
UIT DE
BESTUUK
iKAMER
Het NOVA-bestuut is van
mening dat het kon tak t lid-be-
stuur nog niet optimaal is. Ten-
einde dit te verbeteren is op
bovenstaande bestuursvergade-
ring besloten in Gneshot voor-
taan een kort overzicht van de
op iedere vergadering besproken
punten op te nemen. Onder-
staand volgt het eerste'korte'
verslag.

BESTUURS
VERGADERING

16 OKTOBER 1971.

Met algemene stemmen werd
Henk Steenkist (voorzitter
R. S. L. en Distrikt West IV) door
het NOVA-bestuur als wnd. vke-
voorzitter gekozen. Voorts werd
medegedeeld dat binnenkort de
oprichting is te verwachten van
een stichting, waarin de Bond
van Nederlandse Amateurfoto-
grafen Verenigingen (BNAFV),
de Nederlandse Vereniging van
Geluid- en Beeldregistratie en de
NOVA zullen samenwerken. Ge-
zien het grote aantal gelijk ge-
richte belangen van deze organi-
saties is dit een voor de toe-
komst zeer belangrijke stap. Zo-
als bekend heeft het Distrikt
NH'63 op de Algemene Leden-
vergadering van 8 juni nogal wat
kritiek laten horen op de gang
van zaken in en om de NOVA.
De Distriksraad van NH'63 heeft
tijdens een vergadering medio
september deze kritiek omgezet
in een aantal voorstellen die het
NOVA-bestuur bij een effek-
tiever beleid kunnen steunen.
Besloten werd, teneinde een en
ander uitvoerig te kunnen be-
spreken, aan dit onderwerp een
hele bestuursvergadering te wij-
den.
Van de zijde van een aantal
klubs kwam nogal wat kritiek op
de inhoud van Cineshot. Met
name was men van mening dat
sommige artikelen anti-reklame
voor de filmklubs zijn. Men vond
dat de redaktie te eenzijdig -
twee individuele leden en één lid
aangesloten bij een filmklub - is



samengesteld. Teneinde een
evenwichtiger tedaktie te krijgen
is het bestuur akkoord gegaan
met een voorstel van de Cineshot
redaktie deze uit te breiden met
een redaktielid uit de klubsek-
tor. Kontakten met een even-
tuele kandidaat zijn inmiddels
gelegd.
Op de mededelingen betreffende
het NOV A-Filmfestival 1971
gaan wij hier verder niet in, om-
dat u bij het verschijnen van dit
nummer inmiddels zelf heeft
kunnen ervaren hoe het festival
geweest is.
Ook het kursuswezen was onder-
werp van bespreking. De monde-
linge geluidkursus blijkt in de be-
hoefte te voorzien en de deel-
nemers zijn zeer enthousiast.
Voorts wordt overwogen in het
volgende seizoen in een aantal
regio's kursussen over diverse on-
derwerpen te organiseren, waar-
op individuele- en klubleden uit
de omgeving kunnen inschrijven.
De organisatie van deze monde-
linge kursussen zal uitsluitend in
handen van het NOVA-sekreta-
riaat zijn. De herziening en her-
druk van de schriftelijke NOVA-
kursussen (thans uitverkocht)
baren nogal wat zorgen, doch
men hoopt in de tweede helft
van 1972 deze weer in voorraad
te hebben.


