
HAVIC viert feest….en graag met U! 

 

Het was maart 1998 en wij, voorzitter, penningmeester en secretaris, gingen als net 

aangetreden bestuur, naar de notaris om de officiële stukken te tekenen. Dat was het moment 

waarop onze videoclub officieel van start ging Er waren statuten gemaakt en we stonden 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Als naam hadden we HAVIC gekozen, Haaksbergse Videoclub. 

Het was niet zomaar een club! Wereldwijd zijn we met elkaar verbonden. 

Als lid van Havic zijn wij automatisch lid van de regionale Audiovisuele Verening Oost (de 

AVO) die op haar beurt weer is aangesloten bij de landelijke NOVA en wereldwijd met 

UNICA..  

Omdat de AVO beschikt over ter zake kundige mensen, cursussen geeft en filmfestivals 

organiseert, nodigen wij vaak gastsprekers uit, volgen wij cursussen en bezoeken wij festivals. 

Zo groeide onze kennis en werden wij, niet alleen een gezellige, maar ook een goede club. 

Om de veertien dagen komen onze leden bij elkaar, om dan samen invulling te geven aan een 

vruchtbare avond. Ook wisselen wij onze wederzijdse kennis en vriendschap uit met 

videoclubs in de omgeving. 

Het doel van Havic is om elkaar te helpen met het maken van een goede film, door ervaring 

en kennis op zowel technisch als filmisch gebied met elkaar uit te wisselen. 

We komen ook thuis bij elkaar, bijvoorbeeld om van beelden die we in de vakantie maakten 

een mooie vakantiefilm te maken of om samen een probleem op te lossen. 

Hebt u de camera misschien in de kast gezet omdat u teleurgesteld was omdat het allemaal 

niet lukte, of heeft u zojuist een camera aangeschaft en bent u van plan mooie films te gaan 

maken maar weet u nog niet precies hoe?  

Kom dan naar onze Open Dag op 16 okt. In de loods van Museum Buurt Spoorweg, 

Stationsstraat 3 te Haaksbergen van 14.00 tot 17.00 uur. 

Daar worden workshops gegeven, kunt u vragen stellen èn… in een heel bijzonder treinstel 

kunt u naar onze films kijken. 

U bent van harte welkom! Bezoek ook eens onze website: http://www.havic.nl.nu/ 

Ook de volgende weken zullen er artikelen over HAVIC in dit blad verschijnen. 

We hopen dat u ze zult lezen. 

 

Annie Bekhuis-Koelemeijer 


