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WHAT'S IN A NAME?

Het woord 'filmer' wordt vaak geassocieerd met 'smalfilmer', ofschoon een videofilmer natuurlijk
evenzeer een filmer is. Net als de
smalfilmer legt hij bewegende
beelden vast, al is het met een
video-camera, in plaats van met
een smalfilm-camera.
Audio-visuele amateurs: videofilmers en smalfilmers, maar ook
de diaporama-amateurs kunnen
een plaatsje bij de NOVA vinden.
DE LEDEN VAN DE NOVA

De NOVA is thans een federatie
van zelfstandig opererende regionale en categorale verenigingen:
De regionale verenigingen zijn de
voormalige 'Districten':
Noord
(Groningen, Friesland,
Drenthe)
Oost (Oost Overijssel, Oost Gelderland)
Midden Nederland (West Overijssel, West Gelderland, Flevoland)
Centrum (Utrecht, e.o.)
FAA NH'63 (Noord-Holland)
Zuid-Holland l (Den Haag e.o.)
Zuid-Holland II (Rotterdam e.o.)
NB'80 (Noord-Brabant)
LOVA (Limburg)
Individuele filmers kunnen zich
in veel gevallen aansluiten bij een
regionale organisatie. Waar dit niet
mogelijk is of waar een individuele
filmer dit niet wil is er de mogelijkheid om toe te treden tot de NOIA,
de Nederlandse Organisatie van
Individuele Amateurfilmers. De
NOIA is als categorale vereniging
aangesloten bij de NOVA (categorie: individuele filmers).

KORT HISTORISCH
OVERZICHT

Op 19 december 1931 is de Nederlandse Smalfilm Liga opgericht.
Op 12 februari 1949 werd deze
landelijke vereniging officieel ontbonden, maar in feite voortgezet
onder de nieuwe naam, de Nederlandse Organisatie Van Amateurfilmclubs, afgekort NOVA. Bij de
oprichting van de nieuwe overkoepelende organisatie in 1950
waren 17 clubs betrokken, met in
totaal 500 leden.
!n 1965 werden 'Districten' ingevoerd, bestaande uit een bundeling van filmclubs in een bepaald
geografisch gebied.
Nadat besloten was om naast
clubs ook individuele personen als
lid van de NOVA toe te laten werd
de naam van de NOVA in 1979
veranderd in Nederlandse Organisatie Van Amateurfilmers.
Tenslotte is de naam nog eenmaal

TERUGLOOP VAN
SMALFILM, OPKOMST

uiteindelijk wel genoodzaakt de
exploitatie van haar eigen maandblad te stoppen. Dat maakte de
zaak echter alleen nog maar erger,
omdat veel (individuele) leden alleen via Filmbeeld enig contact
met de NOVA hadden.
FILM- EN
VIDEOCLUBS

Gelukkig is het tij gekeerd.
We kunnen weer spreken van een
groei in het ledental, vooral omdat
ook de videofilmers hun weg naar
de filmclubs gevonden hebben. Bij
de meeste filmclubs is video een
belangrijke plaats gaan innemen.
Ook de naam van veel clubs is
gewijzigd in '(smal)film en videoclub', om tot uitdrukking te laten
komen dat ze zowel aan smalfilm
als aan video doen. Hier en daar
zijn zelfs clubs opgericht die zich
uitsluitend op video richten.
De NOVA telt thans ca. 120 aangesloten clubs met totaal ca. 2400
leden.
WAT DOET DE
NOVA ALS

tegen een zeer redelijke vergoeding.
• Meedoen aan en bijwonen van
regionale
en
nationale
amateurfilmwedstrijden.
• Cursussen voor gevorderde
amateurfilmers.
• Korting op het abonnement van
Videofilmen als Hobby.
Aangesloten Organisaties:
• Film- en videowedstrijd als
voorselectie op de nationale
wedstrijd.
• Ontmoetingen van film- en videoclubs in de regio.
• In bepaalde 'Districten' worden
aparte film- en videowedstrijden voor de leden of de clubs
georganiseerd.
• Cursussen voor beginners en
gevorderden.
• Sommige aangesloten organisaties geven een eigen contactblad uit.
• Onderlinge uitwisseling van
clubs.
• Jaarlijkse vertoning van een
film- en videoprogramma uit de
UNICA-Filmotheek, de beste
amateurfilms van de wereld.

