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1 Ledenadministratie
In figuur 1 is een overzicht gegeven van het aantal indirecte leden van de NOVA als vastgesteld aan de
hand van de geïnde contributies. Uit de tabel blijkt dat in 2010 het ledental met 4,5% is afgenomen. De in
2004 ingezette vermindering van het aantal indirecte leden zet zich onverminderd voort en baart grote
zorgen in relatie tot het voortbestaan van de organisatie en haar mogelijkheden.
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Figuur 1. Aantal indirecte leden

2 Evenementen
2.1 NOVA Film Festival
Dit jaar gehouden in Terneuzen op 6 en 7 november. Er was weer een flink aantal bezoekers, niet alleen uit
de NOVA maar met name ook uit België. De films waren van hoge kwaliteit met 8 gouden, 12 zilveren en 15
bronzen medailles. Omdat de bekroonde films de volledige festivaltijd in beslag namen, was door de
federatieraad besloten om het voorlezen van de juryrapporten ditmaal te laten vallen, het alternatief was
geweest 6 bronzen films niet te vertonen. De reacties op dit besluit waren verdeeld, naast begrip voor het
besluit waren er ook velen die het een gemis vonden dat zij de inhoud van het juryrapport niet konden horen.
Inmiddels heeft de federatieraad besloten dat bij het volgende festival de juryrapporten weer als vanouds
aan bod komen. Is er onvoldoende projectietijd dan zullen er films afvallen.

De jury werd gevormd door:
 de geaccordeerde juryleden François Aelbrecht, Jan Essing en Mat Gerritsen.
 Daniël De Vos uit België.
 uit de beroepswereld: Bernard Bussemaker.

De juryrapporten werden weer samengesteld door Ineke en Henk Siekmans.

De jaarlijks door de UNICA beschikbaar gestelde medaille voor een film(ster) die zich meer dan
verdienstelijk heeft gemaakt voor het amateurfilmen werd toegekend aan Wim Tulp.

De resultaten van het festival staan op bijlage 1.

2.2 Nationale 60 seconden Videowedstrijd
Helaas was het aantal inschrijvingen voor dit festival zo gering dat het bestuur heeft besloten het niet door te
laten gaan.
Met ingang van 2011 is de naam van dit festival gewijzigd in: NOVA Eén minuut Film Festival.

2.3 Cursussen
In het verslagjaar werden door de NOVA geen cursussen georganiseerd.



Federatie NOVA Jaarverslag 2010

V1.0 Pag: 4/17

3 Organisatie
3.1 Bestuur
In het verslagjaar bestond het dagelijks bestuur van de NOVA uit Ruud van der Horst (voorzitter), Harry Noy
(penningmeester) en Huib Steenkuijl (secretaris). Het rooster van aftreden is: voorzitter (2011), secretaris
(2012) en penningmeester (2013).

3.2 Activiteiten bestuur
Naast haar statutaire verplichting tot het houden van een algemene ledenvergadering en federatieraad
vergaderingen heeft het bestuur de volgende activiteiten ontplooit:

 Er is een besturendag georganiseerd.
 De voorzitter heeft deelgenomen aan de stuurgroep opleidingen.
 Er is contact geweest met de Stichting Amateurfilm, organisator van “De dag van de amateurfilm”.

Tijdens deze dag heeft de voorzitter een toespraak gehouden over de NOVA en er zijn een aantal
films vertoond uit de Filmotheek.

 Door de werkgroep ontsluiting filmotheek is het boek “Filmanalyse Op Maat” opgeleverd. Dit boek is
met de bijbehorende DVD verspreid in twee oplagen met in totaal 180 stuks.

 Er is een werkgroep NFF opgericht. Deze zal onderzoeken of en zo ja hoe het NFF anders kan
worden georganiseerd.

 Er is een werkgroep haalbaarheid NOVA docent geformeerd.

3.3 Federatieraad en Algemene Ledenvergadering
De Federatieraad kwam bijeen op 13 maart, 22 mei, 11 september en 11 december. De vergadering van 13
maart was tevens Algemene Ledenvergadering.
Besluiten Federatieraad
Door de federatieraad zijn in 2010 de volgende besluiten genomen:
ID Omschrijving
B0310-01 Op een NFF zal altijd 1 film van de organiserende AO wordt vertoond op voorwaarde dat deze film een nominatie heeft

ontvangen. Komen meerder films in aanmerking dan wordt de film met de meeste punten gekozen.  Deze film is de
openingsfilm van het festival.

B0510-01 De prijswinnende films van de Nat. 60sec videowedstrijd 2010  zullen op het NFF 2010 worden vertoond
B0510-02 De naam van de Nat. 60sec videowedstrijd wordt gewijzigd in NOVA Eén minuut Film Festival (NEFF)
B0510-03 De commissie wedstrijdzaken is geformeerd. Deze zal zich bezighouden met het NFF en het NEFF.
B0510-03 Voor docenten van jurycursussen geldt een vergoeding van €50,00 euro per dagdeel exclusief reis en verblijfskosten.
B0510-04 Concept notulen worden ter correctie aan deelnemers vergadering toegestuurd voor definitieve verspreiding.
B0910-01 Functionarissen binnen de NOVA moeten lid zijn van een aangesloten vereniging
B0910-03 Vergaderfrequentie federatieraad wordt 3x in 2011, evaluatie in december 2011
B0910-04 Werkgroep NFF geformeerd, bestaande uit Piet van Eerden, Henk Siekmans en Emile de Gruijter
B1210-01 Werkgroep haalbaarheid NOVA Docent geformeerd, bestaande uit Wally Joosen, Bianca van Gelderen, Henk Koster en Arie

Heerkens
Tabel 1. Besluitenlijst federatieraad

3.4 Roulatieschema festivals
Jaar NFF 60 Sec
2011 AVO FAA NH’63
2012 MN NOVA Noord
2013 ZH I NB’80
2014 ZH II ZEEVA
2015 FAA NH’63 AVO
2016 LOVA MN
2017 NOVA Noord ZH1
2018 NB’80 LOVA
2019 ZEEVA ZHII

Tabel 2. Roulatieschema festivals

3.5 Besturendag
Op 30 oktober vond de Besturendag plaats. De opkomst was helaas gering. Er waren slechts
15 personen aanwezig. Het bestuur vraagt zich af of het houden van deze bijeenkomst nog wel zinvol is. Het
oorspronkelijke doel was om uitwisseling van kennis en ideeën tussen de besturen mogelijk te maken en
zaken van gezamenlijk belang te bespreken. De deelnemers dienen zelf de dag te vullen, dit is niet iets dat
van het bestuur kan worden verwacht, dat kan alleen faciliteren. Een goede invulling voor deze dag was
ditmaal niet gelukt en dat was waarschijnlijk mede de oorzaak van de slechte opkomst. De wel aanwezigen
vonden het een geslaagde dag waar weer eens over film werd gesproken.

3.6 Functionarissen en Commissies
Jury Coördinatie Commissie (JCC)
Henk van de Meeberg (voorzitter), Jan Schoonen (secretaris), René Roeken en Mat Gerritsen.
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Door het aftreden van Herman Ottink is er een vacature ontstaan.
Secretaris Nationale Wedstrijd
Jan Schoonen is in 2010 opgevolgd door Henk Siekmans.
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 Boxhoorn en Cor van der Plaat.
Stuurgroep opleidingen
Franka Stas, Hans Lips, René Roeken, 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
Werkgroep NFF
Piet van Eerden, Henk Siekmans en Emile de Gruijter
Werkgroep haalbaarheid NOVA Docent
Wally Joosen, Bianca van Gelderen, Henk Koster en Arie Heerkens

3.7 Ereleden
De federatie had in 2009 5 ereleden:
Arie de Jong, Jan Dekker, Jan Essing, Jan van Weeszenberg en Piet van Eerden (erelid met de functie van
erevoorzitter).
Helaas is in april van dit jaar Jan van Weezenberg overleden.

