
Verslag vergadering algemeen
bestuur

Op 27 oktober j.l. kwam het algemeen bestuur van de
NOVA in Nieuwegein bijeen. Van de 16 bestuursleden
waren slechts de heren van Weeszenberg en de Beer
met bericht van verhindering afwezig. Om prompt half
elf startte vice-voorzitter Gerrit van Doornen de
besprekingen met een extra woord van welkom aan
Gert van Dam, die als nieuwe vertegenwoordiger van
het district West III de taak van Gerrit van Doornen
overneemt en aan Aad Kooy, die na een ingrijpende
operatie weer vrolijk en gezond in ons midden was.

Aan de toch al overvolle agenda
werden op verzoek van enkele
aanwezigen nog een paar punten
toegevoegd, waarna men over-
ging tot goedkeuring van de notu-
len van de vergadering van 1 sep-
tember j.l. Deze goedkeuring kost-
te nogal wat tijd, want de be-
stuursleden bleken op deze mor-
gen critisch ingesteld en redactio-
neel diende er het een en ander
bijgesteld te worden alvorens de
goedkeuring werd verleend. Jan
Dekker wees er op, dat het maken
van uitvoerige notulen van de al-
gemene leden- en de bestuursver-
gaderingen het secretariaat erg
veel tijd kost. Dit gevoegd bij het
dagelijkse werk, de voorbereidin-
gen voor de nationale manifestatie
en de komende algemene leden-
vergadering met de voorbereiden-
de werkzaamheden voor de her-
structurering zal het secretariaat
sterk overbelasten. Gerrit van
Doornen zal naar een oplossing
zoeken.

Bij de ingekomen stukken is een
brief van district West III, waarin
eveneens de komst van Gert van
Dam als afgevaardigde van dit
district wordt gemeld. Met ge-
mengde gevoelens neemt de ver-
gadering kennis van een brief van
het district Limburg over de certifi-
caten. Gerrit van Doornen zal con-
tact opnemen met Arie de Jong.
Jan Schoonen bericht over de
coördinatie van de cursussen en
het Centraal Filmberaad meldt een
wijziging in de opzet van dit li-
chaam. De brief van Aad Kooy
over onze externe contacten
wordt uitvoerig besproken.

Bestuursleden brengen verslag uit
over de door hen bijgewoonde
evenementen: De NOVA-AGFAfa-
miliedag in de Flevohof was een
plezierig gebeuren, we moeten
volgend jaar beslist weer iets der-
gelijks op touw zetten.
Het Klik Klik Klik animatiefestival
werd door Jan van Weeszenberg
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bijgewoond, maar omdat Jan niet
aanwezig is wordt dit verslag naar
de volgende bestuursvergadering
verschoven. André Swinnen ver-
telt over het Benelux Festival: pri-
ma georganiseerd, uitstekende
films, maar jammer genoeg iets
minder bezoek dan vorig jaar, mo-
gelijk ook omdat het Lastrum fes-
tival op hetzelfde tijdstip plaats-
vond. Door een misverstand was
Marten Grevenstuk niet aanwezig
op het Filmfestival van Umond
Dubbel Acht. Gelukkig waren be-
stuursleden Wim Couwenbergh
en Aad Kooy, die een thuiswed-
strijd speelde, er wel en zij namen
officieus de honneurs waar.

Een uitvoerige discussie ontstond
bij de verslagen van de districts
voorjureringen. Enerzijds waren er
klachten van organisatoren, dat de
jury niet een rapport over elke film
uitbracht, anderzijds waren er
klachten van juryleden, die dit wel
wilden doen, maar door de organi-
satoren geadviseerd werden het
na te laten, want het was al zo laat
en U moet nog zo ver...
Besloten werd om volgend jaar de
spelregels voor organisatie en ju-
rering precies vast te leggen.

