie, al rijmend vertellen wat er werd opgediend. 
De NOVA heeft de prijs bestemd voor het ontwikkelen van jeugdwerkplaatsen en online educatie. 
 

Bestuur 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in februari en september vergaderd. De overige vergaderingen zijn via Skype gegaan. 

Externe contacten 

Er is contact gelegd met All Music publishing, die tegen aantrekkelijke tarieven voor NOVA-leden muziek aan-
biedt. 
Er zijn afspraken gemaakt met Bernard Bussemaker over het aanbieden van een cursus via de NOVA. 
Diverse bedrijven zijn benaderd en hebben korting voor NOVA-leden toegezegd. 
Eind 2012 is de Kunstliga opgericht tijdens de laatste Koepeldag, georganiseerd door Kunstfactor. Dit is een 
koepelorganisatie voor alle organisaties, die zich met amateurkunst bezighouden. Deze organisatie moet op 
gaan pakken wat de opvolger van Kunstfactor laat liggen. Kees heeft de NOVA hier vertegenwoordigd en heeft 
een bestuursfunctie aanvaard. 
De NOVA is vertegenwoordigd geweest op de Home Movie Days, georganiseerd door Beeld en geluid. Emile 
heeft, samen met Margot de Jonge, een dag een stand bemand in Amsterdam en Henk is in Groningen aanwe-
zig geweest. Er is contact geweest met diverse personen, die zich met archivering bezig houden. Het aantal 
filmers, dat materiaal kwam brengen, was minimaal. 
In oktober is door Huib en Emile overleg geweest met Marc Krier, lid van de HAF, over auteursrecht en hoe wij 
daarmee omgaan. 
Kees is aanwezig geweest op de Koepeldag van Kunstfactor op 30 juni. 
Kees is aanwezig geweest bij de opening van de Week van de Amateurkunst (WAK) op 2 juni in Tilburg. 
Emile heeft een bezoek gebracht aan het Gemeentearchief Rotterdam, waar stukken worden bewaard van  
1932-1936 over de afdeeling Rotterdam. Er is een exemplaar van de eerste statuten aanwezig. 

Financiën 

Er is een aanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het digitaliseren van chemische films 
uit de filmotheek. De aanvraag is afgewezen. 
 
Contacten met clubs en regio’s 
In maart is bij ESVA in Ede is een presentatie gegeven over zin en onzin van de NOVA. Huib, Kees en Emile 
waren aanwezig om vragen te beantwoorden. 
Er zijn 8 nieuwsbrieven uitgekomen, die via de regio’s en clubs onder de leden zijn verspreid. 
 
Representatie 
Kees Tervoort is geïnterviewd door Diet Scholten. Dit is gepubliceerd in Video Emotion. 
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Evenementen 
 
NOVA Film Festival 
Het Nationaal NOVA Filmfestival vond plaats op 10 en 11 november in Lelystad en werd door Midden Neder-
land georganiseerd. Het was de aftrap voor het nieuwe jury-live systeem, dat na jaren van discussie zijn premiè-
re beleefde. 
Dat het festival anders was dan voorheen werd al meteen duidelijk toen Dansgroep Chaos optrad. De harde 
dancemuziek deed menigeen naar de hoorapparaten grijpen. 
Er was ook aandacht voor het 80-jarig bestaan van de NOVA. Elke regio presenteerde zich door middel van 
een bord van 80*80 cm, er was een tentoonstelling van oude apparatuur en beide festivaldagen werden geo-
pend met een videopresentatie van de laureaten van toen tot nu. 
Presentator Remco Willems interviewde de makers op ongedwongen wijze en maakte van zijn vergeetachtig-
heid zijn handelsmerk. Hij vergat steeds het certificaat uit te reiken en dat amuseerde velen. 
Na elke film verscheen het aantal sterren dat de jury gaf op het scherm, maar daar werd het publiek niet echt 
veel wijzer van want 1 en 5 sterren werden niet uitgedeeld. 
Op zaterdagavond waren er optredens van cabaretgroep Jeroens Clan en zangeres Julie Vinders. 
Op zondag zorgde dansgroep Dans Dimensie voor fraaie optredens in ieder filmblok. 
De Unica-medaille werd uitgereikt aan Leon van der Hagen, die zich in Midden Nederland zeer verdienstelijk 
heeft gemaakt vanwege zijn inzet voor het regionale jurycorps. 
Bij wijze van hoge uitzondering werd een tweede Unica medaille uitgereikt. Co Vleeshouwer, consulent bij 
Kunstfactor, heeft de NOVA altijd door dik en dun gesteund. Helaas hield Kunstfactor eind 2012 op te bestaan, 
waarmee Co ook zijn baan verloor. Hij kreeg de medaille als blijk van de buitengewone waardering, die de NO-
VA heeft voor zijn betrokkenheid en bevlogenheid. 
De jury bestond uit Bianca van Gelderen, Gabriël de Leeuw, Rob van Maanen, Jef Nassenstein en Tony Ja-
cobs. Zij bespraken 12 films live op het podium en maakten daarna de uitslag bekend. 
De prijzen waren nieuw en voor het eerst werd er onderscheid gemaakt in de categorieën fictie en non-fictie. 
In beide categorieën werden 3 SuperNOVA’s uitgereikt en de laureaat van het festival kreeg een mooi beeld. 
De uitslag was als volgt: 
 
Maker(s) Titel Super NOVA Speciale prijzen 
Jef Caelen Afscheid Fictie, Laureaat Francy Mannens - Beste actrice 
Willem Serne Viktor Engelmann Fictie Beste cameravoering 
T. Kraayenvanger De Tante Non-fictie 
Auke de Witte De beelden van de Baas Non-fictie 
T. Kraayenvanger De herinneringen blijven Non-fictie Beste Trailer 
Hans Jonker Costa Rica Pura Vida Beste Nieuwkomer 
Joren Molter en FPG Oppassen Fictie 
Quadriga Record Pepijn Eijgenraam - Beste acteur 
 

 
Het was voor sommigen even wennen, dat er geen juryrapporten meer gemaakt worden en dat niet iedereen 
meer met een medaille naar huis gaat. 
 
NOVA Eén minuut Film Festival 
Op 12 mei werd dit festival in Roden gehouden en werd door NOVA Noord georganiseerd. Er waren 58 inzen-
dingen. De jury, bestaande uit Rob van Maanen, Jan Essing en Iem Kievit selecteerden de beste 16, die twee 
aan twee tegen elkaar uitkwamen. Het publiek stemde voor de winnaar. 
De uitslag was: 
1 - PENIBEL van Elvira Franken, Martha de Keizer en Nel v.d. Marel. 
2 - BLIND DATE van Niek van Oostenbrugge 
3 - DE AFRIT van Rudi Boon, Henk de Jong  en Auke de Witte 
3 - HOGE NOOD van Henk Jensma 
Penibel en Blind Date werden geselecteerd voor Unica 2012 in Bulgarije. 
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Films van leden 
 
Nederlands Film Festival en Dag van de Amateurfilm 
De films, die zijn aangeboden aan NFF, zijn niet vertoond op het festival. In plaats daarvan heeft de NOVA zich 
gepresenteerd op de Dag van de Amateurfilm. 
 
A.V.O.N.D. van Kunstfactor 
Mol van Filmgroep Skoep is op 20 september vertoond in Lantaren Venster te Rotterdam als vertegenwoordiger 
van de amateurfilm. 
 
Dag van de amateurfilm 
Op vrijdag 28 september presenteerde de NOVA zich op de dag van de amateurfilm, een onderdeel van het 
Nederlands Film Festival in Utrecht. Ben Teeninga heeft enkele films uit de NOVA-filmotheek geselecteerd. Dat 
waren de speelfilm Mol van vorig jaar, de tekenfilm De kooi uit 1981, de experimentele film Fiction uit 1966 en 
de oudste film uit ons archief, de speelfilm Ik ben een zwerver uit 1934 . Kees heeft in vogelvlucht de geschie-
denis van de NOVA uiteengezet, met als hoogtepunten de oprichting, de oorlog en de overgang naar video. 
In een één-tweetje met Huib werd ook het winnen van de Hogenbijlprijs genoemd. 
 

