
Werkgroep voor cursuswezen ingesteld

Algemeen Bestuur behandelde
weer veelheid van onderwerpen

Op 26 januari j.l. kwam het algemeen bestuur van de
NOVA voor haar eerste vergadering in 1985 in Nieuwe-
gein bijeen. Met uitzondering van Jan Hoogland, die
met vakantie was en Gerrit van Doornen, zakelijk
verhinderd, waren alle bestuursleden aanwezig. Boy
van Klooster, die slechts tot aan de lunch kon blijven,
had Clasien van Houten als plaatsvervangster meege-
nomen.

Voorzitter Wim Couwenbergh
opende met een woord van wel-
kom en gaf enkele richtlijnen aan,
volgens welke hij zich voorstelde
leiding aan de organisatie te geven.
De goedkeuring van de notulen
vereiste geen redactionele wijzigin-
gen. In enkele gevallen werd een
toelichting gegeven op vragen of
bepaalde punten in de notulen naar
behoren afgewerkt waren.

Projectieteam
Bij de ingekomen stukken werd de
algemene jaarvergadering vastge-
steld op zaterdag 1 juni in Nieuwe-
gein. Voor de Nationale Manifesta-
tie in Ede dient een nieuw projec-
tieteam samengesteld te worden.
Er zijn twee aanbiedingen, n.l. van
Arie de Jong namens het projec-
tieteam van de Limburgse Smal-
filmdagen en van de Wageningse
Amateur Filmers. Het bestuur zal
met beiden in overleg treden om de
mogelijkheden vast te stellen. De
UNICA vraagt om een opgave van
de films, die Nederland zullen ver-
tegenwoordigen in Argentinië. Na
een uitvoerige discussie besluit het
bestuur de films 'Oostvaarders-
plassen' van Will van Schieveen,
'Normandië toen en nu' van Ton
Schütz en 'de Klos' van Otto Laan
aan te wijzen. Met de makers zal
contact worden opgenomen.
Bij punt vier van de agenda be-
steedde de vergadering enige tijd
aan de evaluatie van de laatstge-
houden algemene vergadering in
november. Het continue span-
ningsveld tussen wat clubs en dis-
tricten eisen en wat de nationale
organisatie kan of moet doen wordt
door het bestuur onderkend en
1985 zal het jaar moeten worden,
waarin door overleg met alle be-
trokkenen de details van een
nieuwe organisatie worden uitge-
werkt.

Cursusprogramma
Het cursusprogramma en de be-
noeming van een cursus coördina-
tor heeft de volle aandacht van het
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bestuur. Door Boy van Klooster
was een doordacht praalstuk op-
gesteld, aan de hand waarvan een
uitvoerige discussie volgde over de
vorm, waarin de toekomstige
NOVA-cursussen gegoten moet
worden. Eindconclusie was, dat het
cursuswezen geprofessionaliseerd
dient te worden en er werd een
werkgroep gevormd, bestaande uit
Boy van Klooster, Jan van Wees-
zenberg, Jac. de Beer en Gert van
Dam, die de plannen gaat concre-
tiseren.
Hierna was het woord aan pen-
ningmeester Marten Grevenstuk,
die als vertegenwoordiger van de
NOVA plaatsgenomen heeft in een
overlegorgaan van WVC en als
zodanig een overzicht kon geven
van de nieuwe richtlijnen en het
beleid van dit ministerie inzake de
subsidiëring van de amateuristi-
sche kunstbeoefening. We dienen
er rekening mee te houden, dat de
algemene subsidies verminderd
gaan worden. In de plaats daarvoor
komen project subsidies en het
ministerie hecht veel waarde aan
repertoire ontwikkeling, internatio-
nale betrekkingen en culturele uit-
wisselingen. We dienen echter met
goed gefundeerde plannen te
komen.
Omdat nog slechts éénderde van
alle clubs het leden aanmeldings-
formulier voor 1985 heeft terugge-
zonden, is er nog geen duidelijk
beeld te krijgen van de situatie. Met
betrekking tot de certificaten kon
de penningmeester melden, dat
37% van de certificaathouders ver-
zocht heeft om terugbetaling. Dit is
inmiddels gebeurd. 35% heeft het



hen toekomende bedrag aan de
NOVA geschonken; 28% moet nog
afgewikkeld worden.

Jurytrainingen
De jurytrainingen, gehouden door
Vera en Ed Tietjens, zijn een doors-
laand succes gebleken. Buiten het
district het Noorden zijn er nu drie
gehouden en zij waren 'besproken
uitverkocht'. Vera en Ed hebben
zich bereid verklaard er nog twee te
houden en het bestuur wees als
lokatie hiervoor Haarlem of omge-
ving en het centrum van Nederland
aan. Aad Kooy en Geurt de Bruin
gaan de voorbereidingen treffen.
Daarna zal uit alle deelnemers een
groep geselecteerd worden, die de
uitnodiging krijgt in het najaar een
training voor jury opleiders te
volgen.
De districtsvertegenwoordigers
werd verzocht om op de eerstvol-
gende bestuursvergadering de na-
men op te geven van de door hun
district aangewezen juryleden voor
de Nationale Manifestatie en de
datum van de districts voorselec-
ties. Van een vijftal districten is dit
inmiddels bekend. Zodra de lijst
volledig is zal deze in Filmbeeld
gepubliceerd worden.

NOVA-winkel
Hierna kwam de NOVA-winkel aan
bod. Er is belangstelling voor aan-
vulling van het assortiment met een
grijskaart, een scherpstelkaart, een
NOVA-leader en professionele

cells. Jan van Weeszenberg wees
de weg naar de leveranciers. Wat
betreft de samenstelling van een
NOVA-leader lijkt het een leuk idee
om hiervoor een wedstrijd uit te
schrijven. Nadere mededelingen
hierover volgen.
Bij punt 10 van de agenda gaf Wim
Couwenbergh een overzicht van de
gesprekken, die tot dusver met ver-
tegenwoordigers van NH '63 en NB
'80 hebben plaatsgevonden. Het
overleg wordt in maart voortgezet.

Beurzen
De NOVA neemt deel aan twee
beurzen, te weten Techniek in Vrije
Tijd, die in de tweede helft van
maart in de Jaarbeurs in Utrecht
wordt gehouden en aan de foto-,
film- en videomanifestatie Camera
85 in april in de RAI in Amsterdam.
Aad Kooy is de enthousiaste coör-
dinator en hij rapporteert, dat alles
naar wens loopt.
Vorig jaar is besloten, dat be-
stuursleden van de NOVA acte de
presence zullen geven op belangrij-
ke filmfestivals en er wordt een
lijstje gemaakt van bestuursleden,
die de komende happenings zullen
bezoeken. Omdat een veelheid van
onderwerpen al aan de orde waren
gekomen bleven er voor de rond-
vraag nog slechts enkele punten
van ondergeschikt belang over en
het was alweer over half vijf toen
Wim Couwenbergh de vergadering
kon sluiten met een bedankt, wel
thuis en tot ziens.

Tos