4 Jaarverslagen Commissies
4.1 Jury Coördinatie Commissie (JCC; tekst Jan Schoonen, secretaris JCC)
 In 2010 heeft de JCC 2 x vergaderd en wel op 26 januari en op 23 september.
 De terugkomdag voor geaccordeerde juryleden op 6 februari in Cultureel Centrum Evertshuis te

Bodegraven werd bijgewoond door 29 geaccordeerde juryleden + alle 5 leden van de Jury Coördinatie
Commissie (van wie 4 geaccordeerd jurylid zijn); 11 geaccordeerde juryleden waren verhinderd.

 De volgende belangrijke vraag werd aan de orde gesteld: “Is de informatieoverdracht tussen de JCC en
haar juryleden optimaal en als dat niet het geval is wat kunnen we daar dan aan doen?”

 In de ochtend werden onder andere de volgende onderwerpen besproken: Het beoordelen van 60
seconden films en Het beoordelen van slideproducties. Ook het definitieve pad naar het
juryvoorzitterschap kwam ter sprake.

 Na de lunch werd het programma gevuld met de vertoning van een aantal films met de intentie om de
onderlinge verschillen in waardering met elkaar te bespreken.

 Op 7 en 14 oktober is in het Evertshuis te Bodegraven een nationale jurytraining gehouden voor
opleiding tot geaccordeerde juryleden. 14 deelnemers hadden zich hiervoor aangemeld. Na een
schriftelijke toets bleek dat acht van hen tot geaccordeerd jurylid konden worden gecertificeerd. Hieraan
is (met een certificaat) aandacht besteed tijdens het NOVA Film Festival.

 In de loop van 2010 zijn er negen juryleden (van de “oude” lichting) gestopt en acht nieuwe
geaccordeerde juryleden bijgekomen. Hierdoor is het aantal geaccordeerde juryleden gedurende het
gehele jaar verminderd van 46 tot 45.

 Op 12 juni en op 9 december is een jurytraining voor opleiding tot juryvoorzitter gehouden, eveneens in
het Evertshuis te Bodegraven. De 13 deelnemers die ten minste op een van de trainingsdagen aanwezig
waren geweest kunnen ingezet worden als juryvoorzitter. Alle deelnemers waren reeds geaccordeerd
jurylid.

 Ook in 2010 heeft de JCC de jury geselecteerd voor de jurering van de Nationale Finalewedstrijd. De
jury werd gevormd door de geaccordeerde juryleden François Aelbrecht, Jan Essing en Mat Gerritsen,
aangevuld met Daniël De Vos uit België en (uit de beroepswereld) Bernard Bussemaker.

 Herman Ottink heeft besloten om met ingang van 1 september 2010 uit te treden als lid van de Jury
Coördinatie Commissie.
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4.2 Secretaris Nationale Wedstrijd
 Tot en met het NOVA Film Festival 2010 heeft Jan Schoonen zowel de taak van secretaris van de JCC

als die van de (nieuwe) secretaris van de Nationale Wedstrijd uitgeoefend. Daarna heeft Henk Siekmans
het secretariaat van de Nationale Wedstrijd overgenomen.. De nodige voorbereidingen werden ook weer
getroffen voor deze jurering, zoals het innemen en nummeren van de films en de
aanmeldingsformulieren, het maken van het projectieprogramma, het gereedmaken van de nodige
informatie voor de jury, enz.

 Henk Siekmans was, samen met zijn echtgenote Ineke, voor het achtste achtereenvolgende jaar
jurysecretaris bij de jurering van de films voor de Nationale Finalewedstrijd, die werd gehouden van
donderdag(middag) 16 t/m zondag 19 september, wederom in het clublokaal van ERSA te Roosendaal.
Ook in 2010 verwerkten zij de aantekeningen van de jury tot juryrapporten. Bouke Jasper verrichtte de
projectie.

 Ook in 2010 was de secretaris verantwoordelijk voor de samenstelling van het filmprogramma voor het
NOVA Film Festival. Vanwege de buitengewoon lange gemiddelde projectietijd van de films (21 minuten
tegenover 14 minuten “normaal”!) was het helaas niet mogelijk om voldoende tijd over te houden voor
het voorlezen van de juryrapporten.

4.3 UNICA Contacten (tekst: Vladimir Murtin)
UNICA promotiedag werd gehouden op 6 maart in “De Rotonde” te Enspijk van 11:00 tot 16:50 uur.
Een gevarieerd programma met een gezamenlijke lunch werd door 36 bezoekers bijgewoond.
Voor de middag is een reisverslagfilm van Emile de Gruijter over Unica 2009 in Gdansk vertoond en een
promotiefilm voor het festival in Einsiedeln in 2010. Jan Essing heeft de aanwezigen geïnformeerd over
de ontwikkelingen in het Unica comité.
Na de middag hebben wij onze speciale gast Jan Baca uit Spanje voorgesteld. Hij is al vele jaren de
meest succesvolle filmer van de Unica festivals. Hij is lid van het comité van UNICA. Jan Baca heeft 3
van zijn beste films vertoond en besproken.

 Het internationale congres UNICA 2010 werd dit jaar gehouden in Einsiedeln, Zwitserland tussen
28-8 en 4-9-2010. Er waren 43 deelnemers uit Nederland. Als gedelegeerden was Nederland
vertegenwoordigd door Vladimir Murtin en Piet van Eerden.
Het congres heeft 3 nieuwe landen tot lid toegelaten, namelijk Armeni , Roemeni  en Rwanda. Deze
brengen het totaal aantal leden naar 34, plus 2 corresponderende landen.
In verband met het groeiende aantal lidstaten komt het programma van de Unica wedstrijd onder druk te
staan. In mei 2011 worden opmerkingen van de Unica leden over een nieuw wedstrijdreglement
verwacht.
De contributie van de lidstaten blijft onveranderd.
Filmwedstrijd Unica:
Er zijn 140 films uit 30 landen vertoond.
Leo Baeten nam zitting in de 7-koppige internationale jury.
Het nationale programma van Nederland bestond in Zwitserland uit 3 films.

Resultaat NOVA FF
LANG ZAL ZE LEVEN van Peter Keijsers           goud
BRABANTS ZAND van Mark Kapteijns              goud
EDITH van Jef Caelen              goud
"Lang zal ze leven" en "Brabants zand" hebben beide een bronzen medaille behaald.
Alle vertoonde films tijdens deze Unica werden door de jury besproken. Deze resultaten betekenen dat
Nederland bij de volgende Unica 2011 in Luxemburg wederom 75 minuten projectietijd heeft.
In de Unica “World Minute Movie Cup 2010” wedstrijd had Nederland twee films:  “Water” van Niek
Oostenbrugge en “Zandrollers” van Aad van Polanen. Beide inzendingen wisten door te dringen tot de
laatste 16. De film "Zandrollers" behaalde de tweede plaats. Daarom heeft Nederland bij de volgende
Unica weer twee plaatsen in de World Minute Movie Cup 2011.
UNICA festivals voor de komende jaren:
2011 Luxemburg
2012 Russe, Bulgarije
2013 Zuid Korea
2014 zijn er meerdere kandidaten: Georgi  - heeft interesse (hier is onduidelijk wie officieel de
organisatie van filmers vertegenwoordigt); Slowakije - heeft een goede accommodatie; Oostenrijk - het
filmverband viert zijn 50-jarig jubileum.
Voor de Unica 2011 in Luxemburg is een speciaal programma voor jeunesse  toegezegd. Dit betreft een
professioneel geleide workshop met goede techniek.
UNICA rondzendprogramma in 2010 bevatte een selectie van 23 films (waarvan 4 one-minute films) uit
17 verschillende landen op twee DVD’s. Dit programma werd ook dit jaar in aparte kopieën aan alle
aangesloten organisaties van de NOVA ter beschikking gesteld voor vertoning in openbare projecties.