De NOVA heeft een bericht van overlijden ontvangen van: 
Bert Coolen 
Bert Coolen is overleden op 17 november 2012 en is 76 jaar oud geworden. Hij was lid in de orde van Oranje 
Nassau. 
Wij hebben hem gekend als een gepassioneerd en kundig filmer, die in de jaren 90 en 2000 diverse zilveren 
medailles en zelfs een gouden medaille behaalde op het NOVA Filmfestival. 
 
Ed Tietjens 
Ed Tietjens is overleden op 12 augustus 2012. 
Hij is 82 jaar geworden. Naast een uitstekend filmer was hij auteur van een groot aantal filmboeken en filmcur-
sussen. Van zijn hand verschenen o.a.: 
Handboek voor Videofilmers, Videofilmen voor beginners, Videofilmen voor gevorderden, Videofilms zelf ma-
ken, Smalfilm handboek, Tekenfilms maken en Geluid bij videofilms. 
Een van zijn bekendste animatiefilms De klonten behoorde tijdens de Nationale Wedstrijd in 1973 tot de 10 best 
en won de publieksprijs. Voor hun vele verdiensten voor de amateurfilmerij ontvingen hij en zijn vrouw Vera 
Tietjens-Schuurman in 1983 als eersten de Hogenbijlprijs. 
Een andere grote liefde van Ed was muziek. Hij was een zeer verdienstelijk gitaarspeler. 
Zij die Ed hebben gekend zullen zich hem herinneren als een zeer aimabel en veelzijdig mens. 
 
Piet van Eerden 

Jaarverslagen commissies en werkgroepen 

Commissie automatisering 
Er is in 2012 geen webmaster vergadering gehouden. Deze is verplaatst naar 2013. 
De Joomla-versies zijn op alle actieve sites bijgehouden. 
Een aantal malen is ondersteuning verleend aan webmasters bij het oplossen van problemen. Dit is gedaan via 
telefoon en e-mail. Ook zijn een aantal instructiefilmpjes gemaakt. 
De implementatie van de ledendatabase is opgeschoven naar begin 2013. De voornaamste reden was dat een 
zorgvuldige invoering niet te rijmen was met andere noodzakelijke werkzaamheden. 
Gerard Stoelhorst heeft zijn commissiewerk (tijdelijk) opgeschort wegens privéomstandigheden. 
De volgende sites zijn actief: AVO, Midden Nederland, NH'63, ZH’12, Zeeva en NB'80. 
 
Huib Steenkuijl 
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Commissie Communicatie 
 

De Nova heeft in 2012 zesmaal het NOVA Nieuws gepubliceerd in het tijdschrift Video Emotion. Er werd veel 
aandacht besteed aan het 80 jarig bestaan van de NOVA. 

 In nr. 96 presenteerde het bestuur de hoofdpunten voor het nieuwe beleidsplan. 
 In nr. 97 werd de nieuwe ledenkaart gepresenteerd. 
 In nr. 98 werd o.a. aandacht besteed aan de nieuwe website. 
 In nr. 99 werd o.a. aangekondigd dat de NOVA nu ook op Facebook present is. 
 In nr. 100 werd he logo NOVA 80 gelanceerd. 
 In nr. 101 werd de nieuwe opzet van het NOVA Film Festival aangekondigd. 

Daarnaast werd er door de diverse regio’s en clubs gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun activiteiten onder 
de aandacht te brengen. Ook  verschenen er regelmatig verslagen van bekende en onbekende film- en video-
festivals. Onder andere over een festival in Teheran.  
Er jubileerden diverse clubs. Dat was een goede reden aandacht te besteden aan de geschiedenis van die 
clubs. 
In zijn serie Spotlicht op… schreef Leo Baeten een artikel over Jan Schoonen ter gelegenheid van zijn aftreden 
als secretaris van de JCC.  
 
5 maart 2013 
Willemien Rotteveel, 
redacteur NOVA Nieuws in Video Emotion 
 

Commissie Educatie 
In juni organiseerde Kunstfactor een bijeenkomst voor docenten, die zich bezighouden met kunstopleidingen. 
De bijeenkomst is door Kees Tervoort en René Roeken bezocht. 
Verder is er een plan van aanpak opgesteld. 
René Roeken ontwikkelt een matrix waarin het hele spectrum van cursusonderwerpen wordt ondergebracht. 
 
Emile de Gruijter 
 

Commissie Fondsen werving. 
De commissie bestaat uit: Huib Steenkuijl, Jan Essing en Henk Siekmans. Co Vleeshouwer en Hay Joosten 
hebben louter een adviserende en geen formele rol. De status en vorderingen zijn als volgt: 

 Q 1 2012:  
o Ideeën verzameld en Prio’s samengesteld 
o Gerangschikt op quick win’s en realisatie  

 
 Q 2 2012: 

o Landelijk opererende Fondsen gecheckt op hun doelstellingen voor verstrekken subsidie aan 
NOVA. Geen directe aanknopingspunten. Grote fondsen zien graag interactie met professione-
le- en amateurfilmkunst. De inschrijfvoorwaarden zijn ook van dien aard dat de NOVA daar niet 
aan voldoet.   

o Voordracht voor Laureaat Hogenbijlprijs 
o Concept voorstel ‘De NOVA als ontvanger van schenkingen, giften en legaten’ Nadere uitwer-

king volgt 
o Voorstel: NOVA levert content voor programma voor landelijke omroep, bv Dag/Nacht van de 

amateurfilm. Nog geen concrete voorzetting. 
o Voorstel crowdfunding, nog nader uit te werken. Lijkt ook meer geschikt voor een filmproject 

dan voor een Festival. 
o Advies aan ZHI2: zoek met name lokale fondsen voor NNF 2013.   

 
 Q 3 2012: 

o Contract met Studio Bromet 
o Contract met A.V.V. Zaanstad 
o Contract met DVS 
o Contract met Camcorder Service 
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o Contract met Cameranu.nk 
o Contract met Apparatuurverzekering.nl  
o Contract met Goofy Aqua Video 
o Laureaat Hogenbijlprijs 

 
 Q 4 2012 

o Aanvraag subsidie FCP in kader Regeling Vrijwilligers: afgewezen 
 
Henk Siekmans 
 

Commissie UNICA contacten  
 
De UNICA promotiedag werd gehouden op 25 februari in “Het Evertshuis” te Bodegraven van 11:00 tot 16:50 
uur. De introductie film Clog Dance en een documentaire over de Unica in Luxembourg zijn vertoond. Jan Es-
sing heeft de aanwezigen geïnformeerd over de ontwikkelingen in het Unica comité en heeft een fotopresentatie 
van de locatie van de volgende Unica in Ruse laten zien.  
 
Na de gezamenlijke lunch hebben de 33 bezoekers het programma van de gastspreker Brian Dunckley uit En-
geland gezien. Zijn programma onder de titel “Comedy is serious business” heeft op een levendige manier met 
praktische demonstraties laten zien wat zijn aanpak van de filmhumor inhoudt.  
 
De dag werd afgesloten door informatie over de volgende Unica in Bulgarije en door de promotiefilm. 
 
Het internationale congres UNICA 2012 werd dit jaar gehouden in Russe, Bulgarije van 25 augustus t/m 2 sep-
tember. Er waren 35 deelnemers uit Nederland. Als gedelegeerden tijdens het congres vertegenwoordigden 
Nederland Vladimir Murtin en Bouke Jasper.  
 
Het aangekondigde speciale programma voor jeunesse is helaas niet gerealiseerd. 
 
Dit jaar zijn 34 landen lid van de Unica. 
 
I.v.m., het aftreden van Jan Baca werd een verkiezing gehouden voor zijn opvolger. De NOVA voorzitter Kees 
Tervoort werd als kandidaat voorgedragen, maar hij kwam een stem tekort en zo werd Art Hovanessian (Arme-
nië) verkozen als het nieuwe lid van het Unica comité. 
 
Filmwedstrijd Unica:  
Er zijn 135 films uit 30 landen vertoond.  
De internationale jury onder de voorzitterschap van Kees Tervoort telde naast de voorzitter zes leden uit 
Rusland, Armenië, Macedonië, Engeland, Zwitserland en Bulgarije. 
 
Het nationale programma van Nederland bestond in Bulgarije uit 4 films: 
 
Titel Makers Resultaat NNF 2011 
NOMEN Triga  

(Vladimir Murtin, Emile de Gruijter,  
Willemien Rotteveel) 

zilver 

FIGMENT Willem Serné (Jeunesse) goud 
MOL Filmgroep Skoep 

(Louis Smits, Rob Nijholt,  
Kees van Driel, Gerard Lauck)  

goud 

VOL VAN LEVEN  Joren Molter (Jeunesse) goud 
 
“Mol” en “Vol van leven” behaalden in het Unica festival bronzen medailles, “Nomen”  en “” Figment” kregen een 
Diplôme d’honneur.  
 
