
Helaas was het oude Bestuur verhinderd of 
niet bereid om de Algemene Ledenvergade-
ring bij te wonen, welke vergadering pri-
mair ten doel had om de formele 
bestuurs-overdracht te regelen. 

ALGEMENE MEDEDELINGEN 
* De LOVA (Limburg) heeft zich weer aan 
gesloten bij de NOVA. 
* Het Bestuur van NH'63 zoekt naar wegen 
om meer leden te krijgen, om aldus finan 
cieel in staat te zijn om zich met Noord- 
West aan te sluiten bij de NOVA. Door de 
vervroegde vergaderdatum is nog niet be 
kend of de ledenwerfakties resultaat heb 
ben opgeleverd. 
* Om kosten te sparen, is het Federatiekan 
toor ondergebracht bij de secretaris van de 
NOVA. Dit is op 26 februari jl. verhuisd 
van Veenendaal naar Heerlen. 
* De financiële administratie van de NOVA 
zal voortaan door de penningmeester zelf 
worden gevoerd. 
* Alleen als dit door WVC geëist wordt, zal 
de financiële controle door een externe ac 
countant plaatsvinden. Voor de Federatie- 
raad is een controle door de Commissie van 
Onderzoek ('kascommissie') voldoende. 

* De diploma's van de NCRV-wedstrijd 
'Tijd' zijn onlangs binnengekomen en zullen 
binnenkort aan de deelnemers worden 
verzonden. 

FORMELE 
BESTUURSOVER-DRACHT 
Bij de bespreking van de financiële jaarcij-
fers over 1989 zijn vragen gesteld, die niet 
door de huidige penningmeester konden 
worden beantwoord, daar hij pas een dag 
voor de vergadering de beschikking heeft 
gekregen over de financiële bescheiden. 
Ook de Commissie van Onderzoek kon de 
vragen niet in alle gevallen afdoende beant-
woorden. 
De Federatieraad heeft derhalve het advies 
van de Commissie van Onderzoek om de 
penningmeester en het Bestuur decharge te 
verlenen over het in 1989 gevoerde beleid 
nog niet overgenomen. Dit zal nu naar ver-
wachting in de volgende vergadering 
plaatsvinden. 
Tot leden van de nieuwe Commissie van 
Onderzoek zijn benoemd de heren Van 
Dam (Zuid-Holland I) en Duijvestijn (Mid-
den Nederland). 

UNICA-COORDINATIE 
Afgesproken is, dat Gerard Langeveld alle 
zaken die te maken hebben met de UNICA 
zal coördineren. Dit heeft o.a. betrekking 
op het vertegenwoordigen van de NOVA 
bij de UNICA-Jaarvergadering, de selectie 
van films voor de jaarlijkse 
UNICA-wedstrijd, de verzorging van het 
UNICA rondzendprogramma, de 
UNICA -promotie en het 
NOVA-programma-boekje in vier talen 
voor de UNICA-wedstrijd. 
In dit verband wordt meegedeeld dat ko-
pieën van de films Ptery Phlegia (Louis 
Smits), Avontuur (Ed Tietjens), Agressie 
(Jan van Weeszenberg) en Tandem (Lan-
caster, Murtin, Schoonen) in de 
UNICA-filmotheek zullen worden 
opgenomen. 

NOVA FILMOTHEEK 
De NOVA Filmotheek wordt sinds jaar en 
dag voortreffelijk beheerd door Karel van 
Rijsinge. 
De Filmotheek zal worden uitgebreid met 
kopieën van films die in 1988 en 1989 
'goud' of 'zilver' hebben behaald. De clubs 
zullen binnenkort bericht ontvangen, 
wanneer de jaarprogramma's 1988 en 1989 
beschikbaar zullen zijn. 

NATIONALE MANIFESTATIE 
De Nationale Manifestatie zal dit jaar weer 
plaatsvinden in Theater 'De Lampegiet' te 
Veenendaal en wel op 10 en 11 november. 
De organisatie is in handen van Midden 
Nederland, onder toezicht van het Bestuur 
van de NOVA. 

 
NOVA FEDERATIERAAD  

Op zaterdag 21 april 1990 vonden in Amersfoort een Federatieraad-vergadering en een Al-
gemene Ledenvergadering plaats. 
De vergaderingen werden geleid door de toekomstige voorzitter van de NOVA, Piet van 
Eerden. 



Zowel de smalfilm- als de video-projektie 
zal worden verzorgd door Jéwé-Films te 
Heerlen. 
Het Reglement voor de Nationale 
Wedstrijd is aangepast door Jan van 
Wees-zenberg en door de Federatieraad 
goedgekeurd. 
De Federatieraad staat achter het beleid om 
de Nationale NOVA-Manifestatie bij de le-
den te brengen, dus om te rouleren. De 
LO-VA zal trachten de Nationale 
Manifestatie in 1991 te Venlo te 
organiseren. 

VIDEO COÖRDINATIE  
In verband met het vertrek van André 
Swinnen wordt gezocht naar een nieuwe 
video-coördinator die nader gestalte kan 
geven aan dit voor de toekomst van de NO-
VA zo belangrijke gebied. De video-
coördinator zal moeten beginnen met een 
inventarisatie van wat op dit gebied ver-
langd wordt en wat er al aangeboden 
wordt. 
Bij de AVO is een video-cursus ontwik-
keld, die ook beschikbaar is voor andere 
Distrikten. 
Wim Tulp uit Groningen heeft zich bereid 
verklaard om videoaktiviteiten voor de 
jeugd te ontwikkelen. 

WENSEN VAN DISTRIKTEN 
Het Bestuur heeft de Distrikten verzocht na 
te gaan welke aktiviteiten zij van de NOVA 

verlangen boven die welke reeds in het be-
leidsplan zijn vermeld. 
* De LOVA zou graag een handleiding en 
financiële  steun  willen  hebben voor het 
oprichten van videofilmclubs. 
* ZH I verzoekt om financiële ondersteu 
ning bij de organisatie van de voorjurering 
voor de Nationale Wedstrijd. 
* Noord-West heeft drie extra wensen: Fi 
nanciële steun voor het Cinewiets-Festival 
1991   te  Haarlem,  een  cursus  Filmische 
Vormgeving door Jan van Weeszenberg en 
een cursus Video Algemeen. 
* De overige Distrikten hebben geen 
extra wensen naar voren gebracht. 

VOLGENDE VERGADERINGEN 
In 1990 zullen nog twee vergaderingen 
plaatsvinden, nl. op 8 september en 22 de-
cember te Amersfoort. Tussentijds zal het 
Bestuur de afgevaardigden op de hoogte 
houden van verdere ontwikkelingen en zal 
belangrijke informatie voor de leden 
worden opgenomen in de NOVA rubriek 
van A V Amateur filmer.  
Arie de Jong 
NOVA-secretaris 