 De UNICA medaille werd dit jaar uitgereikt tijdens het NOVA Film Festival 2010 in het Scheldetheater in
Terneuzen aan Wim Tulp (ZEEVA).
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 Overzicht van het aantal Unica bezoekers uit Nederland in de laatste 5 jaar:
2006 (Daegu en Gyeongju, Zuid-Korea): 35, 2007 (Liptovský Mikuláš, Slowakije): 30, 2008 (Hammamet,
Tunesië): 21, 2009 (Gdansk, Polen) 32, 2010 (Einsiedeln, Zwitserland) 43.

4.4 Werkgroep ontsluiting Filmotheek (tekst: Ruud v.d. Horst)
Leden van de werkgroep zijn: Ben Teeninga, Bernard Bussemaker, Co Vleeshouwer (toegevoegd, Huib
Steenkuijl)
In 2009 is het concept van de ‘lesbrief’ filmanalyse (non-fictie) en de voorbeeld-filmfragmenten toegepast bij
3 clubs door Bernard. De opmerkingen hebben geleid tot diverse aanpassingen in het voorjaar 2010 van de
lesbrief.
Het bestuur heeft in overleg met Bernard besloten om de ‘lesbrief’ niet digitaal maar als een brochure te
gaan uitgeven. Huib heeft samen met Bernard de lay-out voor de brochure toegepast en deze laten drukken.
Huib heeft tevens de filmfragmenten op een dvd gekopieerd om als bijlage van de brochure te dienen. De
cover is naar een ontwerp van Piet van Eerden gemaakt. In september zijn 150 exemplaren uitgegeven aan
de clubs van de NOVA. In december is een tweede druk gerealiseerd van 30 stuks.
Hierbij wil het bestuur Bernard nogmaals bedanken voor de vele uren en het werk die hij heeft besteed, om
een begin te maken met de ontsluiting van de filmotheek voor educatieve doeleinden.
De baten die hierdoor zijn gegenereerd zullen gebruikt gaan worden om de kosten te dekken om wederom
een ‘lesbrief’/brochure samen te stellen en hiervoor filmfragmenten, andere genres, uit de filmotheek te
onttrekken. In 2011 zal hier een vervolg aan worden gegeven.

4.5 Stuurgroep opleidingen (tekst: Ruud v.d. Horst)
De leden zijn: Franka Stas, Hans Lips, Ruud van der Horst, René Roeken en (toegevoegd) Co Vleeshouwer.
De leden zijn diverse keren in 2010 bijeen geweest om de stand van zaken te bespreken en om een pilot
‘didactiek’ voor te bereiden. Het plan van aanpak is verder gevolgd. Tijdens de federatieraadsvergaderingen
in 2010 is hierover informatie verstrekt. De stuurgroep wil een pilot ‘didactiek’ opstarten in het najaar om een
les te gaan uitproberen. De Aangesloten Organisaties worden in het voorjaar verzocht om leden voor te
dragen om dit pilot te gaan/mogen volgen, zij hebben immers de ledenadministratie onder beheer. Hierop
wordt maar door 2 AO’s op gereageerd.
De Stuurgroep besluit medio 2010 om een aantal (bekende) leden zelf te benaderen. Zij zendt een email
naar ruim 60 leden en hierop reageert meer dan de helft positief. Het pilot wordt gepland op 18 september in
Hilversum. Er zijn 26 leden die deelnemen, de rest geeft aan dat zij wel interesse hebben over de inhoud
van de dag maar helaas verhinderd zijn. De stuurgroep besluit dat er een verslag gemaakt moet worden van
de dag en vragen Anneke Lips hiervoor.
Het pilot geeft voldoende houvast om verder te gaan met de Opleiding tot NOVA-docent, hoewel een aantal
deelnemers laten weten dat NOVA-docent voor hen niet is weggelegd om diverse redenen. Ook enkele niet
deelnemers laten zich niet positief uit!
In de federatieraad van december is een werkgroep geformeerd die een onderzoek gaat doen naar de
haalbaarheid van een NOVA-docent. De stuurgroep blijft van mening dat een NOVA-docentschap
noodzakelijk is voor de continuïteit van het opleiden van onze leden.

4.6 Commissie Communicatie (tekst: Bouke Jasper)
Geen informatie

4.7 Filmotheek (tekst: Ben Teeninga)
Verhuur
In 2010 is 61 keer met goed gevolg een beroep gedaan op de filmotheek. In 2009 was dat 65 keer.
Een nadere specificatie van de aanvragen luidt als volgt:
- 14 keer een niet aan een bepaald programma gebonden aanvraag met diverse animatiefilms,

documentaires, genrefilms, speelfilms, compilaties met 60 secondenfilms en compilaties met UNICA-
films;

-  1 keer het programma 2001 deel 1, bestaande uit ? films;
-  3 keer het programma 2006 deel 1, bestaande uit 4 films;
-  1 keer het programma 2006 deel 2, bestaande uit 4 films;
-  4 keer het programma 2006 deel 3, bestaande uit 4 films;
-  1 keer het programma 2006 deel 4, bestaande uit 5 films;
-  4 keer het programma 2007 deel 1, bestaande uit 4 films;
-  1 keer het programma 2007 deel 2, bestaande uit 5 films;
-  1 keer het programma 2008 deel 2, bestaande uit 6 films;
-  6 keer het programma 2008 deel 3, bestaande uit 6 films;
-  8 keer het programma 2009 deel 1, bestaande uit 4 films;
-  8 keer het programma 2008 deel 2, bestaande uit 5 films;
-  9 keer het programma 2008 deel 3, bestaande uit 5 films.
Er zijn in 2010 geen acetaatfilms  aangevraagd.
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De klanten
In 2010 hebben in totaal 43 clubs, drie AO’s, één individueel lid, één particulier en de JJC één tot vier keer
gebruik gemaakt van de diensten van de filmotheek.
Verzending
De verzending heeft in 2010 geen problemen opgeleverd.
Internet
Ook in 2010 hebben bijna alle klanten van de filmotheek gebruikgemaakt van het internet (e-mail) om een
aanvraag te starten of om de communicatie over een aanvraag voort te zetten.
In 2010 is de hoofdpagina van de NOVA-filmotheek op het internet 1276 keer geraadpleegd.
Catalogus
De catalogus staat op het internet en is in 2010  352 keer geraadpleegd.
Kosten en vergoedingen
Gedetailleerde financiële gegevens over 2010 zijn doorgegeven aan de penningmeester van de NOVA. In
2010 is ongeveer € 269 minder uitgegeven dan er aan vergoedingen is binnengekomen.
Diversen
In 2010 zijn in totaal 10 acetaatfilms overgezet naar miniDV of naar een digitaal bestand:
8/D/02 Gevormd uit klei
8/D/04 Rondom het oude spinnewiel
8/D/05 En de boer hij ploegde voort
8/D/12 Half twee
8/D/14 Om de eerste groene
8/D/18 Sturzhahn
S8/D/30/Gs  De kollektie
S8/S/51/Gs Romance in C
16/S/51/Gs La chute de la casquette
16/S/47/Gs Love without love

4.8 Werkgroep automatisering (tekst Huib Steenkuijl)
In mei is de werkgroep bestaande uit de supportgroep en de webmasters van NOVA en de AO’s voor de
eerste keer bijeengekomen. Hier is een toelichting gegeven over de door de federatieraad genomen
besluiten m.b.t. een uniforme wijze van website organisatie teneinde een NOVA brede identiteit op het
Internet te creëren. Hierbij blijven de AO’s vrij in het invullen van de inhoud van hun eigen site. In een later
stadium zal een centrale registratie van leden worden gerealiseerd met beheer op AO niveau.
De geplande vergadering van september is afgeblazen omdat de verwachte nieuwe versie van het
beheerssysteem langer op zich liet wachten dan gedacht.
In oktober is de nieuwe website van de NOVA geannonceerd gevolgd door de website van ZHII in
november. De realisatie van de sites voor alle AO’s is voorzien voor 2011 onder de nieuwe versie van het
beheerssysteem.

