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Wat is de NOVA? Helaas

is dat een vraag waar de

meeste videofilmers het

antwoord niet op weten,

maar ook videofilmers

die lid zijn van een bij de

NOVA aangesloten ver-

eniging tasten op dit punt

vaak in het duister. Dit kan VOORZITTER RUUD VAN DER HORST (LINKS) EN

niet de bedoeling zijn, is de SECRETARIS HUIB STEENKUYL PRESENTEREN DE PLANNEN.

mening van het bestuur.

De NOVA wil een verschil maken voor de videofilmende amateur. Daarom

heeft het bestuur tijdens een bijeenkomst van alle regionale besturen - de

jaarlijkse besturendag - in oktober jongstleden een plan gepresenteerd om

de communicatie in alle geledingen van de NOVA te verbeteren. In deze

vergadering is uitgebreid gediscussieerd over dit onderwerp en in de ver-

gadering van de Federatieraad in december is het besluit genomen om op

de voorgestelde weg verder te gaan.

In vroeger jaren werd de communicatie op gang gehouden via periodieken

op club-, regionaal en federatief niveau. Vele van de clubbladen zijn weg-

gevallen, sommige zijn vervangen door berichten via internet, anderen ge-

woon verdwenen. De enige mogelijkheid die de federatie heeft om met u te

communiceren is via dit blad, Video Emotion. Een prima methode waar we

erg blij mee zijn maar of we iedereen daarmee bereiken weten we niet en

zes maal per jaar verschijnen is soms te laat. Het besluit dat nu genomen

is voorziet in een nieuwe opzet van de aanwezigheid van de NOVA op in-

ternet. U zult in de komende tijd de website zien veranderen. Het aanzien

wordt gemoderniseerd, belangrijk want het oog wil ook wat, maar belang-

rijker is dat de inhoud grondig zal worden aangepakt. De negen regionale

organisaties gaan samenwerken in het beschikbaar stellen van informatie.

Wat in Noord Nederland van belang is voor de videofilmer is dat ook in het

zuiden, oosten en westen.

Helaas staan de financiën van de NOVA het niet toe om de uitvoering van

dit plan uit te besteden aan een commercieel bedrijf. Wij zullen dit uit eigen

middelen en met eigen mensen gaan realiseren. In februari 2010 zullen de

webmasters van de federatie en de regionale sites beginnen met het vast-

leggen van de wensen die in de organisatie leven. Voor het einde van 2010

verwachten we al ver te zijn gevorderd. Belangrijk is hierbij dat de beno-

digde beheersactiviteiten een goede verankering krijgen in de organisatie

zodat niet de beschikbaarheid van één persoon doorslaggevend is voor de

beschikbaarheid van informatie. In een volgende fase zullen de ledenadmi-

nistraties die nu door de regionale organisaties worden gevoerd samenge-

bracht worden. Hierbij blijft de regio verantwoordelijk voor het beheren van

'haar deel' maar ontstaat wel een totaal overzicht.

Let dus goed op en kijk regelmatig op www.novafilmvideo.nl.

Huib Steenkuyl, Secretaris