Voor de Unica in 2013 heeft Nederland oorspronkelijk 65 minuten projectietijd toegedeeld gekregen en ondanks 
een nieuwe regeling behoudt Nederland in 2013 per uitzondering deze tijd. Volgens de nieuwe regels, hebben 
vervolgens  alle landen bij de volgende Unica festivals 60 minuten projectietijd met 2 minuten tussen de films. 
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In de Unica “World Minute Movie Cup 2012” wedstrijd had Nederland twee films:  “PENIBEL” van Elvira Frank-
en, Martha de Keyser en Nel van de Marel en “BLIND DATE” van Niek van Oostenbrugge. Beide films hebben 
onder de laatste16 (beste) films gedraaid. Nederland heeft twee plaatsen in de World Minute Movie Cup 2013. 
 
UNICA festivals voor de komende jaren: 
2013 De Unica in Zuid Korea is geannuleerd. Zowel gezondheidsproblemen als financiële tegenvallers hebben 
tot dit besluit geleid. Er wordt gezocht naar een alternatieve organisatie en plaats. 
2014 Slowakije  
 
UNICA rondzendprogramma in 2012 bevatte een selectie van 24 films (waarvan 4 one-minute films) uit 17 ver-
schillende landen op vier DVD’s. Dit programma werd ook dit jaar in aparte kopieën aan alle aangesloten orga-
nisaties van de NOVA ter beschikking gesteld voor vertoning in openbare projecties. 
 
De UNICA medaille werd dit jaar uitgereikt tijdens het NOVA Film Festival 2012 in Lelystad aan Leon van der 
Hagen. Op het verzoek van het NOVA comité werd per uitzondering een extra medaille gegeven aan Co Vlees-
houwer, vertrekkende adviseur film bij Kunstfactor. 
 
Overzicht van het aantal Unica bezoekers uit Nederland in de laatste 5 jaar: 
2008 (Hammamet, Tunesië) 21; 2009 (Gdansk, Polen) 32; 2010 (Einsiedeln, Zwitserland) 43; 2011 (Luxem-
bourg) 57; 2012 (Ruse, Bulgarije) 35. 
 
Vladimir Murtin 
Commissie Unica-contacten 
12-2-2013 
 

JCC 
 
Samenstelling 
De Jury Coördinatie Commissie bestond op 1 januari 2012 uit 

 Henk van de Meeberg, voorzitter 
 Mat Gerritsen, lid 
 René Roeken, lid 
 Henk Teunissen, lid 
 Willemien Rotteveel, secretaris. 

 
Gedurende het jaar waren er twee wijzigingen in de samenstelling.  

 Henk Teunissen trok zich terug. Hij werd opgevolgd door Rob van Maanen. 
 Mat Gerritsen vertegenwoordigde het NOVA bestuur, maar om gezondheidsredenen trok hij zich daaruit 

terug.  
 Henk Siekmans, ook NOVA bestuurslid, wordt toegevoegd aan de JCC. 
 In december heeft de JCC afscheid genomen van Mat Gerritsen en René Roeken, die zich meer wil in-

zetten voor opleiding en training binnen de NOVA. 
 Hay Joosten heeft te kennen gegeven enige bedenktijd nodig te hebben voor hij besluit tot de JCC toe 

te treden. Aan Hay is gevraagd zich te concentreren op de vacature educatie van de JCC. 
 Willemien Rotteveel was de vaste vertegenwoordiger van de JCC in de Federatieraad. 

 
De Juryleden 
Op 1 januari 2012 waren er 38 Juryleden. Door het met goed gevolg afleggen van een toets na een cursus voor 
geaccordeerd jurylid waren er op 31 december 46 juryleden. 
 
Activiteiten 

 De JCC heeft eenmaal vergaderd in Dordrecht. Bij die gelegenheid werd afscheid genomen van Jan 
Schoonen, die 20 jaar secretaris was geweest. De overige vergaderingen vonden plaats voorafgaand of 
na afloop van geplande activiteiten. Ook was er een Skype vergadering met het NOVA bestuur. 

 Op 4 februari 2012 was de jaarlijkse terugkomdag voor juryleden. 
 Op 9 juni en 22 november waren de trainingsdagen voor juryvoorzitters. Het lopende traject voor jury-

voorzitters werd hiermee afgesloten. De deelnemers gaven aan behoefte te hebben in dezelfde samen-
stelling jaarlijks een dag bijeen te komen.  

 Er werden diverse PowerPointpresentaties gemaakt en gegeven aan geaccordeerde juryleden en aan 
juryvoorzitters. De JCC besteedde veel aandacht aan de nieuwe vorm van jureren bij het nationale fes-
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tival het jury-live systeem. Er waren 2 regio’s (NOVA Noord en LOVA) die overgingen tot het opnemen 
van het jureren op video. De  DVD die daarvan werd gemaakt is aan de filmmakers beschikbaar  ge-
steld. Dit in combinatie met of in plaats van het geschreven rapport. Dit stelde de JCC voor het pro-
bleem juryleden met de hiervoor vereiste vaardigheden te selecteren. 

 De juryleden voor de nationale wedstrijd waren Rob van Maanen, voorzitter, Bianca van Gelderen, Ga-
briël de Leeuw en François Aelbrecht (reservejurylid). 

 Op 7 en 14 oktober 2012 was er een  nieuwe opleiding voor geaccordeerd jurylid. Hieraan namen 8 
kandidaten deel. Zij slaagden allen voor de toets. De nieuwe juryleden zijn 

- Jilles Koopmans (ZH’12) 
- Ruud Besjes (NH’63) 
- Ruud Scheidel (NB’80) 
- Evert Hasselaar (ZH’12) 
- Filip Sleurink (ZH’12) 
- Iny Slomp (Midden Nederland) 
- Cor Sol (ZEEVA) 
- Tiny Schuurmans (NB’80) 

Er zijn nog steeds weinig juryleden uit Midden Nederland,  AVO en NOVA Noord. 
 
5 maart 2012 
Willemien Rotteveel, 
Secretaris JCC 
 

NOVA-theek 
 
Filmotheek 
 
1. Verhuur 
 
 In 2012 is 60 keer met goed gevolg een beroep gedaan op de filmotheek. In 2011 was dat 43 keer. 
 Een nadere specificatie van de aanvragen is als volgt: 
 

 -  13 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; 
 -   3 keer het programma 2004 deel 2, bestaande uit 7 films; 
 -   2 keer het programma 2006 deel 3, bestaande uit 4 films; 
 -   2 keer het programma 2008 deel 1, bestaande uit 5 films; 
 -   2 keer het programma 2008 deel 2, bestaande uit 6 films; 
 -   3 keer het programma 2009 deel 1, bestaande uit 4 films; 
 -   6 keer het programma 2009 deel 2, bestaande uit 5 films; 
 -   7 keer het programma 2009 deel 3, bestaande uit 5 films. 
 -   6 keer het programma 2010 deel 1, bestaande uit 5 films. 
 -   3 keer het programma 2010 deel 2, bestaande uit 5 films. 
 -   8 keer het programma 2011 deel 1, bestaande uit 6 films. 
 -   4 keer het programma 2011 deel 2, bestaande uit 7 films. 
 

Er zijn in 2012 geen acetaatfilms  aangevraagd. 
 
2. De klanten 
 
 In 2012 hebben in totaal 41 clubs, één regio en het NOVA-bestuur één tot drie keer gebruikgemaakt 

van de diensten van de filmotheek. 
 
3. Verzending 
 
 De verzending heeft in 2012 geen problemen opgeleverd. 
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4. Internet 
  
 Ook in 2012 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 2012 is de hoofdpagina van de NOVA-filmotheek op het internet 887 keer geraadpleegd. 
 
5. Catalogus 
 
 De catalogus staat op het internet en is in 2012  288 keer geraadpleegd. 
 
6. Kosten en vergoedingen 
 

Gedetailleerde financiële gegevens over 2012 zijn doorgegeven aan de penningmeester van de NOVA. 
In 2012 is ongeveer € 72 meer uitgegeven dan er aan vergoedingen is binnengekomen. 