5 Jaarverslagen Aangesloten Organisaties
5.1 NOVA Noord (tekst: Bianca van Gelderen)
Algemeen:
Het voor 2010 vastgestelde activiteitenplan is met succes uitgevoerd.
Er zijn 2 workshops georganiseerd. We hebben een goed  NOVA-Noord filmfestival gehad. De UNICA avond
was weer goed bezocht evenement.
Het bestuur heeft 10X vergaderd,er zijn 3 raadsvergaderingen gehouden en een Algemene
Ledenvergadering.
Jongeren:Het bestuur heeft veel tijd gestoken in het samenwerken met jongeren. Er wordt hard gewerkt om
het opzetten van de jongeren werkplaatsen te realiseren.  Er is een jongeren filmfestival georganiseerd, daar
waren 20 films waarvan er 17 gedraaid zijn en die zijn, direct in de zaal, beoordeeld door NOVA juryleden.
Er waren rond de 60 bezoekers en het was een groot succes.
NOVA-Noord 50 jaar jubileum. Dit jaar stond in het teken van ons 50 jarig jubileum. Er is een feestavond
georganiseerd en in januari 2011 wordt er in dit kader een masterclass georganiseerd.
De filmclub ”de Windjammer” organiseerde het Tweede Nationale Speelfilmfestival. Er waren 17 speelfilms.
Er waren ongeveer 80 bezoekers aanwezig.
Ledenbestand:
In januari 2010 is het leden aantal teruggelopen naar 185 leden, mede omdat de Videogroep ’76 uit Delfzijl
zich weer heeft teruggetrokken.
Filmzaken:
Tijdens de 51ste NAVFW, die gehouden werd op 27 maart 2010 in Oosterwolde , waren er 24 films.
De Beste documentaire en het beste geluid ging naar de film Millenniumkinderen van Tobias Stokhof. Beste
reportage ging naar de film Wit-Ruslandvirus, van Teake Bosch.



Federatie NOVA Jaarverslag 2010

V1.0 Pag: 9/17

Beste speelfilm en beste Camera ging naar de film de Dans van de koffiekruimels van Sander Looijenga. De
beste jongerenfilm was de film Genesis van Timo Hensen.
Laureaat was voor “de dans van de koffiekruimels ” van Sander Looijenga. De publieksprijs ging naar de film
“Omsjen” van Auke de Witte.
In de wedstrijd voor de clubfilm van 2:30 met als onderwerp “Feestje” ging dit jaar de prijs  naar de Filmclub
“Video ’76 in Delfzijl.
Tijdens het NOVA Filmfestival in Terneuzen werd er 4X zilver , 3X brons gescoord en de prijs voor de beste
nieuwkomer kwam ook bij NOVA-Noord terecht .De Film Tick,tack van Joren Molter (jongeren lid) zal
afgevaardigd worden naar de UNICA.
Educatie:De workshop ”het maken van een vakantiefilm” werd gegeven door François Aelbrechts. Hierbij
waren 42 mensen aanwezig. De workshop “jureren als clubjurylid ” werd gegeven door Mat Gerritsen, hier
waren 24 deelnemers bij aanwezig.
De UNICA films:
Deze vertoning werd gegeven in Zevenhuizen en verzorgd door Nomilllens.
Open Podium:
Het Open Podium ging dit jaar ,helaas, niet door, evenals de besturendag.
Publiciteit
Blik Op Nova-Noord (BONN)ons verenigingsblad is dit keer weer 3X verschenen, er wordt nog steeds
gewerkt aan de lay out om het blad toch levendig en goed leesbaar te houden.
De website wordt goed bijgehouden en veel gelezen. Er zijn uitwisselingen geweest tussen het Noordelijk
Amateur Film Festival(NAFF) en NOVA-Noord. Diverse artikelen zijn geplaatst  in het Dagblad van het
Noorden i.v.m. het jubileum en het jongeren festival, tevens zijn er een aantal interviews geweest bij Radio,
TV Drenthe met een jonge filmmakers binnen NOVA-Noord.

5.2 AVO (tekst: Wally Joosen)
Na de drukte van de afgelopen jaren door ’t PRADO heeft het AVO bestuur zich even beperkt
tot de gebruikelijke activiteiten. Daarvoor in ruil kregen de clubs de mogelijkheid om twee
maal een clubavond te laten verzorgen door deelnemers aan ’t PRADO. Dit op kosten van de
AVO. Dat was een wens van onze subsidiegevers. De deelnemers hebben er op een leuke
manier invulling aan gegeven en de clubs hebben er op ruime schaal gebruik van gemaakt.
Aan doe dagen hebben we dit jaar een jurydag gehad, een workshop met René Roeken en een
dag over geluid door Walter Tuenter en Wally Joosen. Helaas meldde de bijna grootste club
van de AVO de Deventer DAC, zich vlak voor tijd af voor het organiseren van “Een Club
organiseert” zodat die activiteit moest vervallen.
De festivals waren weer goed bezocht. Te beginnen met het Vakantiefilmfestival in Enschede,
het AVO festival en als laatste het clubfestival.
Er werd ook nog vergaderd. Door de leden met de HAVOB, gevolgd door de jaarvergadering.
Door het AVO bestuur werd vier maal vergaderd al werd dat aangevuld met drie maal een
federatieraad waar Henk en/of Wally bij waren; een besturendag van de NOVA met Benno en
Wally; een bijeenkomst rondom de auteursrechten bij Kunstfactor die door Wally bijgewoond
is en een bijeenkomst over de toekomst van amateurkunst door het ministerie OCW in
Deventer die door Benno bijgewoond is.
Voorts heeft het AVO bestuur enkele locaties bekeken om het NOVA FILM FESTIVAL 2011 te
houden. Dat heeft geresulteerd in het besluit om in 2011 het NOVA FILM FESTIVAL in het
RABO theater in Hengelo te houden.
Het aantal leden is door de toetreding van VC Losser met twintig gestegen. Het totaal aantal
leden is nu 399.
De communicatie met het secretariaat verloopt niet altijd naar wens. Het is ronduit treurig te
moeten constateren dat men mutaties in de club niet altijd meldt. Vooral als het gaat om een
overleden lid, zodat de nabestaanden terecht verontwaardigd reageren, begrijp ik de collega
secretaris niet.
Het aantal kringjuryleden is momenteel eenentwintig. Dat baart zorgen. Om voldoende variatie
te hebben om combinaties te maken en om de reistijden te beperken moet er uit elke hoek
voldoende vertegenwoordiging zijn.
Er is vijf keer een AVOcom uitgekomen. De schreeuw om kopij bezorgt mij haast een schorre
keel. Ik ben er mee gestopt om te roepen, het helpt niet. De consequentie is dat u een erg
zakelijke AVOcom krijgt, die in het ergste geval alleen de agenda bevat.

