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  UUIIttggaannggssppuunntteenn::  

• De InterClubOntmoeting is een jaarlijkse ontmoeting tussen bij de LOVA aangesloten filmclubs  
  (lees: film- en videoclubs).  
  Dit wil zeggen dat alle filmclubs eenmaal per jaar in een informele sfeer bij elkaar komen voor het  
  leggen en/of verstevigen van de (persoonlijke) contacten. 

• De InterClubOntmoeting vindt weliswaar plaats in het kader van een film-"wedstrijd", maar het woord 
  wedstrijd moet hierbij duidelijk tussen aanhalingstekens gezet worden.  
  Het wedstrijdelement is de kapstok waaraan de InterClubOntmoeting is opgehangen, maar niet het  
  doel! Dat is en blijft de ontmoeting in informele sfeer. 

• Al mag dan niet al te zwaar aan het wedstrijdelement getild worden, om het spelletje voor iedereen  
  gelijk te kunnen spelen, zijn enkele spelregels nodig (zie hiervoor punt 1 t/m 12). 

 

 

 AAaannmmeellddiinngg  //  iinnsscchhrriijjvviinngg::  

1) De te beoordelen films dienen te worden aangemeld bij een door de organiserende club aan te wijzen 
contactpersoon. 
De uiterste datum van aanmelding/inschrijving zal tijdig door de organiserende club aan de overige 
clubsecretariaten bekend worden gemaakt. 

2) Het aanmelden dient te geschieden, door het volledig invullen van het wedstrijdformulier, hetzij door  
de filmmaker(s) of de betreffende club. 

3) Elke film moet een groepsproductie zijn. 

4) Door de club mogen meerdere films worden aangemeld. 

5) Het door een club te vertonen programma mag de totale duur van 15 minuten (inclusief wisseltijd tussen 
de films) niet overschrijden. 
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JJuurreerriinngg  ttiijjddeennss  ddee  IICCOO::  

  

6) De jury is samengesteld uit één vertegenwoordiger per bij de LOVA aangesloten filmclub die aan de 
wedstrijd deelneemt.  

7) Na de vertoning van alle films geeft elk jurylid een rangvolgorde voor de films:  
5 punten voor de beste film,  
3 punten voor de 2e film, en  
1 punt voor de 3e film . 

8) Een jurylid mag de film(s) van zijn/haar eigen club niet beoordelen.  

9) De film met de meeste punten is de "winnaar".  

10) Eindigen meer films op de eerste plaats, dan worden de juryleden nogmaals bij elkaar geroepen om 
uiteindelijk een winnaar te bepalen.  
Alle overige clubs zijn automatisch tweede geworden ! 

11) De "winnaar" van de InterClubOntmoeting krijgt een jaar de wisseltrofee "Coupe Cinema International" 
(ontworpen en geschonken door Herman Haenen) in haar bezit. 
Deze trofee is een collage van knutselwerkjes, die de verplichte onderwerpen uit de afgelopen jaren 
uitbeelden. 
 

RReecchhtteenn  eenn  pplliicchhtteenn  vvaann  ddee  wwiinnnneennddee  cclluubb::  
  

12) Behoudens het in ontvangst nemen van de "Coupe Cinema International" heeft de winnaar nog de 
volgende rechten en plichten:  
 

- Aan de "Coupe Cinema International" moet van een nieuw element voorzien worden, betrekking  
  hebbend op het verplichte thema van vertoonde films.  
 

- De organisatie van de volgende InterClubOntmoeting. Indien de winnaar dit niet kan of wil organiseren 
  (om welke reden dan ook) word dit aan nummer 2 qua puntenaantal gevraagd. 
 

- Het vaststellen van het verplichte thema voor de InterClubOntmoeting op het einde van de film- 
  vertoning  van hun organisatie jaar.  

 

PPrroojjeeccttiiee  ttiijjddeennss  ddee  IICCOO::  

  

1133))  De projectie tijdens het ICO kan door de organiserende club gedaan worden.  
Indien de club dit niet zelf wil (kan)  doen dient het projectieteam van de LOVA te worden ingeschakeld.      

  
- Indien gewenst kan de evenementencommissie gevraagd worden voor hulp en steun bij de organisatie 

van het ICO. 

  

 