 
7. Diversen 
 
 In 2012 zijn vijf 16mm-films (“Fiction”, “Beat 68”, “Wording”, “Kunstmest” en “Vogels”) en één S8-film 

(“Yrata”) door een professioneel bedrijf overgezet naar een digitaal bestand. 
 Van de S8-films “Een laken teveel”, “De Kelder” en “Eeuwige erfenis” van Rob van Maanen heeft de 

maker een digitale versie op DVD aan de filmotheek geschonken. 
 
Ben Teeninga 
 
 
Documentenarchief NOVA 

Het Bestuur van de NOVA heeft mij gevraagd om een eerste opzet te maken voor een documentenarchief van 
de NOVA. 
Het is vooralsnog niet de bedoeling om een fysiek documentenarchief aan te leggen. 
In eerste instantie beperk ik mij tot een inventarisatie van de plaatsen waar NOVA gerelateerde documenten 
zich bevinden. 

Zelf bezit ik alle jaargangen van de tijdschriften waarin de NOVA haar verenigingsnieuws heeft gepubliceerd, 
vanaf HET VEERWERK tot VIDEO EMOTION: 
1932-1958 VEERWERK 
1959-1970 SMALFILM 
1971-1975 CINESHOT 
1975-1985 FILMBEELD 
1986-1987 AV ACTIEF 
1987-1988 SMALFILM HOBBYBLAD 
1988-1992 AV AMATEURFILMER 
1993-1997 VIDEOFILMEN ALS HOBBY 
1996-2006 VIDEO HOBBY MAGAZINE 
2007-2012 VIDEO EMOTION 



 
Pag. 13/24 

Daarnaast bezit ik o.a. de volgende documentatie m.b.t. de NOVA: 
 Programmaboekjes NOVA-congres en -wedstrijd 

1967 Apeldoorn 
1968 Apeldoorn 
1969 Den Haag 
1970 Utrecht 
1971 Utrecht 
1972 Schoorl 
1973 Apeldoorn 
1974 Apeldoorn 
1975 ? 

1976 Ede 
1977 Ede 
1978 Ede 
1979 Ede 
1980 Ede 
1981 Ede 
1982 Ede 
1983 Ede 
1984 Ede 
1985 Ede 
1986 Ede 
1987 Ede 
1988 ? 

1989 Veenendaal 
1990 Veenendaal 
1991 Venlo 
1992 Dronten 
1993 Noordwijkerhout 
1994 Almelo (digitaal) 
1995 Beverwijk (digitaal) 
1996 Assen (digitaal) 
1997 Rotterdam (digitaal) 
1998 ? 

1999 Roermond 
2000 ? 
2001 ? 
2002 Huizen 
2003 Emmeloord 
2004 Zoetermeer 
2005 Noordwijkerhout 
2006 Capelle a/d IJssel 
2007 Elsloo (L) 
2008 Heerenveen 
2009 Oirschot 
2010 Terneuzen 
2011 Hengelo (Ov) 
2012 Lelystad 

 NOVA Jaarverslagen vanaf 1966 tot 1984 
 NOVA Notulen Algemene Ledenvergadering 1982-1984 
 Correspondentie van 1982 tot 1989 met het Ministerie van CRM/WVC m.b.t. subsidies 

 Alle jaargangen van District-Signalement / LOVA-Signalen vanaf 1975 

Uit de filmtijdschriften heb ik artikelen gehaald die voor een historisch overzicht van de NOVA mogelijk van be-
lang zijn. 
Deze artikelen zijn door mij gedigitaliseerd en in een website opgenomen: http://www.archiefnova.com. 
Dankzij een ZOEK-functie kan de archief-website eenvoudig doorzocht worden. 
 
 
DE STAND VAN ZAKEN IS MOMENTEEL (FEBRUARI 2013): 

 De jaargangen van de filmtijdschriften van 1932 -1987 en van 1996-1997 zijn geïnventariseerd en ge-
digitaliseerd. 

 Van de volgende jaren zijn de jaarverslagen gedigitaliseerd: 
1932-1963, 1966-1968, 1972, 1975-1983, 1986, 1990-2008, 2011 

 Van de volgende jaren zijn de wedstrijdreglementen gedigitaliseerd: 
1932, 1937, 1947, 1956, 1959, 1967, 1972-1976, 1978, 1980-1985 

 Van de volgende jaren zijn de wedstrijduitslagen gedigitaliseerd: 
1932-1940, 1942, 1947-1972, 1973-1983, 1985-1986, 1995, 1998-2006 

 Van de volgende jaren zijn de juryrapporten gedigitaliseerd (met dank aan Jan Schoonen): 
1998-2011  

 Van de volgende jaren is een verslag van het UNICA-congres gedigitaliseerd: 
1932-1939, 1941, 1946-1986, 1995-1996 

 Overzicht van oprichting, c.q. beëindiging van film/videoclubs aangesloten bij de NOVA, van 1932 tot 
1979. 

 
De kosten voor de NOVA zijn tot nu toe nihil. 
 
Algarve, 14 februari 2013 
Arie de Jong 
 
 
Fotoarchief NOVA 
Het fotoarchief staat nog in de kinderschoenen. Ondanks een oproep foto’s aan te leveren  is er zo goed als 
geen gehoor aan  gegeven. Er zal gericht gezocht gaan worden naar relevante foto’s van NOVA-activiteiiten en 
personen. 
 
Emile de Gruijter 
 



 
Pag. 14/24 

Technische commissie 
 
Op 25 februari is door de Technische Commissie de projectie en geluid verzorgd tijdens de Unica promotiedag 
in Bodegraven 
Op 12 mei heeft de Technische Commissie de projectie verzorgd tijdens het 1 minuut filmfestival in Roden. Ten 
behoeve van de vlotte projectie zijn de films gedraaid vanaf een DVD recorder. Van de 16 beste van het festival 
is een DVD samengesteld welke is opgenomen in de Filmotheek. 
Ten behoeve van de jurering van de films voor het NOVA Filmfestival zijn alle genomineerde films op DVD ge-
zet. Deze Dvd’s zijn toegezonden aan de juryleden. Tijdens het festival op 10 en 11 november was de gehele 
technische verzorging (beeld, geluid en licht) in handen van de Technische Commissie.  
In november zijn de Dvd’s  gekopieerd (11x4), voorzien van labels en hoesjes, van het Unica programma 2012. 
Deze zijn verstrekt aan alle districten en de Filmotheek. 
De Technische Commissie blijft zoeken naar verbeteringen en de mogelijkheden van nieuwe media. In 2013 is 
de mogelijkheid geopend om films op USB stick, met vooraf gedefinieerde extensies, aan te bieden.  
 
Bouke Jasper 
 

Voorbereidingscommissie  
 
In 2012 heeft de commissie besprekingen gevoerd en adviezen gegeven aan de vertegenwoordi-
gers/organisatoren van 3 evenementen: 
 

1. NFF 2012 in Lelystad (Midden-Nederland) 
2. NFF 2013 in Alphen a/d Rijn (ZH12) 
3. NOVA 1-minuut Filmfestival 2013 in Deurne (NB’80) 

 
De besprekingen over NFF 2012 in Lelystad werden voor een aanzienlijk deel via Skype gevoerd.  
De commissie is 2x op locatie (De Kubus en het Apollo hotel) geweest. 
De goede onderlinge samenwerking heeft er mede toe bijgedragen dat het vernieuwde festival naar wens is 
verlopen. 
 
In verband met zeer drukke werkzaamheden van Henk Siekmans hebben Bouke Jasper en Piet van Eerden 
namens de Commissie met de organisatie van ZH12 een werkbezoek gebracht aan Theater Castellum en hotel 
Van der Valk/Avifauna in Alphen aan de Rijn, het Floratheater in Boskoop en de Schouwburg en Golden Tulip in 
Zoetermeer. 
In goed overleg is er voor gekozen het NF 2013 in Theater Castellum te houden en te overnachten in Hotel van 
der Valk/Avifauna in Alpen aan de Rijn. 
 
Bouke Jasper en Piet van Eerden hebben op uitnodiging van het Organisatiecomité van het NOVA 1-minuut 
Filmfestival 2013 een bezoek gebracht aan het Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne.  
De accommodatie is uit het oogpunt van bereikbaarheid, sfeer, techniek en horeca prima geschikt. In het kader 
van samenwerking en integratie met de jeugd, kunnen niet-NOVA-leden/jeugd in 2013 in een aparte competitie 
ook deelnemen aan het festival. Voorafgaand aan het festival zal een cursus “Het maken van een 1-minuutfilm” 
voor hen worden gegeven. 
 
