
NOVA NIEUWS

Een gedenkwaardig jaar
is voorbij
1965 zal als een merkwaardig NOVA-jaar
geboekstaafd blijven. Een aantal initiatie-
ven van het bestuur werd gerealiseerd.
Op de jaarvergadering werd de kwestie
rondom de districtsvorming nog eens
scherp geanalyseerd, voor- en tegenstan-
ders zegden hun zegje en besloten werd
conform de statuten te komen tot defini-
tieve districts-indelingen.
De organisatie van de districten blijft een
kwestie van particulier initiatief.
Het individueel lidmaatschap wordt op de
komende jaarvergadering op de agenda
geplaatst.
De super-8-ontwikkeling is in volle gang.
Verwacht mag worden dat de filmersstroom
hierdoor enorm verbreed zal worden. De
voorbeelden zien wij al bij de Instamatic
foto-camera's.
Vele nieuwe clubs traden tot de NOVA
toe. Contacten met andere instellingen op
ons gebied werden van NOVA-wege ge-
legd en onderhouden.
Wij kunnen naar ik meen terugzien op een
geslaagd festival en een geslaagde wed-

strijd. Er vielen minder bekroningen dan
in het voorafgaande jaar, er was strenger
en door meer districten voorgejureerd.
Progressief was de Nederlandse amateur
dit jaar kennelijk niet, getuige het feit, dat
de Emile Brumsteede-prijs helaas in de
kast moest blijven staan.
Bijzonder prettig is dat wij na anderhalf
jaar werken hebben bereikt, dat de NOVA
door het ministerie is erkend. Wij zijn vol-
wassen geworden met de fraaie aanloop-
subsidie, die ons eind november nog voor
1965 werd toegekend.
Op het moment dat u dit leest is de NO-
VA in het bezit van een eigen 16 mm pro-
jector, beschikbaar voor de verenigingen
op later mede te delen voorwaarden, voor
demonstraties, filmcursussen en propa-
ganda.
Districten en verenigingen kunnen voor
speciale activiteiten NOVA-subsidie ver-
krijgen.
De filmotheek kan worden uitgebreid met
talloze goede films en ook aan het on-
derhoud kan meer aandacht worden be-
steed.
Wij mogen zeggen dat wij u niet alleen
een goed jaar toewensen, doch thans in
staat zijn het onze bij te dragen tot het
effectueren hiervan.
Een gelukkig 1966 toegewenst!

namens het NOVA-bestuur
Drs. J. W. Vet


