
JAARVERSLAG SECRETARIS 1336

Het jaar 1336 was het jaar van de overgang van de oude NOVA naar de
nieuwe NOVA als -federatie (samenwerk ingsverband > van autonome
<zelfstandige> regionale en categorale organisaties van au d i o - v i s u e l e
amateurs.

Er is in dit jaar veel vergaderd, zowel door het Bestuur als door de
Federat ieraad'
De Federatieraad is 8 maal bijeen geweest in "De Baten" te N i e u w e g e i n .

Na voorbereiding door het Bestuur of door 'adviseurs', na discussie in
de Federatieraad, en evt. na herbezinning in de Aangesloten Organisa-
ties zijn besluiten genomen en afspraken gemaakt met de leden van de
Federatieraad.

Helaas moeten wij constateren, dat dit besluitvormingsproces moeizaam
verloopt, <nog > w e i n i g effektief is, en dat meermaals op eenmaal
g e n o me n be s l i s s i n g e n teruggeko me n u o r d t.

De 'personen met specifieke taken' bleken soms moeite te hebben met
hun n i e u w e positie: van centraal sturend en regelend naar adviserend
richting Bestuur en Federatieraad.

Tellen uij bij dit alles het feit dat afspraken maar moeizaam
nagekomen w o r d e n , dan wordt d u i d e l i j k dat het overgangsjaar 13S6 een
vervolg krijgt in 1387 en w e l l i c h t nog verder in de toekomst.

Een extra complicatie vormde de ziekte en het v r i j w i l l i g ontslag in
mei van dit jaar van Mary de Klerk, die de NOVA gedurende 2O jaar met
hart en ziel heeft gediend. In Mary was veel kennis en ervaring met
betrekking tot de NOVA aanwezig. Deze z u l l e n wij node missen! Naast
a l l e dankwoorden die reeds tot Mary <en Jan Dekker) gericht zijn, past
ook in dit jaarverslag een woord van dank voor het v e l e werk dat Mary
voor de NOVA en haar leden heeft verricht.

Ter o p v o l g i n g van Mary de Klerk heeft het Bestuur de heer Herman
Witteveen bereid gevonden gedurende een tiental uren per week diensten
voor de Federatie NOVA te verrichten, met name ter ondersteuning van
de penningmeester en de secretaris. De heer Witteveen heeft hiertoe
ruimte in zijn woning te Veenendaal beschikbaar gesteld voor archief,
opslag en uitvoerende werkzaamheden.

Ook de communicatie met de indirekte leden is problematisch gebleken.
Waren wij in het begin van het jaar gematigd optimistisch over het
nieuwe blad 'AV Actief' als communicatie-middel, in de loop van het
jaar bleek de uitgever niet aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen:
de verschij nings-data werden keer op keer verschoven, de aangeleverde
kopij werd niet v o l l e d i g geplaatst en sommige abonnees ontvingen
enkele uitgaven van het blad niet of veel te laat. Mede door deze
tekortkomingen bleek het blad niet in staat een beduidend aantal
indirekte NOVA-leden voor een abonnement tegen gereduceerd tarief te
kunnen interesseren .

Ook het doorgeven van belangrijke en relevante zaken uit de Federatie-
raad liet in sommige Aangesloten Organisaties te wensen over, met als
gevolg communicatie-stoorn issen , onbegrip en soms zelfs boosheid.

Waar het de bedoeling was dat de werkzaamheden van de 'centrale NOVA'
voortaan evenredig verdeeld zouden worden over de Aangesloten
Organisaties, is daarvan in 1336 nog weinig gerealiseerd. Met als
gevolg een overbelasting van het Federatie-kantoor en de secretaris.



Gelukkig bl i jken de aktiviteiten in de clubs en de Aangesloten
Organisaties niet al te zeer te lijden gehad te hebben van deze
organisatorische problemen!