5.3 Midden Nederland (tekst: Huib Steenkuyl)
Bestuur

Tijdens 2010 is de samenstelling van het bestuur ongewijzigd gebleven:
Voorzitter: Jan Tiberius
Secretaris: Huib Steenkuijl
Penningmeester: Drikus Wijenberg
Jurycoördinator: Leon van der Hagen
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Techniek: Huib Steenkuijl
Het bestuur kent één statutaire vacature. Daarnaast zou het wenselijk zijn als er een zesde bestuurslid zou
aantreden. Tot de vacatures zijn vervuld blijft het onmogelijk om alle in het beleidsplan vastgelegde
activiteiten uit te voeren.
Het bestuur heeft in 2010 vier maal vergaderd.
Alle vergaderingen en de besturendag van de federatie zijn door het bestuur bezocht.

Regioraad
De regioraad heeft 3 maal vergaderd in 2010. De vergadering van 11 maart was tevens de algemene
ledenvergadering. Ook de vergadering van 19 mei was voor een deel ALV dit in verband met de verkiezing
van de nieuwe voorzitter.
De opkomst van clubs tijdens de regioraad is verbeterd t.o.v. het vorige verslagjaar maar nog niet optimaal.

Aangesloten verenigingen
Het aantal clubs is 16.
Filmgroep Centrum, HSF Filmvogels, de Geinfilmers en Videogroep USA afkomstig van de VAVAC zijn per
01-01-2010 lid geworden van Midden Nederland.

Ledenadministratie
De regio kende in 2010 één erelid en 312 indirecte leden.
De ledenadministratie wordt door de clubs redelijk onderhouden. Alleen blijft het problematisch om alle e-
mail adressen correct geregistreerd te krijgen. Hierdoor bereiken de nieuwsbrieven helaas niet alle leden.

Beleidsplan
Het in 2009 gepresenteerde beleidsplan heeft niet gebracht wat het bestuur had gehoopt en verwacht. Het
blijkt niet mogelijk de clubs te motiveren om zich in te zetten voor strategische onderwerpen boven het
clubniveau. Het bestuur heeft besloten deze status quo te accepteren en niet meer op de uitvoering van het
beleidsplan aan te dringen. Wel blijft het voor het bestuur een leidraad in haar handelen.

Activiteiten
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie werd georganiseerd door de Cycloop en werd goed bezocht.
In 2011 is de beurt aan Filmgroep Centrum.
Regiofilmfestival
Het regiofestival werd op 20 maart gehouden in Heerde. De Cycloop zorgden voor de organisatie. Tijdens
het goed georganiseerde festival werden 20 films vertoond met een gezamenlijke speelduur van 4,5 uur.
De vijf genomineerde films werden tijdens het NOVA Film festival als volgt beoordeeld:
Titel Waardering
Het geheim van het kruis te Rumpt Brons
Lorken & Co Eervolle Vermelding
Dr.Kolff, vader van de kunstorganen Eervolle Vermelding
De geschiedenis van het ontstaan van het Kampereiland Eervolle Vermelding
Lemster Aak en het geheim van de smid Eervolle Vermelding

Cursussen
In januari is een cursus georganiseerd voor nieuwe juryleden.

Besturendag
Op 18 september werd de besturendag gehouden. Tijdens deze dag waren de besturen van 10 clubs
aanwezig. In de morgen was er een uitgebreide toelichting van de deelnemers op hun activiteiten.

Interclubontmoeting
Dit jaar werd voor de eerste maal de Interclubontmoeting georganiseerd. Tijdens deze dag werd aan de
clubs de mogelijkheid geboden om films te vertonen die niet op het regiofestival zijn gedraaid. Alle negen
deelnemende clubs kregen een tijdblok waarin zij hun films konden vertonen. De films waren vooraf bekeken
door Jan Appels, een geaccordeerd NOVA jurylid. Na ieder tijdblok werden de films door hem kort
besproken. De dag werd door de deelnemers als succesvol omschreven en voor herhaling vatbaar. De door
Jan Appels gemaakte beoordelingen zijn te vinden op de website van Midden Nederland.

5.4 FAA NH’63 (tekst: Gerard van Schie)
Ledental

Leden : 409
Gezinsleden :   16
Ereleden :    2
Clubs :   18
Jubilea aangesloten clubs
Geen

Activiteiten
In 2010 zijn de volgende activiteiten gehouden:

 Lezing door filmmaker Frans Bromet;
 Rondreisjury op pad. Er werden door 15 clubs 89 films aangeboden. 29 films werden genomineerd

voor het NH’63 Filmgala.
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 NH’63 Filmgala 2010
 Jurycursus voor gevorderden ( 8 deelnemers);
 In de hoofdrol: Daniel de Vos en Jeannette Mortier bij Videofilmers Velsen ( 60 bezoekers);
 Vertoning UNICA selectie 2009 bij gastvereniging De Ronde Venen (80 bezoekers);
 NH’63 Opdrachtfestival ( 5 thema’s voor één minuutfilms). 76 deelnemende films.

Actief ook buiten NH’63
Ook in het afgelopen jaar hebben veel van onze leden zich ingezet als ambassadeurs van de amateurfilm:

 Technische Dienst NOVA (3);
 Voorbereidingscommisie NFF (2);
 Jury Coördinatie Commissie NOVA (1);
 Commissie Communicatie NOVA (1);
 Webmaster NOVA (1);
 Gastsprekers NOVA (5);
 7 + 2 nieuwe geaccordeerde NOVA-juryleden
 Veel NH’63-ers zijn vaste bezoekers van de UNICA-festivals;
 Filmothecaris NOVA

Communicatie
 Jaarlijks worden een voorjaars-  en een najaarsvergadering met de afgevaardigden van de clubs

gehouden;
 De nieuwsbrief “De Klap” verschijnt 5 x per jaar;
 NH’63 website in de lucht ( www.nh63.nl )
 Vele contacten lopen via telefoon en e-mail.

De Kunst
Eind 2010 is de relatie met  “De Kunst” beëindigd wegens opheffing van deze organisatie.(Centrum voor
amateurkunst in Noord-Holland.)
Het wordt steeds moeilijker de jaarlijkse subsidie te ontvangen voor activiteiten, die passen binnen de
doelstellingen van de Provincie Noord-Holland. Naar alternatieve mogelijkheden wordt gezocht.

5.5 ZHI (tekst: Jules Oyserman)
Samenvatting

Het nieuwe Regiojaar begon met een ALV op 11 februari. Er waren geen bestuurlijke mutaties. Het bestuur
bestond wederom uit:

Mat Gerritsen - voorzitter
Jules Oyserman - secretaris
Floor Guinée - penningmeester

De Regio organisatie startte het jaar op een financieel gezonde basis met een balanstotaal van € 4095. Er
werd een nieuwe Kascommissie benoemd: Gerard de Boer (LVSL) en  Jan de Bloois (FVCZ) met Henk
Burgering (Te Werve) als reserve.
In 2010 waren er 3 formele Regio vergaderingen, waarin overleg plaats vond met de
clubvertegenwoordigers over o.a. NOVA zaken en de geplande festivals. De eerste twee vergaderingen
vonden plaats in de studio van de HAF, de laatste in de studio van Rijswijk.
De Regio was  op de NOVA federatie vergaderingen en de landelijke besturendag vertegenwoordigd door
de voorzitter.
Het in 2008 gestarte jaarlijkse overleg tussen de regiobesturen van ZH-1 en ZH-2 werd afgelopen jaar ook
weer voortgezet, waarbij o.a. over een mogelijke fusie is gesproken.
Er waren drie festivals georganiseerd. Het gebruikelijke ZH-1 festival in het voorjaar en twee gezamenlijke
ZH-1 / ZH-2  festivals in het najaar. Daarnaast werd een gezamenlijke cameravoeringcursus georganiseerd.
Zie verder hieronder
We hebben dit jaar helaas afscheid moeten nemen van Jan van Weeszenberg, gerenommeerd lid van de
HAF die ook zeer actief was op landelijk niveau. Hij overleed op 3 april op 85 jarige leeftijd in Dordrecht. En
recentelijk (febr. 2011) heeft het Regio bestuur tot haar verdriet vernomen dat Henk Verbeek
(Smalfilmgezelschap Delft), geheel onverwacht al in december 2010 was overleden. Henk had altijd
bijzondere, op poëtische leest geschoeide films.

