
NOVfi Jaarverslag 2009
Op 13 maart 2010 hield de Federatie NOVA weer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Naast een blik op

de toekomst is door het bestuur verantwoording afgelegd over haar gevoerde beleid en was er een moment van

reflectie waarin we terugkeken wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht.

Activiteiten

Nationale 60 seconden Videowedstrijd

Op 1 7 mei 2009 vond in Venlo de Nationale 60 seconden Vi-

deowedstrijd plaats. Voor deze wedstrijd waren vijftig films in-

geschreven. De organisatie was in handen van de Limburgse

tak van de NOVA. De jury bestaande uit Jan Appels, Jan van

den Broek en Hay Peeters kozen de zestien beste films uit

waarna de bezoekers de winnaar bepaalden. Helaas was het

aantal bezoekers aan de lage kant. Hierdoor hebben velen niet

kunnen zien dat de film 'In goede en kwade dagen' van Jan

Meertens, Henk Teunissen en Leo Baeten als beste werd ge-

kozen, gevolgd door '2 voor 1 2' van San Piepers, Wim Bon-

gers en Gert-Leon Vanlier en op de derde plaats 'Na de be-

grafenis' van Gerard Verschraagen, Johan den Drijver, Jaap

Hijntjes en Johan van den Broek. De eerste twee films worden

uitgezonden naar de World One Minute Movie Cup tijdens

Unica 2009 in Gdansk Polen.

NOVA Film Festival

Het NOVA Film Festival werd op 14 en 15 november 2009

in Oirschot georganiseerd door de Brabantse afdeling van de

NOVA. Onder het thema 'De mooiste beelden belicht' konden

de bezoekers genieten van 31 films. Het was een goed geor-

ganiseerd en geslaagd festival dat door een groot aantal en-

thousiaste bezoekers is bezocht.

De films waren vooraf gejureerd door:

- de NOVA juryleden Rob van Maanen, Henk van de Meeberg

en Ruud Steen

- uit de beroepswereld: Hein Ceelen

- uit België: Mare de Bruyker

Dit resulteerde in drie gouden, elf zilveren en zeventien bron-

zen medailles.

Bestu rendag

Op 11 oktober vond de Besturendag plaats. Speciaal thema

was het gebruik van internet als communicatiemiddel. Door

het bestuur werd uiteengezet hoe zij deze materie in de ko-

mende jaren wil aanpakken. Het uiteindelijke doel is om te ko-

men tot één internet omgeving waarin NOVA breed informatie

kan worden gedeeld.

UNICA

De NOVA is lid van de wereldwijde amateurfilmorganisatie

"Union Internationale du Cinema".

De UNICA promotiedag werd gehouden op 28 maart. Een

gevarieerd programma met een gezamenlijke lunch werd door

36 bezoekers bijgewoond. Speciale gast was Rolf Mandolesi

uit Italië, een bekende filmer die al vele jaren op internationaal

niveau met succes bezig is.

Het UNICA congres 2009 werd dit jaar gehouden in Gdansk,

Polen. Er zijn 141 films uit 29 landen vertoond. Hiervan kwa-

men er vier uit Nederland met de volgende resultaten:

Narozeniny (De verjaardag) V. Murtin, E. de Gruijter, J. Hout-

man

Het kruis J. Caelen

Klem J. Caelen

Hoop H.Teunissen - S.Piepers

Beide films van Jef Caelen hebben in Polen een bronzen me-

daille ontvangen.

In de Unica "World Minute Movie Cup 2009" wedstrijd had

Nederland twee films: 'In goede en kwade dagen' van J. Meer-

tens, H.Teunissen en L. Baeten en 'Naar huis' van S.Piepers,

W. Bongers en G-L. Vanlier. De laatst genoemde film heeft de

kwart finale (de laatste zestien films) weten te bereiken. De

jaarlijks door de UNICA beschikbaar gestelde medaille voor

een filmer/ster die zich meer dan verdienstelijk heeft gemaakt

voor het amateurfilmen werd toegekend aan René Roeken.

Ontsluiting Filmotheek

De filmotheek bevat het filmarchief van de NOVA. Hiervan kun-

nen aangesloten verenigingen gebruik maken als zij historisch

materiaal willen bekijken. De werkgroep ontsluiting Filmo-

theek, heeft een aantal filmfragmenten uit de filmotheek bestu-

deerd om hiervan een 'lesbrief' te maken voor de verenigingen

deze geeft de inleider bij een vereniging een goed houvast om

filmanalyse bij de leden bekend te maken.

Opleidingen

De stuurgroep opleiding, heeft in het najaar de opzet van de

opleiding tot NOVA docent afgerond. In het voorjaar 2010 zal

een werkgroep de opleiding verder beschrijven. In het najaar

van 2010 zal het opleidingspakket in de praktijk worden ge-

toetst. In het najaar van 2011 zal met de opleiding tot NOVA

docent kunnen worden gestart.

Organisatie

Bestuur

In maart vond een wijziging in het bestuur plaats. Secretaris



Leo Baeten werd opgevolgd door Huib

Steenkuijl. Leo heeft zijn functie negen

jaar bekleed.

Leden

De volgende regionale organisaties zijn

lid van de NOVA:

NOVA Noord - Groningen, Friesland en

Drente

Audiovisuele vereniging oost - Oost

Overijssel en Oost Gelderland

NOVA Midden Nederland - West Over-

ijssel, West Gelderland, Flevoland en

Utrecht

Federatie van audiovisuele amateurs

Noord Holland

Audiovisuele amateurs Zuid Holland l

Audiovisuele amateurs Zuid Holland II

Federatie van amateurfilmclubs in Noord

Brabant

Zeeuwse organisatie van audiovisuele

amateurs

Limburgse organisatie van amateurfil-

mers

Functionarissen en Commissies

Het bestuur wordt bij haar werkzaamhe-

den ondersteund door een aantal func-

tionarissen en commissies:

Jury Coördinatie Commissie (JCC)

Henk van de Meeberg, Jan Schoonen,

Herman Ottink, René Roeken en Mat

Gerritsen

Secretaris Nationale Wedstrijd

Jan Schoonen

UNICA contacten

Vladimir Murtin

Filmotheek

Ben Teeninga

Commissie van Onderzoek

Driekus Wijenberg en Henny Bruinsma

Commissie Communicatie

Bouke Jasper, Vladimir Murtin en Aria

Mulder

Willemien Rotteveel (contact Video

Emotion).

Technische Commissie

Bouke Jasper, Kees Tervoort, Ton Box-

hoorn en Oor van der Plaat

Stuurgroep opleidingen

Franka Stas, Hans Lips, René Roe-

ken, Co Vleeshouwer en Ruud van der

Horst

Werkgroep ontsluiting Filmotheek

Ben Teeninga, Bernard Bussemaker en

Co Vleeshouwer

Werkgroep Automatisering

Bouke Jasper, Gerard Stoelhorst, Huib

Steenkuijl

Ereleden

De federatie had in 2009 vijf ereleden:

Arie de Jong, Jan Dekker, Jan Essing,

Jan van Weeszenberg en Piet van Eer-

den (erelid met de functie van erevoor-

zitter).

Huib Steenkuijl, secretaris


