
Gaandeweg Plan 1983 invullen; afdrachten
aan districten worden nu ingehaald

Op zaterdag 15 januari jl. vergaderde het (algemeen)
NOVA-bestuur in een wat veranderde samenstelling.
Zoals gebruikelijk werd achteruit en vooruit gekeken.
Er werd zo'n 7 uur vergaderd.

In het NOVA-bestuur was er nu,
aangewezen door district Noord
als opvolger voor Wim Tulp: Jan
Gnodde. Verder Guus Mansveld,
door West IV aangewezen als op-
volger van, eveneens zich terug-
trekkende, Henny van Rijn. Op
beiden rust een moeilijke dubbel-
functie, namelijk enerzijds spreek-
buis zijn van een regionale bunde-
ling van clubs en leden en ander-
zijds mede-beleidsbepaler van de
nationale organisatie NOVA. Zo-
dat dus zowel nationaal-reikende
als regionale belangen behartigd
moeten worden, en uitgelegd.

Teruggekeken
Teruggekeken werd naar de natio-
nale filmmanifestatie in Ede, waar-
bij schriftelijke inbreng van TC-
man Ger Mienstra en Frans Frank.
Tevens naar het verloop van de
NOVA-ondersteunde TROS-smal-
filmwedstrijd 1982. De bespreking
van 'Ede' moet een vervolg krijgen
omdat Ger Mienstra helaas verhin-
derd was. Verder werd de teneur
besproken van een beschouwing
over de nationale wedstrijd, die
Jos van Sonsbeek van Shot '71
vóór Ede aan de FB-redactie ge-
stuurd had. De brief en de be-
stuursreactie er op worden ver-
werkt tot een artikel in FB.

Financiën
Hoewel het financieel overzicht
per einde '82 nog niet gereed was,
kon penningmeester Marlen Gre-
venstuk toch wel een voorlopige
prognose met betrekking tot 1983
voorleggen. Van definitieve gege-
vens zal afhangen of van 1 !/2 tot 1
medewerkster moet worden inge-
krompen. Liever niet uiteraard,
want het zou de vroegere kwets-
baarheid (gevoeligheid voor zowel
ziekte als piekbelastingen) terug-
brengen.
Uitdrukkelijk positief is dat de pen-
ningmeester toestemming kon vra-
gen om de achterstallige afdrach-
ten aan de districten over 1981 en
1982 nu over te maken. Hij kreeg
die, en het gebeurt.
Overigens gaat gedacht worden
over een manier waarop de af-
dracht door NOVA-centraal aan de
NOVA-districten gekoppeld zou
kunnen worden aan de afdrachten
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Voor adressen van de NOVA,
betreffende organisatie, be-
stuursleden en Filmbeeldcor-
respondenten zie pagina 20 in
onze uitgave van januari jl.

van de NOVA-clubs aan NOVA-
centraal. Ingaande 1983. Daarbij
verdient overweging dat bij niet-
onmiddellijk indienen van up-to-
date ledenlijsten aan het begin van
een kalenderjaar NOVA-centraal
moet betalen, een jaar lang, voor
Filmbeelden die worden toegezon-
den aan leden die bedankt heb-
ben. Dat is niet alleen weggegooid
geld, het moet bovendien opge-
bracht worden.

Plan 1983
Plan 1983, zoals op de landelijke
ledenvergadering van 11 decem-
ber 1982 gepresenteerd door 2e

voorzitter Gerrit van Doornen, is
voorzichtig in ontwikkeling. Het
plan zelf, dat in beknopte bewoor-
ding werd voorgedragen, behoeft
in schriftelijke vorm uitgebreider
omschrijving en toelichting. Iets
dat verwerkelijkt zal worden, ten
behoeve van de clubs en distric-
ten, door Gerrit van Doornen,
Geurt de Bruin in een nog voor
uitbreiding vatbaar groepje.
Ook de activiteiten voor de NOVA-
leden individueel komen aan de
orde. Daaraan vallen, lijkt het zo,
toe: beginnerscursussen, NOVA-
winkel, filmconsulenten. Bij film-
consulenten valt te denken aan
telefonische spreekuren en een
regionale en/of specialistische
taakverdeling. Waarbij het laatste
het meest effectief lijkt - Want voor
een telefoon maakt het echt niks
uit. In het publiciteitsvlak, ter ver-
krijging van nieuwe leden, is er
dan ook nog wat, zoals folders en
beurzen.

Filmbeeld
Filmbeeld blijft in ontwikkeling. Het
januari-nummer getuigde er van.
De schrijvers zijn uitgebreid met
Piet Joosten van het overleden
Film- en videotechniek en het ko-

mende Video-aktief. Tot formeel
NOVA-vertegenwoordiger in de
FB-redactie werd door het NOVA-
bestuur Jan Dekker benoemd.

Diversen
Vanuit het district Centrum kwa-
men de wensen dat er ook dit jaar
een begeleid UNICA-programma
komt en dat er wat wordt gedaan
aan kader- en jury-opleiding.
Meedoen aan de manifestatie 'Fo-
to & Film '83', naar aanleiding van
de Teleac-cursus, in Amsterdam,
en Techniek in Vrije Tijd '83' in
Utrecht werd afhankelijk gesteld
van het kunnen verkrijgen van vol-
doende sponsoring.
Hopelijk is er dan over enkele
maanden (in april?) een landelijk
film- en video-symposium.

De volgende vergadering van het
algemeen NOVA-bestuur werd
voorgenomen op 26 februari a.s.
Deze is onder meer bedoeld ter
voorbereiding van de grote NOVA-
jaarvergadering van 16 april a.s.
Waar ieder die wat wenst en/of
bereid is mede-verantwoordelijk te
zijn, welkom is.

Aad Kooy

Feestelijkheden én wedstrijd
bij jubilerend "t Toverlint'
Op 23 april 1983 is er
feest in Gouda, want dan
bestaat de filmclub "t To-
verlint' 25 jaar. Een feit
om duchtig te vieren, ze-
ker ook omdat deze club
zeer actief is op filmge-
bied, zowel op plaatselijk
als gewestelijk niveau
en, niet te vergeten,
landelijk en internatio-
naal ook een woordje
meespreekt.

Bij deze alvast proficiat aan de le-
den en het actieve bestuur met de
bereikte mijlpaal. Aan de feestelijk-
heden van "t Toverlint' is daarom
dit keer een districtswedstrijd van

CENTRUM
Utrecht en omgeving

de 13 clubs in het district Centrum
gekoppeld, om nog meer filmers
de gelegenheid te geven bij de
jubilerende club op bezoek te
gaan, waarbij natuurlijk ook de
individuele leden hartelijk welkom
zijn. Laat onze gastheren daarom
merken dat we er nog steeds zijn
met onze filmhobby.

'Teken des tijds'
De filmopgave voor de clubs is dit
keer het verplichte thema Teken
des tijds', want dit dan ook moge
inhouden. De duur van de films is
maximaal 15 minuten.

Hopelijk is er op deze avond nog
gelegenheid om de in bewerking
zijnde feuillefilm van het district te
vertonen tijdens het juryberaad.

Ter informatie verder: De films
moeten vóór 1 april worden aange-
meld aan: Herman Vervooren, In-
geborgsgaarde 5, 3436 RR
Nieuwegein. De wedstrijd wordt
gehouden in de filmzaal van de
Technische School, Groen van
Prinsterersingel 49 Gouda, om
19.30 uur.

De toegang is nog steeds slechts
ƒ3.

Ben van Herwerden