OVERKOEPELENDE
ORGANISATIE?

De landelijke Federatie NOVA doet
eigenlijk alleen datgene wat op regionaal of club niveau moeilijk of
helemaal niet te verwezenlijken is.
De regionale verenigingen ('Districten') doen op hun beurt slechts
datgene wat de aangesloten clubs
zelf niet of nauwelijks aankunnen.
Daar komt het in het kort op neer.
De contributie van de NOVA kan
daardoor ook vrij laag gehouden
worden, nl. ƒ 8,50 per persoon per
jaar. Daarbovenop komt een bijdrage voor het District, dat afhankelijk is van de kosten van de regionale activiteiten, variërend van
ƒ 6,50 tot ƒ 16,50 per persoon per
jaar.

Sinds de NOVA een federatie is
geworden is het niet meer mogelijk
om als individu of als club rechtstreeks lid van de NOVA te zijn.
De Nederlandse Organisatie van
Individuele Amateurfilmers is een
landelijke organisatie die de individuele amateurfilmer (zowel op
smalfilm als op video) de mogelijkheid biedt om, via deze vereniging,

VAN VIDEO

De NOVA heeft tussen 1980 en
1985 een moeilijke tijd doorgemaakt. In het begin van de jaren
'80 bleek de teruggang in de belangstelling voor het smalfilmen
veel sneller te gaan dan de opmars
van video. Er was geen ledenaanwas meer, integendeel er gingen
alleen maar leden weg. Dit betekende een enorm ledenverlies voor
de landelijke organisatie, met als
gevolg dat het steeds moeilijker
werd om deze organisatie met een
professioneel secretariaat en een
eigen filmblad draaiende te houden. Door de drastische vermindering van advertentie-inkomsten,
alsmede door de ontkoppeling van
de NOVA-contributie met het
abonnement op het NOVA-tijdschrift Filmbeeld, was de NOVA

WAT KRIJGEN DE
LEDEN VOOR DEZE
CONTRIBUTIE?

NOVA:
• NOVA paspoort (tevens lidmaatschapskaart met jaarzegel). In 7 verschillende talen
kan het u helpen bij het maken
van filmopnamen bij evenementen, in binnen- en buitenland.
• Afkoop van de BUMA-Stemra
rechten bij vertoning van uw
smalfilm- en videoprodukties
voor amateurdoeleinden.
• Dekking tegen Wettelijke Aansprakelijkheid bij filmen in clubverband.
• Huren van amateurfilms uit de
eigen filmotheek en videotheek,

ARGENTINIË?
WILL DENKT
AAN EEN LOW
BUDGET REISJE.

zich bij de NOVA aan te sluiten. De
NOIA is dus geen club met regelmatige clubbijeenkomsten. Wel is
er drie a vier keer per jaar een ontmoetingsdag ergens in Nederland.
In de contributie van ca. ƒ 80,—
per jaar is een abonnement op Videofilmen als Hobby begrepen.
VIDEOFILMEN

de taken van Karel van Rijsinge
over te nemen.
Ben Teeninga is een actief filmer
die in het verleden diverse malen
heeft deelgenomen aan de Nationale NOVA-manifestatie. Hij is lid
van de NOIA en voorzitter van de
Noordwijkse Smalfilm- en Videoclub.

ALS HOBBY

Dit tweemaandelijkse blad is het
enige tijdschrift in Nederland voor
de actieve smalfilm- en videoamateur. De NOVA en de NOIA
hebben sinds een aantal jaren de
beschikking over een aantal pagina's in dit blad voor de verspreiding van nieuws, verslagen van
evenementen en de aankondiging
van binnenlandse en buitenlandse
film- en videowedstrijden. Verder
staat er veel nieuws in over nieuwe
apparatuur en praktische gebruikers ervaringen, over het maken
van speelfilms, documentaires of
animatiefilms, filmideeën en allerlei
tips.

