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NCRV FILM/VIDEO TROFEE 1989
Uit een idee, bij de NCRV aangedragen door
Piet van Kuiken uit Groningen, is uiteindelijk
een NOVA-NCRV-project ontstaan: Een
open landelijke wedstrijd voor amateursmal-
filmers en videofilmers met als hoofdprijs de
NCRV-TROFEE.
De winnende film zal in september/oktober
'89 op de buis komen in NCRV's cultureel
magazine ENTREE.
(Video-)films moeten aan de volgende voor-
waarden voldoen: Het voorgeschreven onder-
werp is TIJD, de projectieduur maximaal 7
minuten. Inschrijven uiterlijk 31 maart 1989
bij het Federatiekantoor van de NOVA, post-
bus 260 - 3900 AG Veenendaal. Op dit adres
zijn ook nadere wedstrijdregels en inschrijf-
formulieren verkrijgbaar.
STUUR IN EEN ENVELOPPE EEN
MET 65 et GEFRANKEERDE RETOUR-
ENVELOPPE WAAROP REEDS UW
NAAM EN ADRES, EN WEDSTRIJD-
REGELS EN INSCHRIJVINGSFORMU-
LIER WORDEN U TOEGEZONDEN.
IN DE LINKERBOVENHOEK VAN DE
ENVELOPPE AAN DE NOVA: NCRV-
TROFEE.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 10,- per film.
NCRV- en NOVAleden betalen ƒ 8,-.
De films zullen regionaal worden voorgeselec-
teerd door juryleden van de NOVA. Voor de
finale-wedstrijd zal de jury worden samen-
gesteld uit personen die beroepsmatig bij o.m.
film- en videoproducties betrokken zijn.

selecties 37 films genomineerd waarvan er
uiteindelijk 35 inschreven voor de finale wed-
strijd: 28 smalfilms en 7 videofilms. Opval-
lend hierbij was dat alle videofilms zodanig
geklasseerd werden dat ze voor de Nat. Mani-
festatie konden worden ingedeeld.

TOP-DOWN - BOTTOM-UP
In 1985 werd besloten de structuur van de
NOVA drastisch te wijzigen: De stem van het
lid in de club en die van het individuele lid
moest duidelijk doorklinken in het hoogste
gezagsorgaan. Niet meer dirigerend, van
boven naar beneden in de organisatie (top-
down), maar van beneden naar boven (bot-
tom-up).
Een Federatieraad - als hoogste college in de
NOVA-organisatie - zou dat behoeftepakket
dat leefde/leeft bij de indirecte leden *) ter tafel
brengen en, in gemeen overleg zoals dat heet,
trachten dit onder één federatieve noemer te
brengen: Algemeen beleid, algemene richt-
lijnen, gebaseerd op de wensen en behoeften
van de indirecte leden *).
Ook een bottom-up-organisatie vraagt om een
duidelijke, logische overlegstructuur waarin
de mogelijkheden reëel aanwezig zijn om sig-
nalen vanaf 'de bodem' tijdig te laten door-
klinken bij dat hoogste college.
Aan de voorwaarden waaraan moet worden
voldaan om dit effect te bereiken, blijkt nogal
eens wat te mankeren.

Als uitgangspunt voor die overlegstructuur

FR-vergadering is dan ook duidelijk rolbeves-
tigend voor de vroegere situatie: "Wij delen u
mede...". En daarmee is dan het autoritaire
karakter in de organisatie verlegd van hoofd-
bestuur naar bestuur van een aangesloten
organisatie.
Werkbaar is een schema waarin de clubs en
individuele leden door hun regionaal bestuur
(en voor de NOIA geldt m.m. hetzelfde)
binnen een week na verschijnen van de agenda
daarover worden geïnformeerd (tezamen met
zaken die uitsluitend die regionale organisatie
betreffen). Daarover kunnen de clubs intern
beraad voeren en in de ca. l O dagen vooraf-
gaande aan de FR-vergadering bijeen komen
om tot inspraak en regionale stellingname te
komen.

*) Het begrip 'leden' behoeft toelichting: De
Federatie NOVA kent slechts 11 leden, nl. de
aangesloten organisaties, kortweg AO ge-
noemd. Van die 11 komen er 10 voort uit de
vroegere districten, terwijl er één eind 1985
werd opgericht, nl. de NOIA, de landelijke
organisatie voor individuele amateurfilmers.
Een AO is doorgaans een vereniging met
leden die in clubverband zijn georganiseerd
plus in een aantal gevallen ook nog indivi-
duele leden. Reglementair worden deze per-
sonen aangeduid als 'indirecte leden' van de
NOVA. Om misverstanden te voorkomen
wordt hier dan ook het begrip 'indirecte leden'
gehanteerd als over personen wordt gesproken.



NOVA'S FINALE-WEDSTRIJD 1988
Op 22 en 23 oktober werd de finale wedstrijd
1988 verwerkt. Plaats van handeling: Theater
De Lampegiet in Veenendaal. Zeven jury-
leden (Jac. de Beer, Ger Mienstra, Jan Dek-
ker, Lilo Laske, Harry Tromp, André Swin-
nen en Jan Volland) en secretaris Boy van
Klooster als bestuurswaarnemer, moesten 12
uur intensief met film bezig zijn. Zoals af-
gesproken met de Federatieraad werden de
jurywaarderingen 'onder couvert' afgegeven
aan het Federatiekantoor dat de uitslagen zou
berekenen en geheimhouden tot direct na de
projectie van de film tijdens de Nationale
Manifestatie.
De gelimiteerde projectietijd tijdens de Natio-
nale Manifestatie had tot gevolg dat de zeven
laagst gewaardeerde films niet in het pro-
gramma konden worden opgenomen. Dat
hield in dat dit jaar alleen films met de waar-
dering goud, zilver of brons in theater De
Lampegiet in Veenendaal vertoond werden.
In totaal werden er in 1988 bij de voor-

zou de vergader-agenda van de Federatieraad
moeten dienen. Immers, de FR is het hoogste
gezagscollege (en niét het Federatiebestuur
zoals vaak 'afschuivend' wordt gesuggereerd)
en vandaar uit wordt het net van de overleg-
structuur geweven.

Die Federatieraad nu heeft voor 1989 - zoals
dat ook gebeurde in de voorgaande jaren - de
data vastgesteld voor de Federatieraadverga-
deringen, nl. 4 maart, 17 juni, 16 september en
10 december.
Ca. 4 weken vóór een Federatieraadvergade-
ring wordt door de secretaris van het Fede-
ratiebestuur de agenda verzonden. Binnen dat
tijdsbestek moet dus het overleg binnen de
aangesloten organisatie plaats vinden: Het
indirecte lid *) moet naar zijn of haar mening
gevraagd kunnen worden en de afgevaardigde
van de aangesloten organisatie kan op de FR-
vergadering beslagen ten ijs komen. Gebeurt
dit niet, dan werkt het systeem niet!
Een verenigingsraadvergadering (de vroegere
districtsvergadering) beleggen (direct) na een