Dankzij de inzet van vele enthousiaste <indirekte) NOVA-leden zi jn
o.a. de volgende bijeenkomsten en -Festivals georganiseerd:

I maart
15 maart
23 maart
8 april
£6 april
27 april
6 me i
12-14 september
20 september
21 september
27 september

27 september

27 september
28 september

4 oktober

4 oktober
5 oktober
I1 oktober

18 oktober
13 oktober
26 oktober
3O november
14 d e c e mb e r

Film-lnn van NOVA-regio Midden Nederland te Epe
NB'30 Filmfestival te Vught
'Hart van Brabant'-festival te Tilburg
AVV Oost! Film-instuif
NOVA-Noord: Film-instuif
LÜVA! Interclub Ontmoeting te Voer endaal
AVV Oost ! Engelse Ten Best te Enschede
Benelux Film-festival te Vught
F i Imuedstr i jd JDe weg- 1 bij Filmclub OASE te Oss
NB'Bü: voo r ju r er ing Nationale Wedstr i jd te Os s
NOVtVregio Midden Nederland: Regionale wedst r i jd en
voor.j urer ing Nationale Wedstri jd te Ede
AVV Centrum: regionale w e d s t r i j d en voorjurer ing
Nationale Wedstrijd te Maarn
Internationale f iImciub-ontmoet ing te Poeldijk
AVV Oost! Festival en voorjurering Nationale Wedstri jd
te A l me l o
AVV Zuid Holland II: Regionale wedst r i jd en
voorjurer ing Nationale Wedstrijd te Papendrecht
NOÏA: Voorjurering Nationale Wedstr i jd
Limburgse Amateurfilmdag te Valkenburg a/d Geul
NOVA-Noord: Festival en voorjurering Nationale
We d s t r i j d
AVV Zuid Holland i: Distr ictswedstr i jd te Zoetermeer
LOVA: 'Land ohne Grenzen *-fest ival te Aken
Fof id ia--f est ival te Berlicurn
NB'8O: Dag van de speelf i lm te Nijmegen
Zuid Nederlandse Ontmoetingen te Oirschot

Daarnaast vierden diverse clubs hun zoveelste lustrum, zoals:
Deventer Amateur Cineasten <2O jaar)
Osse Amateur Smal f i lm Enthousiasten <HO jaar)
Shell Film- & Video-amateurs <25 jaar)
Venlose Smalfi l m Club <25 jaar)
Vereniging Apeldoornse Amateur Cineasten <4O jaar)
De Smalle Band - Amsterdam <tiU jaar)
De Groninger Smalfi l mers C5O jaar)

Bij de clubs die hun lOe lustrum vierden gaf het Bestuur van de NOVA
acte de prèsence.

De video -cursussen, we lke gecoördineerd worden door Jan Schoonen en
Andre Swinnen, lopen gesmeerd.
In de loop van het jaar is de videocursus 2 opgezet.

Ed en Vera Tietjens gaven wederom diverse
verhoging van het niveau van NOVA-juryl eden en
eenduidige terminologie bij het jureren.

jury-trainingen ter
om te komen tot een

Het aantal films bij de voorjureringen evenaarde
kwantiteit dat van vorige jaren.

qua k w a l i t e i t en

Aan de Nationale Wedstr i jd, we lke werd gehouden
NOVA-manifestatie in 'De Reehorst ' te Ede op 15
37 films deel, waaronder 2 video-f i lms.

t i jdens de Nationale
en 16 november namen



De jury, bestaande uit s
J.W.ünodde <AVV NOVfl Noord)
Guus de Vries <AVV Centrum)
Wil lern fi.J.Kleijn <fiVV Noord-West)
Ernst Merhottein <AVV Zuid-Hol land I)
Hans Ros <ftVV Zuid-Ho 11 and II)
Ed Tietjens <NOIfl)
Ed.L.Geel en (NB'SO)
jureerde dit jaar volgens een nieuwe jurerings-methode, w e l k e is
ontworpen door een Commissie bestaande uit Ulim Bettonvil, Ed en Vers.
Tietjens en Jan van Uieeszenberg.

Het resultaat 'in metaal' was
Goud i
Bal lade
Pter y Phleg ia
De kelder
Z il ver +S
De vier jaargetijden
2 il ver ;
De breedbekkikker
Brons +1
De Sloterpias
Ue koningin van Lombard i je
Pakpap ier
Een droom die uaarhe id uerd
Hitch
Jeg Norge
Geschonden herinnering
De Kempen in geur en kleur
Brons i
De vijverkikker
Wie de schoen past
Uitgelaten
Onderweg
Keramiek
Heaven and h e i l

