
H0t nieuwe NOVfl bestuur
De NOVA heeft sinds 1 mei 2011 een nieuw bestuur. In de vorige

algemene ledenvergadering zijn de voorzitter, Ruud van der Horst en de

penningmeester, Harry Noy, afgetreden. Ruud van der Horst heeft tijdens

het NOVA 60 seconden festival van de nieuwe voorzitter Kees Tervoort

een grote pion gekregen. Hij was immers iemand in de voorhoede van het

spel. Harry Noy was met vakantie, dus hem staat nog een afscheidscadeau

te wachten.

De volgende personen hebben zitting

genomen in het nieuwe bestuur:

Kees Tervoort - voorzitter

Emile de Gruijter - secretaris

Huib Steenkuijl - penningmeester

Mat Gerritsen - bestuurslid - aanspreek-

punt voor juryzaken en communicatie

Henk Siekmans - bestuurslid - aan-

spreekpunt voor wedstrijdzaken

De penningmeester is de enige, die

ook zitting had in het oude bestuur als

secretaris. Mat Gerritsen moet helaas

voorlopig even afhaken vanwege zijn

gezondheid.

Kees Tervoort

Kees is bij velen bekend als de 'stem

van de techniek' bij de NOVA-festivals.

Hij is in 1984 lid gewor-

den van Videofilmers Vel-

sen en heeft sindsdien

met veel plezier films

(het liefst speelfilms) ge-

maakt, waarmee hij zo-

wel nationaal als interna-

tionaal aan vele festivals

heeft deelgenomen. Hij

heeft zelfs vijf keer de

eer gehad dat een van

zijn films mocht deelne-

HUIB STEENKUIJL

MAT GERRITSEN

i

men aan het UNICA Wereldfestival voor

niet-professionele filmers. Hij heeft via

de NOVA aan jurycursussen deelgeno-

men, is een vast lid van de 'rondreisjury'

in het NOVA-district NH'63 (Noord-Hol-

land) en heeft tijdens vele nationale en

internationale festivals gejureerd, met

als voorlopige hoogtepunten drie maal

jurylid tijdens het UNICA-wereldfilmfes-

tival en op speciale uitnodiging van de

Zuid-Koreaanse Organisatie tijdens het

Seoul World Short Film Festival 201 0.

Emile de Guijter

Emile kocht zijn eerste super 8 came-

ra in 1977 en is sinds 1981 lid van een

filmclub. De eerste jaren in Monster, ten

zuiden van Den Haag, en daarna in Dor-

drecht. Ook hij is een speelfilmmaker.

Het in groepsverband werken aan sce-

nario's, de opname, de montage en de

première van de films zijn stuk voor stuk

leuke aspecten aan deze hobby. Licht

is wel zijn specialiteit geworden. Hier-

mee kan de film een extra dimensie krij-

gen. Emile was secretaris van de film-

club in Monster en 1 8 jaar voorzitter van

de SGD in Dordrecht. Hij is sinds 2007

voorzitter van ZH II en is onlangs ook ju-

rylid geworden.
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Henk Siekmans

Henk woont in Assen en is al jaren ac-

tief in de Asser Film Club en in NOVA

Noord. Hij heeft daar veel bestuurlijk

werk verricht en heeft een aantal jaren in

de Federatieraad zitting gehad. Al meer

dan twintig jaar bezoekt hij de NOVA

Film Festivals (NFF) omdat hij dat ge-

weldig leuk vindt, maar ook omdat daar

een belangrijke referentie ligt hoe er in

Nederland op topamateurniveau gefilmd

wordt. Henk zit in het bestuur van de

Hogenbijlstichting; een fonds dat twee-

jaarlijks een amateurfilmer met een gro-

te prijs vereerde. Hij is geaccordeerd

NOVA jurylid en sinds 2003 NOVA ju-

rysecretaris (onder andere samenstel-

len van de juryrapporten) van de N FF.

Henk heeft zelf wel veel gefilmd in club-

verband maar is de laatste jaren meer

bestuurlijk dan filmisch bezig.

Mat Gerritsen

Mat is geboren in Maastricht. Al vroeg

had hij belangstelling voor fotograferen

en had jarenlang een eigen doka. Hij

kocht zijn eerste Super 8-camera vlak

voor de geboorte van zijn eerste kind.

Tijdens een driejarig verblijf in Indonesië

probeerde Mat voor het eerst met film

zijn werk te documenteren, maar legde

uiteraard ook de ontwikkeling van zijn

kinderen vast in die boeiende omge-

ving. In 1 983 stapte Mat over op video-

filmen en maakte, naast het bekende

familiewerk, enkele instructiefilms voor

zijn werk. Mat is voorzitter van filmclub

Toverlint te Gouda geweest en is sinds

1 997 tevens voorzitter van ZH l. Hij was

ook één van de stuwende krachten ach-

ter het MMM-project, dat van 2002 tot

2004 in ZH l en II werd georganiseerd.

Huib Steenkuijl

Huib heeft zijn functie als secretaris van

de NOVA overgedragen en is nu pen-

ningmeester.

Ambities

Het nieuwe bestuur is een dag bijeen

geweest om te onderzoeken wat het

beleid voor de komende tijd moet wor-

den. Het bestuur ziet het als haar taak

om het lidmaatschap van de NOVA zo

aantrekkelijk mogelijk te maken voor alle

filmclubs in Nederland.

Het NOVA Film Festival is de meest

in het oog springende activiteit van de

NOVA. Het is een podium voor de bes-

te filmers van ons land. Daarnaast wil

het bestuur zich focussen op educatie.

Hiermee willen zij een grote groep club-

leden aanspreken. Hoe dit vorm moet

krijgen is nog een punt van discussie,

maar er zijn mogelijkheden.

Communicatie met de leden is ook een

speerpunt van het nieuwe bestuur. Het

bestuur wil de regio's en clubs recht-

streeks op de hoogte houden van wat er

speelt binnen de NOVA. Daarnaast zijn

er onze website www.novafilmvideo.nl

en deze pagina's in Video Emotion voor

het bekendmaken van de activiteiten

van de NOVA.

De ambities voor de NOVA zijn hoog en

die kunnen wij verwezenlijken zolang ie-

dereen meedenkt en meedoet!


