
Nieuwe regionale NOVA organisatie ZH'12 opgericht!
Al vanaf het begin van dit millennium werkten de twee Zuid-
Hollandse regionale NOVA organisaties ZH-I en ZH-II samen
op deelgebieden zoals jureren, workshops (scenario, camera-
voering, licht, geluid etc.) en themafestivals. Hoogtepunt van
deze samenwerking was in 2004 het zogenaamde MMM pro-
ject, waar 1 3 clubs uit beide regio's aan meededen en dat
uiteindelijk culmineerde in een galavoorstelling met prachtige
speelfilms. Er is sindsdien regelmatig overleg geweest tussen
de besturen van ZH-I en ZH-II met de uiteindelijke bedoeling
te fuseren.
Maar het bleek tot 2011 nog een brug te ver als gevolg van
verschillen in cultuur en aanpak van het jaarlijkse regionale fes-
tival. Bovendien konden beide Regio's binnen NOVA-verband
prima op eigen benen staan. De uiteindelijke drijfveer om toch
te fuseren was het groeiende besef dat je samen met ruimere
middelen en nog meer slagkracht de kwaliteit van de aange-
boden activiteiten beter kunt waarborgen en dat er meer mo-
gelijkheden zijn om nieuwe initiatieven te ontplooien.
Begin 2012 is het fusieproces nieuw leven ingeblazen en
werd een fusiecommissie in het leven geroepen om alle be-
staande plooien glad te strijken. Op 1 4 september 201 2 werd
het rapport van de commissie door de clubs van beide Re-
gio's unaniem omarmd en kon de laatste fase van het proces
door beide besturen in gang worden gezet.
Op 13 november 201 2 werd de vereniging Audiovisuele Ama-
teurs Zuid-Holland (afgekort ZH'12) door de voorzitters van
ZH-I (Jules Oyserman) en ZH-II (Emile de Gruijter) opgericht.
Op 14 december 2012 vonden op één avond plaats de ont-
bindingsvergaderingen van ZH-I en ZH-II én de oprichtings-
vergadering van ZH'12, waarbij alle clubs van de oude regio's
zich aansloten bij de nieuwe organisatie.

Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld:
Jules Oyserman - voorzitter
Elvira Franken - secretaris
Floor Guinee - penningmeester
Emile de Gruijter - lid en webmaster
Aria Mulder - lid en redactie nieuwsbrief
NOVA Regio ZH'1 2 telt momenteel 1 3 clubs en zo'n 370 le-
den en is in 2013 verantwoordelijk voor de organisatie van het
Nationaal NOVA Filmfestival.

Jules Oyserman, voorzitter ZH'12