Otto Laan
Lou is Smits
Rob van Maanen

Piet van Es

Henk Sjakes

Ton Schütz
H.Bloemendaal/M.Bökker ink/C.Koel
H.van Kesteren/H.Witteveen
J.Hoeben
Vl a d i m i r Murtin/'Reg Lancaster
John Rinkens/John Misere
P.H.L.van Kuiken
J.L.van den Broek

E.M.D.van Bergen
LftS ' 73
C.Hes l inga
Trio Mar c o van Dijk
Huub Bervoets
E.Witter

De publ iekspr i js
'De kelder ' .

uerd geuonnen door Rob van Maanen met z i jn f i lm

Tijdens de Nationale Manifestatie uerd de UNICfl-rnedai 11 e door
voorzitter Wim Couuenbergh uitgereikt aan Jan van Weeszenberg, als
teken van dank en waardering voor z i jn jarenlange inzet bij de
ontwikkel ing en stimulering van het amateur-f i l men in Nederland.

Uit de Ten Best 1385 werden de volgende fi lms uitgekozen om Nederland
bij het UNICft were l d-amateur—f iImfestival 138S te Tailinn
< Es 11 and/'USSR > te ver tegenwoordigen!
The wedding
Backf ir e
Silly b ir d
Dream h i 11 s
Uit het zicht van de kust

animatiefilm van Kob Stevenhagen
spee l f i lm van V.Murtin
animatiefilm van Ed Tietjens
speel /vakantief i lm van P.W.Overgaauw
documentaire van John Rinkens en
Misere

John

Voor deelname aan de categorie 'Avant-garde' werd de f i lm
Perron speel f i lm van Filmgroep Impuls

en aan de categorie 'UNICrt-jeunesse' de f i lm
Radio flktief animatiefilm van Frank Wetzelaer
ingezonden.

Van deze films behaalde de f i l m 'The wedding' goud en de f i l m 'Silly
b ird ' brons.



Slechts vi j f Nederlanders woonden dit jaar UNICA'BG bij. Hiervoor zi jn
twee redenen aan te wi jzen, nl. de hoge kosten voor een vol ledig
verzorgde reis uelke w e r d georganiseerd door Intourist en de mogelijk
aanuezige hoge graad van radio-aktiviteit ten gevolge van het ongeluk
met de kern-central e te Tsjernobyl.

Tijdens de plenaire vergadering -waar de NOVA uier d vertegenwoordigd
door John Rinkens- werd vastgesteld dat UNICA'37 zal plaatsvinden in
Graz/Oostenrijk, UNICA'88 in Zagreb/Joegoslavië en UNICA'83 in België.

Voor deelname aan het Video-forum te Siofok/Hongarije werd de video-
f i lm 'Circus Krone' van Ton Schütz ingezonden.

In eigen land was de NOVA betrokken bij de Film- en v ideo-wedstr i jd
van de Vereniging voor Waterstaat en Landinrichting onder het motto
'Neder l and is nooit af ' . Jan Dekker trad op als juryl id namens de
NOVA.

Tot slot van dit jaarverslag een opsomming van de personen die veel
t i jd en energie hebben gestoken in de (weder?opbouw van de Federatie
NOVA:

Leden van de Federatieraad:
District NOVA-Noords Jac de Beer
Audio-visuel e Vereniging Oost: Ab ter Horst (ti jdeli jk vervangen

door Hans Peters
NOVA-Regio Midden Nederland: Clasien van Houten, als opvolgster-

van Boy van Klooster
Audio-visuel e Amateurs Centrum: Geurt de Bruin
NOVA-distrikt Noord West: Hans Pelt
Audio-visuel e Amateurs
Zuid Holland l: Gert van Dam
Audio-visueIe Amateurs
Zuid Holland II: Jan Schoenen, als opvolger van

Guus Mansvelt
Brabantse Audio-visueIe Amateurs
NB'30: Ton Lu ij ex
Limburgse Organisatie Van
Audio-visuele Amateurs - LOVA: Ar ie de Jong
Nederlandse Organisatie van
Individuele Amateurfilmers-NOIA: Aad Kooy

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 juni zijn tot leden van
het Bestuur gekozen'
Wim Couwenbergh - voorz itter
Ar ie de Jong - secretaris
Marten Grevenstuk - penningmeester

Tot leden van de Jury-coö'rd inat ie -comimiss ie zijn benoemd:
Jan Schoonen, Ed en Vera Tietjens, Jan van Wees-zenberg en Herman
Witteveen (secret ar is)