Namens de Voorbereidingscommissie, 
Piet van Eerden 
 

Werkgroep 80 jaar NOVA 
 
De Commissie, bestaande uit Piet van Eerden, Bouke Jasper, Henk Siekmans en Huib Steenkuijl, heeft het 
voortouw genomen om op gepaste wijze stil te staan bij het 80-jarig jubileum van de NOVA. 
 
Het feestjaar begon met de taart voor de bezoekers van het NNF 2011 in Hengelo. 
 
In de NOVA bioscoop op de website waren interviews te zien met: 
Jan Dekker 
Arie de Jong 
Wobbe Gorter 
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Henk Koster 
Mat Gerritsen 
Just Hania 
Cor Sol 
Piet van Eerden. 
 
In Video Emotion verscheen een uitgebreid interview met  NOVA-voorzitter  Kees Tervoort. 
 
De Regio’s presenteerden zich via expositieborden tijdens het NNF in Lelystad, Henk Doeve stelde in de wan-
delgangen nostalgische filmapparatuur ten toon en in de Theaterzaal werden 2 compilaties van de beste films 
van 80 jaar NOVA gedraaid. 
 
Tijdens de Dag van de Amateurfilm in Utrecht representeerde Kees Tervoort de NOVA met een voordracht en 
enkele films. 
 
Ging er ook iets mis? 
Ja, de presentatie van 80 jaar NOVA tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht ging te elfder ure niet door 
wegens geldgebrek. 
 
De commissie heeft zich met plezier gekweten van haar taak en is ondertussen opgeheven. 
 
Namens de Commissie 
Piet van Eerden 
 

Werkgroep NF (nieuwe stijl) 
 
Nadat eind 2011 het voorstel om in 2012 het NOVA Film Festival  in het teken van “JURY LIVE” te organiseren,  
door de Federatieraadvergadering was goedgekeurd, werd er hard aan gewerkt om deze “première”zo goed 
mogelijk te laten verlopen. 
 
Kort na het festival in Lelystad evalueerde de complete werkgroep het NNF. 
Zij concludeerde dat “JURY LIVE” 2012, vanwege enkele praktische redenen, nog niet helemaal uit de verf is 
gekomen. 
 
Begin december bood zij het NOVA-bestuur een aantal aanbevelingen aan op de uitgangspunten: 
 

1. Voorbereiding 
2. Uitvoering 
3. Openbare juryzitting 

 
Ondertussen werden de mondelinge en schriftelijke reacties van deelnemers en bezoekers geïnventariseerd 
door de NOVA-secretaris. 
 
De werkgroep zal begin 2013 deze gegevens samenvatten met de eerder door hen gedane aanbevelingen. Het 
totaalpakket zal worden aangeboden aan het NOVA-bestuur. 
 
De werkgroep zal derhalve haar werk voortzetten in 2013. 
 
Piet van Eerden 
Voorzitter werkgroep  
 
14 maart 2013 
 

Werkgroep  UNICA 2018 
 
Via Arie de Jong is het bestuur van de NOVA gewezen op het streven van de gemeente Maastricht om culturele 
hoofdstad van Europa te worden in 2018. Om kans te maken moet het bidbook aantrekkelijke activiteiten bevat-
ten. Dat zou het UNICA-festival kunnen zijn. 
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Er is een commissie samengesteld om te onderzoeken of UNICA 2018 in Maastricht georganiseerd kan worden 
in het kader van de Europese Culturele Hoofdstad 2018.  
De gedachte is dat een deel van de kosten van het UNICA congres dan gesubsidieerd zou kunnen worden uit 
het (riante) budget voor de Europese Culturele Hoofdstad 2018. 
Samenstelling van het organisatiecomité, c.q. werkgroep UNICA 2018: 
Voorzitter: Kees Tervoort (Piet van Eerden geeft leiding aan de commissie die onderzoekt of UNICA 2018 in 
Nederland kan plaatsvinden) 
Secretaris: Arie de Jong 
Penningmeester: Jan Essing 
Techniek: Bouke Jasper 
Vormgeving: Vladimir Murtin 
 
Er is reeds een webadres voor UNICA 2018 gedeponeerd: http://www.unica2018.com 
 
Als Maastricht afvalt als Culturele Hoofdstad, dan zullen we onderzoeken of Maastricht/Euregio desondanks 
subsidiegelden beschikbaar heeft voor UNICA 2018. 
Eventueel richten we ons dan ook op Brabant met als mogelijke steden Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg of 
Breda. 
 
Arie heeft een prijsopgave ontvangen van La Bonbonnière in Maastricht, de locatie waar UNICA 1977 heeft 
plaatsgevonden. 
De Theaterzaal op de 3e verdieping heeft een capaciteit van 325 personen. 
Deze zaal zou geschikt zijn voor UNICA 2018. 
 
De werkgroep heeft een concept-programma en een concept-begroting voor UNICA 2018 opgesteld. 
Het tekort op de begroting bedraagt ca. €100.000.  
De NOVA kan geen financiële bijdrage leveren. 
 
Uit het gesprek dat Commissielid Jef Caelen in augustus voerde met Guido Wevers, eindverantwoordelijke voor 
de werkgroep “Maastricht Culturele  Hoofdstad 2018”, kwam het volgende naar voren:  
 
‘Het is allereerst de opdracht van de werkgroep om Maastricht eind dit jaar te loodsen naar een plek bij de laat-
ste drie kandidaatsteden voor de titel “Culturele hoofdstad”. 
Daarna volgt een periode, waarbij ze van de jury een opdracht krijgt om een aantal thema’s in detail uit te wer-
ken’. 
 
Dat zou zo maar “Film” kunnen zijn! 
 
Na een gesprek dat Jef Caelen in oktober had met David Deprez, directeur van Theater Lumière in Maastricht, 
kwam de Commissie weer met beide voeten op de grond. 
 
‘Men wil filmmakers de mogelijkheid bieden zich te ontmoeten, contacten te leggen, initiatieven voor productie-
activiteiten te laten ontplooien enz.  
Dat vraagt een andere benaderingswijze dan de huidige, traditionele manier van organiseren, ook van de UNI-
CA. 
Wellicht is dat echter een logische ontwikkeling in het licht van de huidige vergrijzing van het publiek en tanende 
belangstelling in de traditionele amateurfilmwereld. 
Investering in vernieuwing, aansluiting zoeken bij de stand van zaken 2012 – 2018 kan ook helpen en als injec-
tie dienen voor veranderingen op ons eigen regionaal en nationaal terrein.  
We moeten het roer echt durven om te gooien en ons niet laten verleiden de oude wijn in nieuwe zakken probe-
ren te gieten.’ 
 
De consequentie van deze benadering is, dat het UNICA-congres een complete gedaanteverwisseling zou 
moeten ondergaan. 
De Commissie UNICA 2018  is van mening, dat kleine aanpassingen in het programma van UNICA 2018 wel-
licht wel mogelijk zijn, maar dat er niet aan de eisen van de Werkgroep Maastricht Europese Culturele Hoofd-
stad 2018 voldaan kan worden. 
Dit zou nooit geaccepteerd worden door het UNICA-Comité en de Algemene Vergadering van de UNICA. 
 
Verder heeft de Commissie via Skype vergaderd. 
 
De Commissie UNICA 2018 gaat voort met het onderzoek of UNICA 2018 wellicht toch in Nederland georgani-
seerd kan worden. 
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Piet van Eerden, 
Februari 2013 
 

Jaarverslagen regio´s 

AVO 

Ledenverloop 
Opnieuw heeft de AVO een ledenverlies geleden. Er gingen 34 
leden weg. Maar er kwamen ook 12 nieuwe leden bij. Helaas 
heeft de Almelose videoclub ViFiCa moeten besluiten zichzelf op 
te heffen.  
Er zijn nog steeds clubs (4) die de geboortedata niet ter beschik-
king gesteld hebben. Uit de gegevens van de clubs die dat wel 
gedaan hebben blijkt 50% van onze leden tussen 61 en 75 jaar te 
zijn.  