Mary de Klerk meldt, dat de voor-
bereidingen voor de NOVA mani-
festatie in Ede naar wens verlo-
pen. Er zijn reeds enige honder-
den aanmeldingen binnen. 35
films hebben een certificaat ge-
kregen. Omdat de gemiddelde
lengte van de films groter is dan
vorig jaar zal zaterdagmorgen om
10 uur begonnen moeten worden.
Guus Mansveld, die het video To-

taal op zaterdagavond coördi-
neert, komt met verheugende be-
richten. Er is veel belangstelling en
hij krijgt van alle kanten medewer-
king. Grootbeeld video, computer-
animatie, scanners en wat al niet
meer zal gedemonstreerd worden.
Karel van Rijsinghe krijgt op de
manifestatie de Unica medaille uit-
gereikt voor het vele werk, dat hij
belangeloos voor de amateurfil-
merij doet. Jozefien Wagner
neemt de NOVA winkel voor haar
rekening.

Een belangrijk deel van de verga-
dering wordt besteed aan de voor-
bereiding van de algemene leden-
vergadering op 24 november a.s.
De agenda wordt opgesteld. Wim
Couwenbergh doet verslag van
zijn ervaringen als 'een half jaar
bestuurslid' en knoopt er enkele
behartenswaardige conclusies
aan vast. Hij is bereid het voorzit-
terschap van de NOVA op zich te
nemen, maar zou de weg, die we
nu ingeslagen zijn, graag vervol-
gen met het team, waarmee we nu
werken. Hij deed een beroep op
Gerrit van Doornen om niet als
bestuurslid af te treden, maar sa-
men met hem leiding te geven aan
alles wat er in het komende jaar
organisatorisch nog zou moeten
gebeuren. En hij had hiervoor zo-
veel zakelijke argumenten, dat
Gerrit van Doornen, als goed za-
kenman, hiervoor zwichtte en on-
der applaus voor de NOVA behou-
den bleef.
Omdat de algemene ledenverga-
dering alreeds heeft plaatsgevon-
den voordat dit verslag in Film-
beeld verschijnt heeft het geen nut
alle details van de voorbesprekin-
gen hier op te sommen. Zij zullen,
vervat in voorstellen en aanbeve-
lingen, aan de ledenvergadering
voorgelegd worden.

Rest dus nog het vermelden van
enkele andere gesprekspunten.
Het initiatief van het district Mid-
den Nederland om een Nationaal
Vacantiefilm- en video festival te
organiseren gaat door. Het wordt
in 't Heem te Hattum gehouden op
2e Paasdag 1985. De mogelijk-
heid om een landelijke contactdag
met onze Belgische zusterorgani-
satie te realiseren wordt verder
besproken. De NOVA jury-cursus,
georganiseerd door Shot Berlicum
als gastheer is voor 17 en 18
november volgeboekt. Gezien de
grote belangstelling hiervoor
wordt een tweede cursus op 18 en
19 januari 1985 door Vera en Ed
Tietjens gehouden. De deelne-
ming aan beurzen in 1985 werd
eveneens besproken. We doen in
ieder geval mee aan Techniek in
Vrije Tijd.
Om half zes vond iedereen het
welletjes en besloot Gerrit van

Doornen om de vergadering te
sluiten. Enkele minder urgente
punten van de agenda moesten
helaas naar de volgende be-
stuursvergadering verschoven
worden, maar er was weer heel
wat besloten of op de rails gezet.
En dan ga je naar huis met het
plezierige gevoel, dat je tenminste
wat zinnigs gedaan hebt op je vrije
zaterdag.

Tos

Er zijn nog mensen die niet we-
ten dat er een NOVA-insigne
bestaat. Vandaar de bijgaande
afbeelding, vergezeld van de
mededeling dat deze fraaie
speld via de NOVA-winkel be-
steld kan worden. De prijs is
ƒ 12,50.

Hobby adviezen
van NOVA op
TROS teletekst
Adviezen en informatie op
amateurfilm- en videogebied
verschijnen via de TROS hob-
bytekst op Teletekst 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 voorstel-
len tot bekendmaken van eve-
nementen, dan zijn die welkom
bij de verzorger van de rubriek
A. H. (Ton) Suurhoff, Steffens-
kamp 24, 1251 ZT Laren, tel.
02153-14306.