Voor de volledigheid zij vermeld
dat de NOVA is aangesloten bij
de UNICA, Union Internationale du
Cinéma non-professionnel - Film
et Video.
Dit is een overkoepelende organisatie van nationale amateurfilmfederaties. De UNICA organiseert
jaarlijks een tiendaags film- en videofestival, waar de beste
amateurfilms ter wereld worden
vertoond.
In 1993 vindt dit festival plaats in
Argentinië en in 1994 in Tsjechië.
Voor 1995 wordt Frankrijk genomineerd. Naar verwachting zal
het UNICA-festival in 1996 in Nederland plaatsvinden.
INFORMATIE

Nadere informatie over de NOVA,
de aangesloten organisaties en
clubs is te verkrijgen bij het secretariaat van de NOVA (zie kader). Bij
het secretariaat is tevens een soort
handleiding verkrijgbaar voor de
oprichting van videoclubs.
VERHUIZING
NOVA FILMOTHEEK

Onlangs heeft NOVA Filmothecaris
Karel van Rijsinge aan het Bestuur
van de NOVA meegedeeld, dat hij
om gezondheidsredenen zich genoodzaakt ziet zijn functie van Filmothecaris ter beschikking te
stellen.
Het Bestuur is daarna op zoek gegaan naar een opvolger en heeft
een geschikte kandidaat gevonden in Ben Teeninga die bereid is

De Filmotheek is op 14 augustus
jl. verhuisd van Den Haag naar
Leiderdorp.
Het nieuwe adres is:

NOVA-Filmotheek
De heer B. Teeninga
Vossiuslaan 44
2353 BC LEIDERDORP
Tel. 071 -891736
Postbank 305785
Het Bestuur is dankbaar voor het
vele werk dat Karel van Rijsinge
gedurende bijna 35 jaar voor de
NOVA heeft verricht en verheugd
over het feit dat Ben Teeninga ertoe bijdraagt dat de continuïteit
van de Filmotheek wordt gewaarborgd.

Onder het beheer van Karel van
Rijsinge is de Filmotheek uitgegroeid tot een waardevol historisch archief van amateurfilms, zowel op smalfilm als op videoband.
De Filmotheek bevat momenteel
meer dan 500 films (16 mm, 8 mm,
Super-8 en VHS) die tegen een
geringe vergoeding worden verhuurd aan bij NOVA aangesloten
clubs en leden.
De recent bijgewerkte Filmotheekcatalogus is voor ƒ 10,- te verkrijgen bij de Filmothecaris.

13 EN 14 NOVEMBER 1993
NEDERLANDSE ORGANISATIE VAN AUDIO-VISUELE AMATEURS
REGIO ZUID-HOLLAND l
Secr Louky Klerks
Montforland 49
2716 CC Zoetermeer
tel: 079-212091

[AANMELDINGSFORMULIER

NATIONALE MANPESTATfÊ 1993

NQÖRDWUKERHOUT

aantal
Projektie zaterdag
Projektie zondag
Projektie zaterdag en zondag
Diner en feest op zaterdag
Lunch zondag
Diner en feest zaterdag + lunch zondag
Projektie zaterdag incl. diner en feest
Projektie zondag incl. lunch
Passé partout:
(hierin Fl 5,- korting)
Projektie zaterdag incl. diner en feest
Projektie zondag inclusief lunch
Overnachting p.p. op basis van 2 persoons kamer
Overnachting p.p. op basis van 1 persoons kamer

NOVA
leden
15.00
15.00
25.00
45.00
27.50
70.00
60.00
42.50

aantal

90.00
75.00
85.00

Prijzen in NFI.

- Ledenprijs alleen op vertoon van geldige NOVA pas
- Lunch en dinerkaarten bestellen voor 30 september.
- Dieet maaltijden vermelden.
- Tot 30 september volledige restitutie van bestelde kaarten.
- Na 30 september worden de volledige kosten in rekening gebracht.
Het totale bedrag overmaken voor 30 september naar:
Rabobank Stompwijk Zoeterwoude ,bank giro nr 132068
onder vermelding van "rekening nr 375367454 Nationale Manifestatie '93 AVA-ZH1"

NAAM
ADRES
POSTCODE
PLAATSNAAM
TELEFOON
TYPE DIEET
TOTAAL BEDRAG F
Dit formulier inzenden naar het bovenvermelde secretariaat

nietleden
20.00
20.00
35.00
45.00
27.50
70.00
65.00
47.50

100.00
75.00
85.00