Aangesloten clubs
Op 19 oktober ontving het bestuur een brief van Te Werve waarin ze meedeelden per 31 december 2010 de
club op te heffen. Aan het eind van jaar waren dus  nog 6 clubs aangesloten bij de Regio ZH-1:

 FVCZ te Zoetermeer
 Het Toverlint te Gouda
 HAF te Den Haag
 LVSL-Plus te Leiden
 RVCV te Rijswijk
 Het Smalfilm Gezelschap te Delft
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Ondanks groei bij de HAF is het totaal aantal betalende leden gedaald van 174 in 2009  naar 167 in 2010
(Te Werve opheffing nog niet meegenomen).

Club- en Regiojurering
De Club- en Regiojureringen verliepen dit jaar probleemloos na vervanging van het Rondreis- jury systeem
door een Centrale Regio Jury (CRJ). De rol van de CRJ is om te bepalen welke van de aangeboden
clubfilms aan de NOVA voorjurering zullen worden aangeboden en welke  op het Regiofestival zullen
worden vertoond. Met dit  2-traps systeem is consistentie in de beoordeling van de films beter gegarandeerd.
De nieuwe jureringregels zijn op de Regio website gepubliceerd.

Het Regiofestival
Het Regiofestival vond plaats op 18 april in studio Gouwestad. Gastclub en organisator was dit jaar het
Toverlint. Het programmaboekje werd dit jaar op voortreffelijke wijze verzorgd door Jan de Bloois (FVCZ). Er
is dit jaar duidelijk beter gepresteerd dan in 2009.
Er zijn 20 films vertoond van hoge kwaliteit. Hiervan waren 19 aan de NOVA voorjurering aangeboden en
deze heeft uiteindelijk 6 genomineerd voor de NFF in Terneuzen. Voorwaar een record!
De genomineerde films waren:

 Vlaardingervaart - Mieneke Meij e.a , FVCZ
 De Verhuizing – Willemien Rotteveel, HAF
 Een ton voor congnac – Niek van Oostenbrugge, het Toverlint
 De deur – Arie Heerkens, het Toverlint
 Pfifferdaij - Niek van Oostenbrugge, het Toverlint
 Nandi’s reis – Peter Goddijn en Frits de Sterke, HAF

Buiten mededinging werd als eerbetoon van Jan van Weeszenberg een ‘in memoriam’ filmpje vertoond van
Jules Oyserman.
Het festival was deze keer een wederom een goedkope aangelegenheid  (totaal €573) mede door de lage
zaalkosten. De  kosten van het  programmaboekje werden ruimschoots gedekt door advertentie-inkomsten.

Reisfilm en Thema festivals
Dit  jaar werden twee extra festivals georganiseerd tezamen met ZH-2.
Het Reisfilmfestival was door ZH-1 georganiseerd en vond plaats bij het Toverlint.  Het aantal deelnemers
viel tegen. Er waren slechts 9 films aangeboden. Henk Molenaar van de IJsselstreek kreeg de zaalprijs met
de film ‘West Canada en de Rocky Mountains’.
Het  Themafestival, met als onderwerp “Water”, georganiseerd door ZH-2, werd op 27 november gehouden
in de Gaffelaar te Zwatewaal.  Dit laagdrempelige festival zonder jurering bleek wel een hit! In totaal werden
18 films vertoond, variërend van 1 tot 5 minuten (het max. toelaatbare).

Cursussen
In samenwerking met ZH-2 werd weer een succesvolle kadercursus Cameravoering georganiseerd. Deze
vond plaats in Bodegraven en werd gedurende twee zaterdagen op een zeer inspirerende wijze geleid door
Steven Geldof.

Samenwerking Programma Commissies
De PC's van de ZH-1 / ZH-2 clubs kwamen in 2010 één maal bijeen. Er is enige kruisbestuiving, maar het
zou nog beter kunnen.

5.6 ZH II (tekst: Harry Noy)
De Organisatie.
Het District Zuid-Holland II bestaat uit 9 clubs. Het ledenverloop van de laatste jaren ziet er
als volgt uit.

2007 2008 2009 2010 1-1-2011
Totaal 253 241 248 271 265
Bestuur
Dit verslagjaar was het bestuur van ons district als volgt samengesteld.
Emile de Gruijter (SGD) – voorzitter; Vacature – secretaris; Harry Noy (RVSL) –
penningmeester.
Ontplooide activiteiten.
Districtsfestival
Op 10 april werd in Multifunctioneel Centrum Koningshof,  Maassluis het districtsfestival van
ZH II gehouden. De drie prijswinnaars van de categorie speelfilms werden genomineerd voor
deelname aan de jurering voor de Finale-wedstrijd van de NOVA. Twee rode rozen heeft in
beroep een nominatie gekregen. Opvallend was wel dat het aantal toegekende nominaties bij
ZH II, dit jaar, vrij laag was.
Analyse van films van het districtsfestival 2010.
Op zaterdag 13 november heeft Co Vleeshouwer (Kunstfactor) enkele films geanalyseerd, die
op het laatste ZH II-districtsfestival zijn vertoond maar niet in de prijzen zijn gevallen.
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Activiteiten in samenwerking met ZH I.
Jurytraining.
Op zaterdag 13 februari hebben, onder leiding van geaccordeerd jurylid Henk van de Meeberg
(VSC Maassluis), 23 personen een regionale jurytraining ondergaan.
Masterclass cameravoering
Steven Geldof bracht op energieke wijze zijn passie voor het filmen over op de deelnemers. De
masterclass  werd door 26 deelnemers uit ZH I en ZH II gevolgd.
Themafestival
Dit festival vond plaats op 27 november in De Gaffelaar. Alle leden uit Zuid Holland konden
inschrijven en daarvan werd gebruikt gemaakt met 14 films.
Vakantiefilm Festival
Het reisfilmfestival vond plaats op 23 oktober in de studio van Gouwestad. Er waren 9 clubs
vertegenwoordigd en de zaal was goed gevuld.
Films uit ons district op bovenregionale podia.
MAFF festival
Het thema van het festival was dit jaar “Droom”.  Twaalf films telde het programma. De jury
werd gevormd door Chris Schepers en Miep Wolff (SGD) en Frans Boymans (van Cine’67).
Benelux Filmfestival
De prijs van het Benelux Filmfestival was voor ‘n film met originele vormgeving en werd
toegekend aan “Het portret” van Ton van Kan. In de reeks speelfilms was de 2e prijs, ten
bedrage van € 100, voor “Narozeniny” (De verjaardag) van V.Murtin, E.de Gruijter & J.
Houtman.
Nationale 60 seconden-videowedstrijd
Wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, kon het Nationaal 60-seconden Filmfestival
helaas niet door- gaan.
NOVA Film Festival
Het NOVA Film Festival (NFF) werd dit jaar gehouden te Terneuzen. Het resultaat van ZH II
was dit jaar beter dan dat van het afgelopen jaar. Er was een gouden medaille voor de
speelfilm De bruiloft van de groep Quadriga en een zilveren medaille was er voor de speelfilm
Conto van de Filmgroep Skoep. Tenslotte werd Twee rode rozen (eveneens een speelfilm)
begenadigd met een bronzen medaille; de makers van deze film zijn E. de Gruijter, C. le Bruin
& B. Wemmers (SGD).
Tenslotte.
Dick Honders onderscheiden
Aan oud-voorzitter van De IJsselstreek Dick Honders is een koninklijke onderscheiding
uitgereikt voor zijn vele bestuurlijke verdiensten voor de Videofilmclub De IJsselstreek.
Barend de Vries overleden
Op 12 juli 2010 overleed  Barend de Vries, een bij velen zeer bekende amateurfilmer en
jarenlang lid van de RVSL uit Rotterdam.

