
Veelheid van onderwerpen
op algemene
bestuursvergadering
Op 11 februari jl. kwam het NOVA-bestuur voor een
algemene bestuursvergadering bijeen; een veelheid
van onderwerpen stond op het overvolle programma.
We zullen trachten de voornaamste rapporteringen en
conclusies er uit te lichten.

Bij de ingekomen stukken een
brief van Aad Kooy met het voor-
stel in 1985 een Open Dag voor de
Amateurfilmerij te organiseren,
zulks in navolging van onze Duitse
zusterorganisatie. Het bestuur
vindt dit een goed idee, besloten
wordt om bij de BDFA te informe-
ren hoe men dit gedaan heeft en
contact op te nemen met de
Stichting Amateurfotografie en
Film, enkele bevriende leveran-
ciers en andere mogelijk geïnte-
resseerden om te peilen hoeveel
medewerking wij kunnen ver-
wachten. Aad rapporteert tevens
dat de NOVA-folder practisch uit-
verkocht is. Hij krijgt het verzoek
om de tekst opnieuw te redigeren
en met welwillende medewerking
van Jan Hoogland voor herdruk
zorg te dragen.
De notulen van de bestuursverga-
dering van 29 oktober worden na
een enkele opmerking goedge-
keurd. Bij de goedkeuring van de
notulen van de algemene leden-
vergadering heeft Guus van Mans-
veld bezwaar tegen een te korte
weergave van het besprokene. In
verband met de vele tijd, die in een
volledige verslagligging gaat zit-
ten, had het D.B. het secretariaat
geadviseerd ditmaal een kort ver-
slag te maken. Besloten wordt om
bij de agenda voor de eerst vol-
gende algemene ledenvergade-
ring een toevoeging op de notulen
van de vergadering van 26 novem-
ber te verstrekken.

Filmberaad
Mary de Klerk brengt verslag uit
van de vergadering van het Cen-
traal Filmberaad. Het blijkt, dat dit
instituut niet zal worden opgehe-
ven; voor de financiële problemen
is een voorlopige oplossing ge-
vonden.
Ton Suurhoff rapporteert over zijn
contacten met de BUMA met be-
trekking tot de exacte vastlegging
van onze rechten en verplichtin-
gen. Na een discussie hierover
geeft het bestuur aanwijzingen
hoe verder te onderhandelen.
De penningmeester bericht, dat de
jaarrekening over 1983 in de twee-
de helft van februari klaar komt. Hij
doet verslag van zijn gesprek op
het ministerie van W.V.C. Voor-

CENTRAAL
Voor adressen van de NOVA, be-
treffende organisatie, be-
stuursleden en Filmbeeldcorres-
pondenten zie pagina 17 in onze
uitgave van december 1983.

naamste punten hieruit zijn dat de
subsidie voor 1984 op het peil van
1983 gehandhaafd zal blijven en
dat een nieuw gesprek over de
aan te houden normen door beide
partijen gewenst geacht wordt.
De werkgroep Herstructurering
meldt, dat aan alle NOVA-clubs en
aan 56 niet bij de NOVA aangeslo-
ten filmclubs het memorandum
met het enquêteformulier is ge-
zonden. Verwacht wordt, dat de
meeste formulieren eind februari,
begin maart teruggezonden zullen
worden. Direct hierna begint de
werkgroep met de evaluatie; het
eindrapport voor het A.B. hoopt
men in de tweede helft van maart
klaar te hebben.

Novascoop
Namens de werkgroep Clubs en
Districten geeft Gerrit van Door-
nen een overzicht van de stand
van zaken. Er wordt gewerkt aan
een nieuwe Novascoop en een lijst
met programma-adviezen voor de
clubs. Er is behoefte aan een be-
ginnerscursus voor creatieve vi-
deofilmers. De training voor juryle-
den, die door Ed en Vera Tietjens
gehouden is, werd door de aan-
wezigen als zeer instructief erva-
ren. Gerrit van Doornen doet hier-
over verslag in Filmbeeld; Jan van
Weeszenberg verzorgt de follow-
up.
De werkgroep individuele leden
heeft een analyse gemaakt van de
redenen, waarom rond 150 leden
hun lidmaatschap hebben opge-
zegd. 70% noemt geen motieven,
15% zegt geen interesse meer te
hebben voor de filmhobby, 12%
noemt de financiën en 5% heeft
betrekking op overlijden, vertrek
naar buitenland e.d. Enkele
brieven gaan uitvoerig in op de
redenen van bedanken. Deze
brieven zijn naar de redactieraad
van Filmbeeld en naar de werk-