Activiteiten 
In januari hadden we onze jurydag. 
Eind februari was er de kringjurering. Er waren 4 kringjury's nodig. Dat wil zeggen dat 16 kringjuryleden bena-
derd zijn om deel te nemen. Ondanks dat de keuze redelijk was, was het toch moeilijk om de teams bij elkaar te 
krijgen. De problemen liggen dan in de afstanden en in het feit dat een club met veel films vrijwel geen juryleden 
kan leveren omdat de films verspreid worden over de diverse kringjury's i.v.m. de speelduur.  
Henk Penninga gaf in maart een workshop over beeldkadrering. Dit is en blijft een moeilijk onderwerp.  
FACE organiseerde een avond in oktober. Zij toonden hoe ze elk seizoen afsloten met een locatie film in de 
buurt van een eetgelegenheid, waardoor het afsluiten dubbel gesmaakt wordt.  

Podia 
In maart was er het vakantiefilmfestival. Er waren dertien films die genoten werden door ruim vijftig bezoekers.  
In april het AVO festival. De goed zeventig bezoekers aan het AVO festival genoten van de tien geselecteerde 
films door de NOVA jury. Het prijzensysteem van de AVO is dit jaar voor het eerst gewijzigd. De kersverse 
voorzitter had twee films geselecteerd die uitmuntten in iets extra's. Dat was een wandelfilm die de prijs kreeg 
voor de prestatie lange afstand wandelen en filmen. De andere film was een stomme film: zonder een woord te 
zeggen werd exact duidelijk wat er speelde. De films waren resp. Via de la Plata van Sevilla naar Mérida en 
Tast toe.  
In november het clubfilmkampioenschap met een record aantal van 105 bezoekers. De organiserende club 
HAVIC won ook ditmaal de beker en gaat in 2013 voor de derde keer. Dat zou een unicum zijn in deze beker-
geschiedenis.  

Vergaderingen 
Het AVO bestuur vergaderde 4 keer. Daarnaast was er de jaarvergadering en de HAVOB. 

NOVA 
De AVO vertegenwoordiging (Wim en/of Wally) bezocht de NOVA federatieraads-vergaderingen (3x) in Bode-
graven.  
 
Wally Joosen 
 

LOVA 
 
De LOVA heeft geen kort jaarverslag ingeleverd. Het uitgebreide verslag wordt apart meegezonden. 
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Midden Nederland 

Bestuur 
Tijdens 2012 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd: 
Voorzitter:  vacant  
Secretaris:  Huib Steenkuijl 
Penningmeester:  Drikus Wijenberg 
Jurycoördinator: Henk van Montfoort heeft dit overgenomen van Leon van der Hagen 
Techniek:  Theo de Gier 
Het bestuur kent één statutaire vacature. Daarnaast zou het wenselijk zijn als er een vijfde bestuurslid zou aan-
treden. De positie van voorzitter is per 31 december 2012 nog steeds vacant. Het uitvoeren van de vereiste 
bestuurstaken wordt hierdoor bemoeilijkt. 
 
Het bestuur heeft in 2012 vier maal vergaderd. 
De vergaderingen van de federatie zijn door het bestuur niet bezocht, dit is de taak van de voorzitter. De secre-
taris is uit andere hoofde wel aanwezig in de federatieraad. Op federatieniveau is Midden Nederland dus onvol-
doende vertegenwoordigd. 

Regioraad 
De regioraad heeft 3 maal vergaderd in 2012. De vergadering van 29 februari was tevens de algemene leden-
vergadering. . 

Aangesloten verenigingen 
Het aantal clubs is 15.  
Filmgroep Centrum heeft gemeld dat zij per 31 december 2012 het lidmaatschap van Midden Nederland beëin-
digen. Zij zien geen toegevoegde waarde in het voortzetten van het lidmaatschap. 

Ledenadministratie 
De regio kende in 2012 twee ereleden en 288 indirecte leden. 
De ledenadministratie wordt door de clubs goed 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 6 maal een nieuwsbrief verstuurd aan alle leden met een (geldig) e-mailadres. 

Filmarchief 
De regioraad heeft besloten het door Theo de Gier voorgestelde filmarchief voor Midden Nederland op te zet-
ten. Hierin zullen in ieder geval de bekroonde films van de regiowedstrijden worden opgenomen. In 2012 zal 
heeft dit nog geen zichtbare resultaten opgeleverd. 

Activiteiten 

Nieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie werd georganiseerd door de ESVA. Het was een goed georganiseerde gezellige middag 
die door vele leden werd bezocht 
In 2013 is de beurt aan de Geinfilmers.  

Regiofilmfestival 
Het regiofestival werd op 19 maart gehouden in Kampen. Amfika zorgde voor de organisatie. Tijdens het goed 
georganiseerde festival werden 19 films vertoond met een gezamenlijke speelduur van 3:45 uur. 
Van de vier genomineerde films werden tijdens het Nationaal NOVA Filmfestival alleen de film “Paardenspekta-
kel 2011” van Theo Weber vertoond. De film ontving hier 379 punten werd gewaardeerd met 2 sterren. 

Cursussen 
Op 11 februari werd het vervolg van de opfriscursus voor juryleden georganiseerd in Antares in Leusden. 
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Besturendag 
Er is in 2012 geen besturendag georganiseerd  

Interclubontmoeting 
Dit jaar werd wederom de Interclubontmoeting georganiseerd. De organisatie was wederom in handen van Cine 
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 verto-
nen. De films waren vooraf bekeken door Emile de Gruijter, een 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. De door Emile gemaakte beoordelingen zijn te vinden op de website van Midden Nederland  
-Activiteiten-Interclubontmoeting 6-10-12 een succes. 

Nationaal NOVA Filmfestival 
Door Midden Nederland werd dit jaar het NNF georganiseerd. Het 2-daagse festival werd gehouden in Lelystad. 
De organisatie lag grotendeels in handen van het bestuur en de leden van Flevo Lacus. Organisatorisch kan 
van een zeer geslaagd festival worden gesproken. Er waren 450 betalende bezoekers die 27 films hebben ge-
zien. De films werden door een in de zaal aanwezige jury beoordeeld en besproken. 
 
Leon van der Hagen ontvangt UNICA medaille 
Tijdens het festival wordt jaarlijks de UNICA medaille uitgereikt. De medaille wordt door de UNICA ter beschik-
king gesteld aan de landelijke organisatie om uit te reiken aan een lid met grote verdienste voor de organisatie. 
Op voordracht van het bestuur van Midden Nederland viel dit jaar de eer aan Leon van der Hagen  als dank 
voor het werk dat hij voor onze regio heeft verricht. 
 
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 395 leden. Het aantal leden loopt de laatste 
jaren gestaag achteruit. 
 
Het bestuur van de vereniging heeft sedert een aantal jaren een groot deel van zijn werkzaamheden overgehe-
veld naar vijf werkgroepen, die met een grote mate van zelfstandigheid een min of meer afgebakende taak uit-
voeren dan wel voorbereiden ten behoeve van de besluitvorming door de ledenvergadering. Dit zijn de werk-
groepen: 

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

 het projectieteam van ERSA fungeerde als technische ondersteuningseenheid op festivals en nam te-
vens 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. 

De bezetting en de omvang van de werkzaamheden van de werkgroepen lopen moeizaam.  
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. 
 
De opleidingen van NB'80 waren zeer gewild: De cursus "Beeldexpressie" en de cursus "Van hobbyist naar 
filmanalist" werden gegeven. Een module uit de cursus Vervolgopleiding, digitale media, werd met succes een 
tweede maal herhaald. Verder werd een tweede cursus Scenarioschrijven in samenwerking met derden gege-
ven.  
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Problemen waarmee NB’80 in 2012 te maken had: 
 de onduidelijkheid bij de leden van de clubs over de positie van de NOVA en NB'80 en daarmee ver-

band houdende de verstrekking van de nieuwe NOVA-ledenpasjes; 
 de bezuinigingen bij Kunstbalie en de afnemende subsidiering van de eigen festivals; 
 de wenselijkheid van het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor de festivals; 
 de vergrijzing en afslanking van het aantal juryleden; 
 het achterblijven van goede ideeën over vernieuwing en het teruglopende ledenaantal. 

