
NOVA-bestuur: uit op samenspel
Ook deze keer, op zaterdag 17 maart, probeerden de weergoden (in het noorden) als
dwarsligger te fungeren, maar dat lukte niet. Op één man na was de vergadering van
het NOVA-bestuur compleet. Alle districten waren vertegenwoordigd.

Ballotage
Wat zelden gebeurt: een ballotage-
melding in Filmbeeld had een bezwaar-
schrift opgeroepen. De situatie werd
doorgesproken en er werd een bepaal-
de benadering van het probleem afge-
sproken. Vermelding van nadere gege-
vens laat ik maar achterwege, temeer
omdat het NOVA-bestuur vertrouwen

CENTRAAL
woordigen en Aad Kooy zal hem daar-
bij ondersteunen of indien nodig ver-
vangen.

Coördinatie van jureringen
Jan van Weeszenberg kwam met een

Diversen
Zoals de vorige keer gemeld, de vol-
gende NOVA-bestuursvergadering is
voorgenomen op 28 april.
Zoals nog niet kon worden gemeld, de
daaropvolgende op l september a.s.
Dat lijkt weliswaar een zomerreces in
te houden, maar een zomer slaap zal er
bepaald niet bij zijn.
Tot de volgende keer, en zekerheids-
halve nu alvast: prettige vakantie!

Aad Kooy



heeft in een voor alle partijen con-
structieve afloop.

Filmbeeld
De district scorrespondentschappen
bleken vrijwel compleet te zijn. In en-
kele districten neigt men er toe het be-
trokken NOVA-bestuurslid daarmee te
belasten.
Dat die samenvoeging van taken risi-
co's met zich meebrengt, lijkt niet on-
mogelijk. Anders gezegd: .. .als in elk
geval tijdige communicatie via Film-
beeld, zowel met 'binnen de NOVA' als
met 'buiten de NOVA', maar verzekerd
is.
Daarnaast werd een plan beraamd om
de inhoud van Filmbeeld meer-omvat-
tender te maken. U bemerkt er zo
spoedig mogelijk meer van. Als het
lukt, al in dit nummer.

UNICA '79
Ruime tijd en zorgvuldige aandacht
werden besteed aan het samenstellen
van de NOVA-filminzending naar
UNICA '79. Het is een goed gebruik
om die te kiezen uit de 'Ten best' van
het vorige jaar. Na ampele overweging
werden het 'Van glas' van Filmgroep
Impuls van de Rotterdamse Smalfilm
Liga, 'Lichtspel' van A. Nieuwdorp
van de Smalfilmgroep Rijnmond, Spij-
kenisse, 'Eenzaamheid' van N. van
Thiel van Lumière, Eindhoven, 'Een
nacht uit het idioot drukke leven van
hoofdzuster De Graaf van J. M. C. van
der Meer van De Smalle Band, Am-
sterdam, '16' van de Filmgroep Lim-
burg, p.a. Herman Haenen (recht-
streeks N OVA-lid) en 'Verf vanAlbert
van Kuik (rechtstreeks NOVA-lid).
Er wordt ijverig gestreefd naar een
aantrekkelijke groepsreis naar Turku
'Finland). Potentieel zijn er nu 18 deel-
nemersisters.
Jan van Weeszenberg wordt voorge-
steld als jurylid; of ie het wordt is af-
wachten. Wim Oosterman zal in de

jaarvergadering de NOVA vertegen-

voorstel-schema voor de samenstelling
van de selectie-jury's voor de nationale
wedstrijd. De 'truc' ervan is dat steeds
2 van de 3 juryleden aan minstens 2
voorselecties deelnemen, en dat er re-
serve-juryleden zijn waarvoor een ge-
lijke regeling geldt. Behoudens een
kleine wijziging, die het de districts-
besturen iets gemakkelijker maakt,
werd het voorstel goedgekeurd.
Misschien is het voorstel dit jaar niet
helemaal haalbaar meer (door reeds
gemaakte afspraken van de districten),
maar samenspel met Jan, als centrale
jury-coördinator, kan alsnog het ideaal
redelijk benaderen. Wat niet wegneemt
dat de nieuwe aanpak als proef moet
worden beschouwd en zonodig zal wor-
den 'bijgeschaafd'.

Nieuw soort vergadering
De vergadering van 5 mei a.s. van het
N OVA-bestuur met afvaardigingen
van de districtsbe sturen heeft nog geen
naam. Misschien is 'NOVA-coördina-
tievergadering' een idee, maar ik geef
het voor beter. Hoe dan ook, de verga-
dering wordt in Utrecht, in de USA-
studio, gehouden.
Per districtsbestuur worden 3 leden
daarvan verwacht. Een nadere uitno-
diging wordt separaat toegestuurd.

Voorlichting en propaganda
Onontkoombaar was dat ook de deel-
neming aan de beurs 'Techniek in Vrije
Tijd '79' nog even aan de orde kwam.
Waarbij met waardering en plezier te-
ruggekeken werd op het onderlinge
samenspel.
De NOVA mocht enige tientallen
nieuwe leden inschrijven. Hoe het met
de clubs zit, blijkt nog wel.
Een niet te veronachtzamen bijkom-
stigheid is dat de stand-inrichting, en
delen daarvan, ter beschikking staan
van geïnteresseerde districten en clubs.
Nadere inlichtingen daarover worden
gepubliceerd in NOV A-organisatie-
informatie, maar eerder informeren, bij
het NOV A-secretariaat, mag ook.