5.7 ZEEVA (tekst: Frans Leijnse)
Bestuur:
Het bestuur is dit jaar 7 keer bijeen geweest.
Waarvan er tweemaal een overlegvergadering was, samen met de voorbereidingscommissie van de NOVA.
Dit jaar stond in het teken van het organiseren van het NFF op 6 en 7 november in Terneuzen.
De Federatievergaderingen zijn zover mogelijk vertegenwoordigd door Wim Tulp.
Vanaf januari 2011 zal Cor Sol dit van Wim overnemen.
We hebben i.v.m. de drukke werkzaamheden voor het NFF niet aan de besturendag van de NOVA
deelgenomen.
Activiteiten die georganiseerd zijn door de ZEEVA:
Op dinsdag 26 januari is in het clubgebouw van Zeeuws-Vlaanderen een UNICA filmavond gehouden. De
opkomst was goed.
De Voorjurering van het NFF is op zaterdag 10 april in een besloten jurering bij Betsie Selen thuis gehouden.
De jury bestond uit Miep Wolf, Joke Sanders en Ger van Berkel, reserve was Harry Grijze. Het
jurysecretariaat was in handen van Wim Tulp, Technische ondersteuning was van  Betsie Selen die tevens
gastvrouw was.
De feestelijke uitslag met vertoning van een aantal films vond plaats op dinsdag 27 april in het clubgebouw
van Zeeuws-Vlaanderen. Er werden 2 films genomineerd. Een film van Diny Kroon en een van Jo en Betsie
Selen.
Alle deelnemers kregen een certificaat uitgereikt als aandenken van hun deelname.
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Op 6 en 7 november hebben we het NFF 2010 in het schitterende Scheldetheater in Terneuzen
georganiseerd. Dit mega project hebben we dankzij de enorme inzet van de commissieleden, alle
medewerkerkers en de adviezen de voorbereidingscommissie er een succesvol Festival van kunnen maken.
We hebben vele dankbetuigingen ontvangen.
Het is ons gelukt, ondanks de matige opkomst van bezoekers, toch met een klein positief financieel resultaat
af te sluiten. Met dank aan de sponsoren Gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland, DOW en YARA.
Onderwerpen waar we nog mee bezig zijn:
Frans Leijnse heeft t.b.v. alle informatie voor en over het NFF een website gemaakt die via de NOVA site te
vinden was.
Hij heeft ook op 15 mei een vergadering in Nijkerk bijgewoond over het opzetten van een nieuwe NOVA
website. Hierin komt dan voor elke AO een eigen site.
Het systeem waarmee gewerkt gaat worden is Joomla!.
We zijn bezig om een andere formule te maken voor de ZEEVA website, nu Z-Vlaanderen met een eigen
website is gekomen.
Discussie over het voorstel om tot een andere opzet en jurering te komen voor het NFF.
Het onderwerp is om op het UNICA systeem over te gaan.
Op zaterdag 2 april 2011 zal in het clubgebouw van Zeeuws-Vlaanderen de voorjurering plaats vinden, deze
is besloten. De aangewezen juryleden zijn: Arjan van Gelderen(voorzitter), Lambert van Griensven, Andre
Rijkeboer en reserve Frans Thielen. Nieuw is dat het reservelid ook de gehele dag aanwezig is.
 Jurysecretaris is Co Smit, die wegens ziekte van Wim Tulp bereid is hem te vervangen en de techniek doet
John de Brock.
Op dinsdag 26 april zal het Regiofestival plaats vinden in zaal Nehalennia in Vlissingen, dit wordt
georganiseerd door Shot’68.

5.8 NB’80
NB’80 is de bij de NOVA aangesloten vereniging waarvan de leden worden gevormd door 17 locale
verenigingen van amateurfilmers uit de provincie Noord-Brabant en onmiddellijke omgeving.
De omvang van het ledenbestand van de locale clubs is divers, en varieert tussen 4 en 59 leden. In totaal
zijn 421 leden in NB’80 vertegenwoordigd. Het aantal leden loopt de laatste jaren gestaag achteruit.
De bestuurszetels zijn sedert half 2009 doorlopend bezet. Het bestuur van de vereniging heeft sedert een
aantal jaren een groot deel van zijn werkzaamheden overgeheveld naar vijf werkgroepen, die met een grote
mate van zelfstandigheid een min of meer afgebakende taak uitvoeren dan wel voorbereiden ten behoeve
van de besluitvorming door de ledenvergadering. Dat zijn de werkgroepen:

 festivals: belast met beleids- en organisatievragen over de eigen festivals (Mottofestival,
Podiumfestival en Brabantse Filmmanifestatie);

 jurycoördinatie (regelen van het inzetten van ervaren en beginnende juryleden;
 opleidingen: verzorging van de volgende opleidingen: Vervolgopleiding, Beeldexpressie, Van

hobbyist tot filmanalist, en Scenarioschrijven;
 communicatie: onderhoud van de eigen internetsite en andere promotieactiviteiten; aansturing

programmacommissarissen;
 vernieuwingen: deze werkgroep is weinig actief.

De ledenvergadering wordt vier maal per jaar gehouden, en wordt steeds redelijk bezet door (meestal vaste)
vertegenwoordigers van de plaatselijke clubs. In principe hebben alle aanwezigen een taak in een van de
werkgroepen.
De ondersteuning geschiedt in de vorm van faciliteiten en subsidies door Kunstbalie in Tilburg. De subsidies
voor de festivals zijn afkomstig van de provincie Noord-Brabant.
Veel aandacht is besteed aan de praktijkopleiding en -begeleiding van “eigen” juryleden als opstap naar
verdere opleiding in NOVA verband, en voorts aan het opzetten van een basiscursus voor beginners (uitgifte
van materiaal).
Het NB’80-beleidsplan 2010-2015 is vastgesteld, en wordt periodiek op onderdelen geëvalueerd.
Problemen waarmee NB’80 worstelt:

 de vergrijzing van de ledenbestanden van de aangesloten clubs en daarmee gelijk opgaande
terugloop in de locale activiteiten

 het missen van de aansluiting met de belangstelling bij de jeugd en de nieuwe media
 het kleine aantal mensen die een actieve rol willen in NB’80 (juryleden m.n., maar ook trekkers in de

werkgroepen)
 het gemis aan actieve ondersteuning door de NOVA

5.9 LOVA
Het jaar 2010 bracht de LOVA veel succes, nationaal alsook internationaal.
Hoogtepunt was de bronzen medaille voor de film LANG ZAL ZE LEVEN van Peter Keysers, behaald tijdens
het UNICA Wereld Festival voor non-professionele filmers, gehouden in het Zwitserse Einsiedeln.
Jef Caelen kreeg eervol voor de film EDITH. Daar te mogen draaien is natuurlijk ons aller wens. Heren
gefeliciteerd.
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Het nieuwe reglement voor de LFD krijgt steeds meer vorm. De kinderziekten zijn er zowat uit met als
resultaat dat meerdere filmers met een prijs in zijn/haar categorie naar huis gaan. Henk Teunissen, in
samenwerking met Harry Bonné kunnen best tevreden terugkijken naar een opbouwende en positieve
periode, waarin waardering naar iedereen punt één was.
De LFD werden dit jaar in het Glaspaleis te Heerlen gehouden op 24 en 25 april.
Laureaat van de Limburgse Filmdagen was Jef Caelen met de film GRASHOEK IS WEG. Verder werden er
nog 4 gouden plakken toegekend. Zeven filmers mochten zilver mee naar huis nemen en 11 maal brons van
de in totaal 39 films.
Met deze uitslag gingen we naar het NOVA Film Festival te Terneuzen op 6 en 7 november.
De LOVA behaalde de volgende prijzen.