 
G.W.M. Willemsen, 
‘s-Hertogenbosch, maart 2013  
 

NH ‘63 

Ledental 
Leden  : 345 
Gezinsleden :   16 
Jeugdleden :     1 
Ereleden :     2 
Clubs  :   16 
 
Jubilea aangesloten clubs 
Videoclub Aalsmeer 60 jaar 
Haarlemse Smalfilm Liga 80 jaar 
De Ronde Venen 40 jaar 
 
Bestuur 
Voorzitter:  Piet van Eerden 
Secretaris:  Gerard van Schie 
Penningmeester: Bouke Jasper (aftredend) 
Penningmeester Sjaak Vrieling (met algemene stemmen gekozen tijdens de gedelegeerdenvergadering) 

Activiteiten 
In 2012 zijn de volgende activiteiten gehouden 

 Cursus belichten o.l.v. Tony Jacobs  (22 deelnemers). 
 Rondreisjury op pad. Er werden door de clubs 71 films aangeboden. 21 films werden genomineerd voor 

het NH’63 Regiofestival. 
 Regiofestival 2012. 
 Jurycursus voor gevorderden ( 5 deelnemers). 
 In de hoofdrol: Filmgroep Skoep bij Videofilmers Velsen ( 45 bezoekers). 
 Vertoning UNICA selectie 2011 bij gastvereniging Videoclub Schagen (20 bezoekers). 
 NH’63 Interclubontmoeting. 15 deelnemende clubs brachten 41 films in ter beoordeling van de jury. 

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 Educatiecommissie NOVA (1). 
 Technische Dienst NOVA (4). 
 Voorbereidingscommisie NFF (2). 
 Gastsprekers NOVA (4). 
 Filmothecaris NOVA (1). 
 Voorzitter werkgroep nieuwe opzet NFF. 
 Werkgroep Besturendag (2) 
 Commissie UNICA contacten(2). 
 Commissie UNICA 2018 (3). 
 Geaccordeerde juryleden (8). 
 Veel NH’63-ers zijn vaste bezoekers van de UNICA-festivals. 
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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. 
 De NH’63 website is per 1 januari 2012 gekoppeld binnen de NOVA website. 
  www.nh63.videofilmers.nl of via de Nova site: www.nh63.novafilmvideo.nl 
 Vele contacten lopen via telefoon en e-mail. 

 
Namens bestuur,  
Gerard van Schie, secretaris 
 

NOVA-Noord  
 
Algemeen: 
Het voor 2012 vastgestelde activiteitenplan is met succes uitgevoerd.  
Het ledenbestand is iets toegenomen. Het bestuur is 4x bij elkaar geweest en heeft 5x vergaderd via de skype. 
Er zijn 3 raadsvergaderingen gehouden en een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur is aanwezig geweest 
op de Federatieraadsvergaderingen van NOVA.  
 
Educatie 
Er is 2x een cursus cameravoering gegeven door Steven Geldof met 36 deelnemers, Tevens de cursus licht 
door Tony Jacobs met 25 deelnemers. Door het bestuur is er bij diverse clubs een avond georganiseerd om-
trent de nieuwe media. Voor de jongeren zijn er diverse cursussen georganiseerd o.a. scenario door Peet van 
Duijnhoven en cameravoering door Steven Geldof.  
 
Jongeren: 
De groep in Borgercompagnie draait goed met ongeveer 10 deelnemers. De club in Assen moet zich nog  ver-
der ontwikkelen. Het 3de jongeren film festival is gecombineerd met culturele optredens. Er waren 22 inzendin-
gen vanuit het hele land. De winnaar is Willem Sernè met de film ”Victor Engelman” De publieksprijs was ook 
voor Willem Serné. De juryleden waren Kees Zwart, Remco van Zandvoort en Arjan van Gelderen. De groep uit 
Assen heeft deelgenomen aan het 1 minuutfestival en eindigde bij de laatste 8 met de film ”de sleutel”. In Bor-
gercompagnie is een zomerwerkweek gehouden met diverse jongeren uit het hele land. Een aantal van deze 
jongeren deed weer mee met het jongeren filmfestival. Er is een discussie dag geweest tussen de jongeren, 
NOVA-Noord en NOVA,waarbij Kees Tervoort aanwezig was.Joren Molter heeft met zijn film ”Buitenlanders” en 
“Dode Duiven”meegedaan aan het Nederland Filmfestival in Utrecht. 
 
Filmzaken: 
De filmclub ”de Windjammer” organiseerde het Vierde Nationale Speelfilmfestival. Er waren 19 speelfilms. Er 
waren ongeveer 60 bezoekers aanwezig. De winnaar was Suzan Legrand met de film ”Ladies”. 
Het NOVA 1 minuut filmfestival is georganiseerd door NOVA-Noord en op 12 mei gehouden in Roden. Er 
deden 58 films mee. Er waren ongeveer 100 bezoeker. De eerste prijs ging naar de film “Penibel” van Elvira 
Franken. De tweede plaats was voor Niek Oosterbrugge met de film “Blind Date”. Deze twee films zijn door de 
jury geselecteerd voor de UNICA. De juryleden waren: Rob van Maanen, Iem Kievit en Frits Stuur-
man.”Jurysecretaris was Bianca van Gelderen.   
 
Filmzaken: 
Tijdens de 53ste Nova-Noord Filmfestival,dat gehouden werd op 31 maart 2012 in Westerbork, waren er 29 
films. De beste documentaire ging naar de film “Costa Rica, Pura Vida” van Hans Jonker. Beste speelfilm en 
beste jongerenfilm was ”Victor Engelman” van Willem Sernè, Beste Camera ging naar de film “Oppassen” van 
Joren Molter. De beste genrefilm was “Dag” van Jan Klaassens en Hilko Hof. De geluidsprijs was voor Thom 
Lunshof met de film:”The irritating Frenchman” en de beste nieuwkomer was Frederike Bruijn  met de film ”Ace-
dia”  Het laureaat was voor Hans Jonker met “Costa Rica, Pura Vida”.De publieksprijs Ging naar Auke de Witte 
met de film:”De beelden van de Baas” De wedstrijd ,de beste clubfilm, waar de clubs dit keer ieder 2 x een 1 
minuutfilm voor inleverden, werd gewonnen door de Kleare Kimen met “de Afrit”. Er waren 6 nominaties voor 
het NOVA Filmfestival. 
Tijdens het NOVA Filmfestival in Lelystad kregen we 1x 2 sterren, 1x 3 sterren en 4x 4 sterren toegekend. Wil-
lem Sernè en Joren Molter kregen een superster in de categorie fictiefilms. Auke de Witte kreeg een superster 
in de categorie non fictie. De prijs voor de beste nieuwkomer ging naar Hans Jonker.  
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De UNICA films: 
De films werden dit jaar op verzoek aan de clubs uitgegeven  en per club besproken. 
 
Open Podium: 
Het Open Podium werd verzorgd door EVA voor  ongeveer 30 bezoekers. 
 
Publiciteit 
De digitale nieuwsbrief is 4X uitgekomen en wordt verzorgd door Auke de Witte en Charles Storm. 
De website is 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 filmfestival en de jongeren film-
werkplaatsen. Tevens zijn er een aantal interviews geweest bij Radio, TV Drenthe met jonge filmmakers 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 was vacant, maar op verzoek van Frans Leijnse zijn er wegens gezondheidsproble-
men van hem, een paar taken verschoven naar mede bestuurslid Betsie Selen. Hij zal de functie van secretaris 
nu blijven uitvoeren. 
 
De Federatievergaderingen zijn vertegenwoordigd door Cor Sol. 
 
Activiteiten die georganiseerd zijn door de ZEEVA 
In november zijn er in het clubgebouw van Shot’68 een aantal UNICA filmavond vertoond.  
 
Voorjurering 
Op zaterdag 24 maart heeft de besloten voorjurering plaatsgevonden in het huis van Betsie Selen.  
De jury bestond uit: Gerard Verschraagen(voorzitter), Ton Polman en Vladimir Murtin, reserve was Frans Thie-
len. Het jurysecretariaat was in handen van Co Smit en de techniek was van Betsie Selen(tevens gastvrouw). 
 
Het Regio Festival 
Deze vond plaats op dinsdag 24 april in het clublokaal van videoclub Zeeuws Vlaanderen in IJzendijke. Er wa-
ren dit maal 13 films ingezonden, na vertoning van elke film werd het juryrapport voorgelezen. Er is een film 
genomineerd. 
Het was weer een film van Leen Muller “Overslag, een dorp in twee landen”.  
Hij werd op het NFF in Lelystad wegens tijd gebrek samen met nog 9 andere filmers niet geselecteerd voor 
vertoning.  
Alle deelnemers kregen samen met het juryrapport een certificaat uitgereikt als aandenken van hun deelname. 
 
