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LOVA JAARVERSLAG 2018.  (beknopt jaarverslag voor NOVA - CineLOVA) 

 

- Het dagelijks bestuur van LOVA bestaat in 2018 uit: Voorzitter Jef Caelen, Secretaris Hans Oijen, 
Penningmeester Jack Troquet. 

- LOVA continueert, in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg, het 
amateurfilmplatform CineLOVA. Waarbij ook steeds meer andere disciplines zijn betrokken. 
Ledental CineLOVA is groeiende. Er zijn en worden diverse projecten opgezet waarbij filmers, 
schrijvers, componisten/muzikanten, acteurs/toneelspelers e.d. elkaar ontmoeten en samen 
projecten gaan uitvoeren. Inmiddels de grootste videoclub van Limburg en waarschijnlijk van 
Nederland. 

- Het LOVA bestuur heeft zijn inbreng gedaan in de federatieraad van de NOVA. 
- Er hebben weer de nodige DB en LOVAraad vergaderingen plaatsgevonden. ALV was op 06 maart 

2018. Extra ALV vanwege samensmelting LOVA en CineLOVA was op 05 september. 
- Combinatie website LOVA / CineLOVA kijk op www.cinelova.nl. 
- We kunnen terugkijken op een geslaagde versie van de Limburgse Filmdagen op 14 en 15 april 2018 

in De Domijnen in Sittard. Totaal waren er 37 films die dit jaar werden vertoond. Palmares staat op 
de website. In de evaluaties is besloten de jurering voor komend jaar aan te passen. 

- De ICO (Inter Club Ontmoeting) 2018 op zondag 7 oktober in Sevenum was zeer geslaagd er waren 
9 films van 7 clubs. Thema “het loopt gesmeerd”, ca. 120 bezoekers, een goede organisatie en 
gezellig middagje.  Als extra was er telkens na vertoning van de film een kort gesprekje met de 
makers door Urbain Appeltans. Tevens een afsluitend buffetje. De prijs voor de beste clubfilm werd 
gewonnen door Filmclub Weert. Het nieuwe thema voor de ICO 2019 is “Griezelen”. 

- LOVA/CineLOVA heeft met ondersteuning van het Huis voor de Kunsten Limburg in 2017 een 
doorlopende leerlijn opgezet van ideevinding tot eindmontage verdeeld over 8 cursussen in 2017 -  
2018 - 2019. Geheel gaat via de website. 

- De jaarlijkse uitzending van CineLOVA Laat Zien vond plaats op 27 december. L1 stelde weer veel 
zendtijd ter beschikking voor het vertonen van films gemaakt door Limburgse cineasten.  

- Diverse filmclubs hadden in 2018 ook een aantal avonden (rondom een bepaald thema of 
filmmaker) opengesteld voor leden van LOVA videoclubs , de zogenaamde “Open Avonden”.  

- Op 19 december is bij de notaris in Beek de transitie van LOVA naar CineLOVA in statuten 
vastgelegd en ondertekend door het dagelijks bestuur zoals op ALV van september besproken. 

- In de CineLOVA filmcafés worden leden maandelijks bijgepraat over ontwikkelingen van CineLOVA 
tevens bespreking film van de maand, bekijken films van LFD en gezamenlijk bespreken, als nieuw 
initiatief voor 2019 is op 4 december de Filmproductiekring opgestart. 

 
 
Hans Oijen 
Secretaris (Cine)LOVA 
Januari 2019. 
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