-Goud- MITSIE Peter Brouwers
BLOEM Huub Bervoets
DE COLLECTANT Jef Caelen
ORA PRO NOBIS Urbain Appeltans

 -Zilver- GRASHOEK IS WEG Jef Caelen

-Brons- BERMBOEKETTEN Ton Polman
VOLKSFIGURE Peter Brouwers

Een voortreffelijk resultaat; allen gefeliciteerd.
De Geleense Smalfilm en Videoclub (GSVC) nodigde alle LOVA-leden uit op 22 oktober voor een
projectieavond van UNICA-films 2009. Jef Caelen voorzag alle films inhoudelijk van commentaar. Een druk
bezochte en interessante avond.
De LAS uit Maastricht had ingezet op het thema “Verzamelen” voor de Interclubontmoeting 2010.
LCG uit Voerendaal, winnaar 2009 bracht op 24 oktober zo’n 150 LOVA-isten naar het Kunderhoes aldaar.
Met 14 filmproducties weer eens een volle middag ongecompliceerd genieten.  Winnaar werd Filmclub
Weert met DE BLAUWE DROOM. Laten we hopen dat Filmclub Weert het verlies van de postzegel tegen
die tijd verwerkt heeft en de organisatie van de ICO ter hand neemt.
Het Huis Voor De Kunsten organiseerde samen met de LOVA voor de 5e maal (eerste lustrum) het 4XF
Jongeren filmfestival in Lyceum Schöndeln te Roermond en wel op 29 oktober.Het aantal deelnemende films
was dit jaar voor het eerst onder de tien. Laten we hopen dat dit een incidentje in het Limburgse was.
Winnaar werd Tess Löwenhardt met de film: DE GROTE GEMENE DELER.
Ook dit jaar weer of laten we zeggen net over de streep (2 januari 2011) werden liefst 19 LOVA-films
vertoond op L1.  Een terechte waardering van onze provinciale zender, waardoor we zelfs per satelliet overal
ter wereld te ontvangen zijn.
LOVA-Signalen kwam dit jaar 5 maal in de brievenbus.
Het boekske blijft ondanks de hoge kostprijs een gehandhaafd item. Redacteur Noud van den Biggelaar
heeft concrete afspraken gemaakt met de clubs zodat een basisvoorziening kopij zekerheid verschaft wat
betreft leesvoer.
In het bestuur werd het penningmeesterschap van Harry Bonné overgenomen door Jacq Troquet.  Harry
blijft echter als wedstrijdsecretaris verbonden aan de organisatie. Hay Joosten heeft als onze consulent  van
het Huis voor de Kunsten zijn plaats afgestaan aan Patricia Peters. Hay gaat met pensioen maar zal als
filmproducent ons in de toekomst beconcureren.
Gedurende het jaar werd ook geprobeerd in het gebied van Venray een nieuwe club op te richten
Via de lokale TV, kabelkrant en het lokale nieuwsblad werden mensen opgeroepen een LOVA info avond
met vertoning van films bij te wonen in het centrum van Venray. Drie bezoekers kwamen opdagen. Voor het
bestuur een te dunne marge om later hierop terug te komen.
Ondanks het wat jammerlijke ledenverlies (188 betalende leden) was 2010 voor de LOVA weer een goed en
interessant filmjaar.
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BIJLAGE 1 Resultaten NFF 2010
Filmtitel Naam maker(s) AO Punten

GOUD
Vlaardingervaart Mieneke Meij ZH I 485
Morgen zal alles anders zijn  René Roeken NB’80 461
De bruiloft Quadriga (Vladimir Murtin, Tony

Torn, Emile de Gruijter &
Willemien Rotteveel)

ZH II 459

Door God gescheiden? Ton Kraayenvanger AVO 458
Mitsie Peter Brouwers LOVA 457
Bloem Huub Bervoets LOVA 456
De collectant Jef Caelen LOVA 451
Ora pro nobis Urbain Appeltans LOVA 450

ZILVER
Zeventigsters Annelies Heesakkers FAA NH’63 439
Omsjen Auke de Witte NOVA Noord 439
Grashoek is weg Jef Caelen LOVA 438
De Pantanal René Roeken NB’80 421
De onschuld voorbij Videofilmers GSA (voorheen)  FAA NH’63 418
Dans van de koffiekruimels  Sander Looijenga NOVA Noord 416
What to do in Kathmandu?  Ton Kraayenvanger AVO 411
Op z’n Frans Dirk Willem Wonnink NB’80 408
Millenniumkinderen in Nepal  Tobias Stokhof NOVA Noord 408
Nandi’s reis Peter Goddijn & Frits de Sterke  ZH I 401
Tick Tack Joren Molter NOVA Noord 401
Conto Filmgroep Skoep (Rob Nijholt,

Louis Smits, Kees van Driel,
Gerard Lauck & Ton van Kan)

ZH II 400

BRONS
Louis ERSA Projectteam NB’80 396
Twee rode rozen Emile de Gruijter, Bob

Wemmers & Cees le Bruin
ZH II 386

Genesis Timo Hensen NOVA Noord 380
De histotie van de
Eindhovense industrie 1800
– 1950

Phocas Kroon NB’80 377

Een ton voor Cognac Niek van Oostenbrugge ZH I 375
Vincent Joren Molter NOVA Noord 370
De deur Arie Heerkens ZH I 367
Het Wit-Rusland virus Taeke Bosch NOVA Noord 362
Tijd van leven Herman Rammers FAA NH’63 362
Bermboeketten Ton Polman LOVA 360
We San, we love too sweet  Eric Geerligs FAA NH’63 360
Het geheim van het kruis te
Rumpt

Martin Pel Midden Ned. 357

Pfifferdaj Niek van Oostenbrugge ZH I 355
De verhuizing Willemien Rotteveel ZH I 354
Volksfigure Peter Brouwers LOVA 354

EERVOLLE VERMELDING
Een verbinding tussen
oceanen

Jo Selen ZEEVA 324

Laureaat: Mieneke Meij met Vlaardingervaart
Speciale prijzen:

Film waarin de emotie goed is overgebracht naar de kijker (beschikbaar gesteld door ZeeVa):
Door God gescheiden?  Van Ton Kraayenvanger
De beste vrouwelijke cineast (beschikbaar gesteld door Ineke Essing):
Mieneke Meij met Vlaardingervaart
De beste nieuwkomer (beschikbaar gesteld door Jan Schoonen):
Sander Looijenga met Dans van de koffiekruimels
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Films die door tijdgebrek niet vertoont konden worden:
Dudok en Velsen Margreet Schaafsma FAA NH’63
Rechtvaardige onder de volkeren Gerard van Schie FAA NH’63
Verner Panton Han van der Stok FAA NH’63
De Lemsteraak en het geheim van de smid Leo Harland Midden Ned.
Dr. Kolff, vader van de kunstorganen Henk de Koning Midden Ned.
Het ontstaan en de ontwikkeling van het Kampereiland  Cor van Dijk Midden Ned.
Lorken & Co. José Bibián & Jeroen Kluts  Midden Ned.
Elke druppel telt Joren Molter NOVA Noord
Wonderen in steen Diny Kroon ZEEVA
Droom Henk van de Meeberg ZH II
Zoon van Aeolus Henk van de Meeberg ZH II
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