
Algemene vergadering was dit
jaar niet opwindend
Het afgelopen UNICA-congres, in St. Nazaire in
september, leverde de vraag op 'Waarom doen
wij, Nederlanders, niet mee aan de thema-wed-
strijd "Mijn buurman"?' Het antwoord is: de
betreffende aankondiging heeft helaas de eindre-
dacteur van Filmbeeld niet bereikt en schrijver
dezes kreeg dat te laat in de gaten. Spijtig.

Hoe dan ook, samenhangend
met het UNO-besluit 1985 tot
'Internationaal jaar van de
jeugd' uit te roepen is het
UNICA-thema voor 1984
'Jeugd in onze tijd'. Hopelijk
houden de deelnemers zich
daarbij consequenter aan het
onderwerp dan in St. Nazaire
gebeurde, en krijgt het NOVA-
bestuur de kans een passende
bijdrage in te zenden. Na de
wedstrijd tijdens UNICA 1984
volgt in 1985 een bijzondere
presentatie bij de UNESCO te
Parijs.

Drie data
Zoals gebruikelijk werd ook in
St. Nazaire op de nationale
organisaties een beroep ge-
daan van één film uit de inzen-
ding een kopie aan de UNICA-
filmotheek ter beschikking te
stellen.
De komende UNICA-congres-
sen zijn als volgt bevestigd:
1984 DDR, 1985 Argentinië en
1986 Zuid-Afrika. Op UNICA in
Argentinië (met evt. aanslui-
tend een week Brazilië) en
Zuid-Afrika (groepsreizen) ko-
men we terug zodra er concre-
ter gegevens ter beschikking
staan. Inzake UNICA in de
DDR volgend jaar zijn de ge-
gevens in eerste aanleg: 7 tot

16 september, Karl Marx Stadt
(het vroegere Chemnitz), con-
greskaart $ 100 (in dollars te
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betalen), hotelkosten afhanke-
lijk van klasse. De mogelijkhe-
den van een groepsreis vanuit
Nederland moeten nog onder-
zocht worden, nadat eerst het
UNICA-bestuur eind novem-
ber vergadert en ter plekke
poolshoogte neemt.

Algemene vergadering
De jaarlijkse algemene verga-
dering was deze keer inhou-
delijk weinig opwindend en
werd door gebruikelijke verga-
der-voorzitter Max Hansli zeer
efficiënt geleid. Het verwon-
derde Phine van der Velden
dat de vergadering niet door
de UNICA-voorzitter zelf ge-
leid pleegt te worden, ondanks
dat hij aanwezig is. Achteraf
bedacht: misschien was de
veeltaligheid van deze verga-
dering ooit aanleiding, maar
het fijne weet ik ook niet.

Het bestuur onderging geen
wijziging. Er bleek wel behoef-
te aan frequenter verschijnen
van UNICA-News en ruimere
inschakeling van internationa-
le persagentschappen. In veel
landen, zeker op overzeese
continenten, hebben die een
enorme macht.

'Film en video'
Het UNICA-bestuur werd ge-
machtigd voortaan bij de af-
korting UNICA ook het onder-
schrift 'Film en video' te ge-
bruiken. De contributie bleef
zoals deze was, met-het ver-
zoek 20% meer te betalen.
Het UNICA-bestuur werd ver-
der gerechtigd een oplossing
te zoeken voor een regeling
met langzamerhand jarenlan-
ge wanbetalers. Annex hier-
mee is dat niet elk land be-
schikt over een nationale or-
ganisatie met een duidelijk se-
cretariaatsadres en dat het
UNICA-contact soms niet ver-
der gaat dan met één iemand.
Tot slot: Sandor Buglya, de
Hongaarse afgevaardigde,
vroeg dringend zijn enquête
van januari dit jaar te beant-
woorden. Hij deed daarin na-
vraag naar de aandacht voor
en het gebruik van video, en
wil de resultaten publiceren.
Slechts 7 van de 30 aangeslo-
ten organisaties hadden ge-
antwoord. Je vraagt je af: hoe
komt dat? Was die enquête zo
slecht geformuleerd?
Hoe dan ook: de UNICA gaat
door! (Een deel van dit bericht
is gebaseerd op UNICA-News
van 22-8-'83).
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