
Vergadering algemeen bestuur

Over verleden en toekomst
Op zaterdag 28 me! beleefde het algemeen bestuur
van de NOVA haar eerste vergadering onder leiding
van nieuwe NOVA-voorzitster Phine van der Velden.
Het is voor haar nog inwerken geblazen, het is
duidelijk dat zij dat grondig en snel wil doen. Hieron-
der een wat gerangschikt verslag van een aantal
punten uit de vergadering.

Punten m.b.t. de
clubs en districten
De indeling in districten die de
NOVA kent is periodiek aanleiding
tot wensen en discussie. Dikwijls
spelen afstanden een rol. Eventu-
eel ook een soort volksaard en
soms anaere zaken. Hoe dan ook:
één van de clubs wil van district
veranderen. De leden van het al-
gemeen NOVA-bestuur voor de
betrokken districten gaan eens
overleggen.

Wat betreft de Nationale wedstrijd
om de Ten Best (10 beste) wordt
aan elk district gevraagd een jury-
lid te leveren. Het behoeft niet
uitdrukkelijk een NOVA-lid te zijn.
Daarnaast wordt aan de districten
gevraagd met ideeën voor de za-
terdagavond te komen. Het is de
bedoeling dat één uitverkoren dis-
trict die avond regelt.

De Werkgroep clubs en districten
komt in de eerste helft van juli
bijeen om over de heruitgave van
NOVAskoop voorstellen aan het
algemeen bestuur te ontwikkelen.
In feite gaat het daarbij om gesys-
tematiseerde organisatorische in-

Hobby adviezen
van NOVA op
TROS teletekst
Adviezen en informatie op
amateurfilm- en videoge-
bied verschijnen via de
TROS hobbytekst op Tele-
tekst op de kanalen l en II
van de televisie. Als uw
toestel geschikt is voor de
ontvangst van Teletekst,
kunt u via pagina 353 op de
dinsdagavonden van half
acht af van de gegevens
kennis nemen.
Hebt u suggesties of voor-
stellen tot bekendmaken
van evenementen, dan zijn
die welkom bij de verzorger
van de rubriek A. H. (Ton)
Suurhoff, Steffenskamp 24,
1251 ZT Laren, tel. 02153-
14306.

CENTRAAL
formatie voor de bestuursleden
van clubs en districten.
Van 'Vice Versa' is een 2e num-
mer verschenen. Zie ons aparte
bericht.

Punten m.b.t. de
nationale organisatie

Er werd kort ingegaan op een
aantal voorbije evenementen. Om
te beginnen het Film- en video-
symposium van 23 april. Een be-
langwekkende gebeurtenis. Van
het organiseren ervan is geleerd,
de syllabus ervan zal de veelzijdi-
ge behandeling van de onderwer-
pen zeker illustreren.

De NOVA-familiedag in Burgers'
Dierenpark in Arnhem, gespon-
sord door Agfa-Gevaert bv, en op
zich een nieuwtje in de NOVA-
geschiedenis, mag geslaagd he-
ten ondanks schoonheidsfoutjes.?
mei werd, met 500 a 700 deelne-
mers (wie weet het precies?) een
familiegebeuren met recht op her-
haling op de een of andere manier.

En dan de NOVA-deelnemingen
aan de manifestatie 'Foto & film' in
de RAI en de hobbybeurs 'Tech-
niek in Vrije Tijd' in de Jaarbeurs.
Het heeft leden opgeleverd, er zijn
ettelijke clubadressen verstrekt,
ook van niet-NOVA-clubs. We
hebben aan ongeveer 35.000 foto/
film-geïnteresseerde mensen
laten weten dat we er zijn, en aan
een deel duidelijk gemaakt wat je
aan de NOVA kunt hebben. Ge-
zien de toch aanmerkelijke pu-
blieksbelangstelling voor video tij-
dens beide beurzen besloot het
algemeen bestuur aan enkele vi-
deo-gebruikers in de NOVA te vra-
gen het idee 'Video in de NOVA'
nader te bekijken en daarover met
gedachten te komen.

Punten op internationaal
gebied
Voor vertoning, als Nederlandse
inzending, tijdens de internationale
UNICA-manifestatie in St. Nazaire



werden uitgekozen: 'Come back'
van Otto Laan, 'In groeven gevan-
gen' van Barend de Vries, 'Regen'
van Frans Frank en "t Slakkenle-
ven' van Ton Schütz.

Verder is het de bedoeling twee
andere films uit de '10 best '82' te
laten deelnemen aan een interna-
tionaal speelfilmfestival van de
club te Linz van de VÖFA (het
Oostenrijkse landelijke samenwer-
kingsverband). Daarover wordt
nog met de makers overlegd.
Aan de jaarlijkse ledenvergadering
van de UNICA wordt deelgenomen
door, uiteraard, UNICA-secretaris
Jan Dekker en Mary de Klerk.
Verder door Phine van der Velden
en ondergetekende die de NOVA
zullen vertegenwoordigen.

Diversen
In de vergaderingspauze kregen
een aantal bestuursleden prijzen
van de NOV A-loterij mee, ter ver-
dere doorgifte in hun district.

Vice Versa 2
is uit
Dezer dagen verzond het
NOVA-kantoor Vice Versa 2
naar de secretariaten van
de clubs en districten.
Op twee pagina's getypt
wordt door de Werkgroep
clubs en districten beknopt
verteld wat de uitkomsten
zijn van de gehouden en-
quête.
Verder wordt gemeld wat de
aansluitende plannen zijn,
en worden een aantal sug-
gesties en verzoeken ge-
daan.
Graag in de aandacht van
de besturen en de leden,
aanbevolen! (ak)

De volgende vergadering van het
algemeen bestuur is gesteld op
zaterdag 17 september a.s.

Aad Kooy