Jury cursus 
Vanuit de NOVA kwam het verzoek om meer juryleden. 
Er is bij onze clubs een oproep geweest om zich op te geven om aan een cursus deel te nemen, maar er was 
geen interesse voor! Cor Sol had een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de cursus voor geaccordeerd 
jurylid, hij heeft deze gevolgd en met succes afgerond.  

 
Waar zijn we nog mee bezig 
Website 
Frans Leijnse is nog volop bezig om het programma Joomla onder de knie te krijgen. 
De site is in gebruik, maar zal nog verder uitgebreid worden.  
 
We hebben interesse om de jeugd te betrekken. In Zeeuws Vlaanderen zijn er voorzichtige contacten gelegd, 
die nog in een pril stadium zijn. 
 
Secretaris ZEEVA       Voorzitter ZEEVA 
Frans Leijnse        Cor Sol 
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ZH I 
 

1. Samenvatting 
Het Regiojaar 2012 begon met een ALV op 13 januari. Tijdens deze vergadering nam Mat Gerritsen om ge-
zondheidsredenen afscheid als voorzitter, een functie die hij 15 jaar met verve heeft uitgeoefend.  
Het nieuw geformeerde bestuur bestaat uit: 
 Jules Oyserman – voorzitter  
 Elvira Franken – secretaris 
 Floor Guinée – penningmeester  
Direct na installatie van het nieuwe bestuur werd Mat Gerritsen benoemd tot Erelid van Regio ZH-I. 
Als organisator van het Nova Filmfestival 2013 startte het Regiobestuur in juni al met de voorbereidingen en 
ging opzoek naar een theater, hotelaccommodatie en sponsoring. De meest aantrekkelijke locatie leek Alphen 
a.d. Rijn. Tegelijkertijd werd samen met ZH-II het beoogde fusieproces nieuw leven ingeblazen.  
 

2. Aangesloten clubs                                                                                           
Per 1 januari 2012 waren 7 clubs aangesloten bij de Regio met in totaal 217 betalende leden. 

 FVCZ te Zoetermeer 
 Het Toverlint te Gouda 
 HAF te Den Haag  
 LVSL-Plus te Leiden 
 RVCV te Rijswijk 
 De IJsselstreek te Capelle a/d IJssel 
 Het Smalfilmgezelschap te Delft 

Helaas heeft Het Smalfilmgezelschap Delft eind 2012 zichzelf moeten opheffen wegens te weinig leden. 
 

3. Het Regiofestival 
Het Regiofestival 2012 vond plaats op 22 april te Zoetermeer. In de voorselectie-ronde zijn 24 films aangeboden 
aan de Regio Selectie Commissie. Deze heeft hieruit 14 films aangewezen voor de NOVA-jurering. De NOVA 
rapporten waren samengesteld door Jurysecretaris Jilles Koopmans. De volgende films waren genomineerd 
voor het NOVA festival: 

1. Een Familieverhaal – Groep Mieneke Meij, Zoetermeer (beste fictie film) 
2. Geen weg terug – Bert de Jong en Ben Kleinjan, De IJsselstreek (beste nieuwkomer) 
3. Vrijwilliger in Pallietenburght – Ivonne Coppens, De IJsselstreek (beste non-fictie) 

De film Heliometertoren van Marga Swaans (LVSL) kreeg de prijs voor de beste soundtrack. 
 

4. Reisfilm en Thema festivals 
Dit  jaar werden wederom twee extra festivals gehouden in samenwerking met ZH-II.  
Het Reisfilmfestival, door ZH-I georganiseerd, vond plaats op 29 juli bij Het Toverlint te Gouda.   
Het  Themafestival “Energie”, door ZH-II georganiseerd, werd op 7 oktober gehouden in Rhoon. 
 

5. Website                                                                                                          
Op verzoek en met behulp van het NOVA-bestuur is een begin gemaakt met het migreren van de ZH-1 website 
naar de nieuwe standaard, gebaseerd op Joomla.  

 
6. Fusie met ZH-II 

Vanaf februari 2012 hebben veel bestuurlijke activiteiten in het teken gestaan van de fusieplannen met Regio 
ZH-II. Op 14 september 2012 vond een gezamenlijke ZH-I & ZH-II vergadering plaats waarbij de leden van bei-
de regio’s het groene licht gaven voor implementatie.  
Op 14 december 2012 vond de ZH-I ontbindingsvergadering plaats, waarna de 6 overgebleven clubs zich aan-
sloten bij de eerder opgerichte vereniging Audiovisuele Amateurs Zuid-Holland, ZH’12.  
 
Elvira Franken (secretaris) en Jules Oyserman (voorzitter) 
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ZH II 
 
-Terugblikkend  op de jaarvergadering in Zwartewaal kon het bestuur zich voor het eerst na 3 jaar compleet 
voelen met het toetreden van Aria Mulder als penningmeester.  ZH II gaat met 7 clubs ( 147 leden) het nieuwe 
jaar in. Met ingang van 2012 is ook een plastic NOVA-ledenkaart verspreid, die twee jaar geldig zal zijn. 
 
-De jaarlijkse training voor clubjurering werd op 14 en 21 januari door Arie Heerkens 
( JCC) gegeven. Er waren 8 nieuwelingen, waaronder 5 uit ZH I. De kosten waren voor ZH II. 
Henk van de Meeberg wil met een vijfdelige cursus de filmer op een hoger plan brengen en bestempelt deel 5 
met filmanalyse als een goede ondergrond voor juryleden. Deze training mogen juryleden op kosten van ZH II  
volgen. Emile maakt een apart aanmeldingsformulier op de website.  Helaas vervielen deel 3 en 5 door  te wei-
nig deelname. Er worden plannen gemaakt om in 2013  deze cursussen opnieuw te geven, omdat deelnemers 
enthousiast waren. 
 
-Het districtsfestival ZH II  is  door de RVSL, met steun van Draaiboek en Lux, op 12 mei  goed georganiseerd 
in De Tuyter in Krimpen a/d IJssel. Er zijn 13 films vertoond, waaruit 3 nominaties voor NNF volgden nl “Re-
cord”van de filmgroep Quadriga, “Veertig”van Henk van de Meeberg en ”De Simpele” van Leo Rijff  c.s.  De 
wisselprijs voor de beste clubprestatie ontving de RVSL. De Jan Schoonen wisselbokaal ontving de filmgroep 
Quadriga  uit handen van Jan Schoonen, voor de film Record. De prijs voor beste cameravoering ging naar 
Henk van de Meeberg voor “Veertig”. 
 
-De nabespreking  van districtfilms, waarvoor ZH II  Francois  Aelbrecht  als  gastspreker uitnodigde, en het 
Unica-rondzendprogramma, waarvoor  Maassluis in totaal  twee avonden beschikbaar stelde,  kregen weinig 
reactie van de andere filmclubs.  
 
- Er is een fusiecommissie van drie ZH II en drie ZH I leden opgericht, die na veel schaven aan het jureersys-
teem uiteindelijk  een goed voorstel voorlegden aan de gezamenlijke vergadering van ZH I en ZH II in Zoeter-
meer op 14 september. Unaniem stemden 13 clubs vóór de fusie van de twee regio’s in Zuid Holland ( totaal 
365 leden). 
 
-Op 29 juli organiseerde ZH I het reisfilmfestival bij Het Toverlint in Gouda, terwijl  ZH II op 7 oktober het thema-
festival Energie in de Raysland Studio in Rhoon liet plaatsvinden. De opkomst voor beide festivals was goed. 
 
- Met speciale feestborden is het 80-jarig bestaan van de NOVA in Lelystad afgesloten. Hier werden 3 films van 
ZH II vertoond onder de nieuwe “sterrenwaardering” en openbare bespreking van de vijf juryleden nl “Re-
cord”van de filmgroep Quadriga (4*),”Jungle in de Maas” van Cor Vermeulen (3*) en “Veertig”van Henk van de 
Meeberg (3*).  
 
- Op 8 december is de opheffing van ZH II aangemeld bij de Federatieraad. De fusie met ZH I en de samen-
smelting tot een Vereniging van audiovisuele amateurs ZH’12  zal per 1 januari 2013 van kracht zijn.  
Op 14 december houden we onze gezamenlijke vergadering in Zwartewaal. 
 
Miep Wolff, secretaris ZH II 
 
 