NATIONALE NOVA MANIFESTATIE
- 10 EN 11 NOVEMBER 1984 - REEHORST EDE
Plaatsen en data van de districts-voorselecties met de namen van de
hiervoor aangewezen jury-leden

Ditrict Oost 18 maart 1984 Schalkhaar
J. van der Schans - J. Schoonen - T. Suurhoff
District Noord West 19 mei 1984 Vinkeveen
J. Nummerdor - L. Joling - G. van Dam
District Centrum 16 september 1984 Nieuwegein
J. de Beer - H. Steenkist - G. Kikkert
District Midden Nederland 27 september 1984 Wageningen
J. Gnodde - J. Hoogland - R. Elzenga
District Zuid II 30 september 1984 Kaatsheuvel
G. Mansveld - R. Maassen - W. Oosterman
District Noord 6 oktober 1984 Drachten
W. Bettonvil - A. Kooy - J. Dekker
District West III 6 oktober 1984 Zoetermeer
H. Brinkhuis - A. Swinnen - A. Monteyn
District West IV 13 oktober 1984 Rotterdam
District Limburg 13/14 oktober 1984 Brunssum
J. Vecht - B. van Klooster - H. van Nierop

groep Herstructurering gezonden.
De werkgroep heeft haar activitei-
ten op een laag pitje gezet totdat
de uitslag van de enquête bekend
is.

Insigne
Ton Suurhof heeft de mogelijkhe-
den onderzocht om een NOVA-
insigne te laten maken. Het be-
stuur besluit in principe een be-
scheiden hoeveelheid insignes te
laten vervaardigen en verwacht op
de eerstvolgende bestuursverga-
dering het proefmodel te kunnen
beoordelen.
Jan van Weeszenberg presenteert
het herziene wedstrijdreglement
voor de Nationale Wedstrijd 1984
en de lijst van juryleden, die aan-
gewezen zijn voor de districts-
voorselecties. Na enige discussie
wordt het nieuwe wedstrijdregle-
ment goedgekeurd. De tijdslimiet
van 32 minuten komt te vervallen
en in de procedure voor kwalifica-
tie komt een wijziging. Verder wer-
den enkele details bijgeschaafd.
Het nieuwe wedstrijdreglement
staat elders afgedrukt. De Ree-
horst is voor 10 en 11 november
a.s. besproken. Op verzoek van
enkele districtsvertegenwoordi-
gers zal bekeken worden of de
wedstrijd in 1985 in de derde
week van november gehouden
kan worden.

Film-o-theek
Met betrekking tot de FILM-O-
THEEK deelt Marten Grevenstuk
mee, dat de Ten Best 1982 films
momenteel gekopieerd worden. Er
zal ook begonnen worden met het
kopiëren van de Ten Best 1983.
Over de mogelijkheid van nieuwe
gedifferentieerde tarieven voor het

uitlenen van films en de samen-
stelling van speciale programma's
zal Marten contact opnemen met
Karel van Rijsinge.
Namens de werkgroep VIDEO
heeft Guus van Mansveld een uit-
voerig rapport opgesteld over de
wijze waarop videofilmers onder-
dak zouden kunnen vinden bij de
NOVA. In dit rapport worden enke-
le voorstellen gedaan, die door het
bestuur worden overgenomen. De
districtsvertegenwoordigers krij-
gen het verzoek per district na te
gaan in hoeverre de aanbevelin-
gen overgenomen kunnen wor-
den.

Video Totaal
Op de Nationale Manifestatie in
november zal een Video Totaal
gehouden worden. Jan Gnodde
verklaart zich bereid hierover een
artikel voor Filmbeeld te schrijven.
Door tijdsgebrek kunnen de
laatste punten van de agenda niet
afgewerkt worden en we noteren
uit de rondvraag, dat er geen 4e
Agfa Moviechrome wedstrijd zal
plaatsvinden. André Swinnen in-
formeert of een district over eigen
statuten kan beschikken. Het ant-
woord is bevestigend, mits niet in
strijd met de NOVA-statuten. Er is
een voorbeeld beschikbaar, dat
André zal worden toegezonden.
De datum voor de volgende be-
stuursvergadering wordt vastge-
steld op 24 maart a.s. en hierin
hoopt het bestuur de uitslag van
de enquête te bespreken. Rond
half vijf sluit Phine van der Velden
de vergadering.


