
Uit de f ederatieraad-
vergadering van
30 augustus
Aangesloten organisaties, die
voornemens zijn festivals e.d. te
organiseren, dienen tijdig contact
op te nemen met de penning-
meester van de NOVA voor het
verkrijgen van subsidies, respect,
garantstelling op geschatte in-
komsten.
De NOVA heeft bij de herstruc-
turering eind 1985 naar laatste
schatting ca. 750 individuele le-
den verloren.
Verondersteld werd, dat dit me-
rendeels abonnees waren van
Filmbeeld. Bij een aantal aange-
sloten organisaties is aandacht
besteed aan 'terugwerving'. In
het algemeen was de respons
gering. De NOIA, de aangesloten
organisatie, die de belangen van
individuele filmers wil behartigen,
heeft geen middelen om in deze
richting en op grote schaal iets te
ondernemen.
Door de FR werd besloten om na
de algemene vergadering (18 ok-
tober a.s.) een algemene wer-
vingsfolder te doen verschijnen,
waarin alle facetten binnen de
NOVA worden belicht, voor wat

betreft de mogelijkheden van lid-
maatschap en de daarbij beho-
rende voordelen.
Door welke oorzaken dan ook:
Het laatste woord is voorlopig
nog niet gesproken over 'jury',
'jury-coördinatie', 'jurerings-
systemen', 'jury-opleiding' enz...
Eén ding is zeker: Zolang kunst-
vormen niet mer een maatlatje of
een stopwatch te beoordelen zijn,
zal er meningsverschil blijven.
Ook al doet een ieder het naar
beste weten en naar beste kun-
nen.
Vooralsnog lijkt 't het beste de
gekozen systemen te volgen en
eerst NA de nationale wedstrijd
te evalueren.
„Let it be", was de mening van de
voorzitter, Wim Couwenbergh.
De FR betreurde het niet opti-
maal functioneren van de regio
Noord-West en drong aan op het
intern 'orde op zaken stellen'
vóór l december 1986.
Het —nog— niet functioneren
van AV-Actief als communica-
tiemiddel binnen de NOVA kwam
weer ter sprake.. Nieuwe voor-



stellen van de zijde van AV-
Actief, andere interne gegelingen
bij de NOVA met betrekking tot
de nieuwsgaring.
Nogmaals het geven van 'het
voordeel van de twijfel! De laat-
ste maal, vond de FR.
Videocursussen vinden nog
steeds gretig aftrek. Op basis-
cursussen kan nog steeds — ook
door de aangesloten organisaties
voor hun leden — een beroep
worden gedaan.

De vervolgcursus laat — helaas
— nog even op zich wachten.
Toehoorders worden toegelaten
bij de FR-vergaderingen. Uit prac-
tische overwegingen één per aan-
gesloten organisatie en minimaal
twee weken tevoren opgeven aan
het Federatiekantoor.
De Limburgse organisatie
(LOVA) heeft zich kandidaat ge-
steld voor de organisatie van de
Nationale Manifestatie in 1987.


