
Jaar.

RFC viert
Zaterdag 1 5 mei was het zover, AFC opgericht in 1 960 door een groep filmerlief-
hebbers waaronder Frits van Echten, was '50 jaar' en dit werd gevierd in het I.C.O.
gebouw in Assen. Om 11.30 uur gingen de deuren open voor eventuele belang-
stellenden, die een kijkje konden nemen in de keuken van AFC. Zo werden er AFC
producties getoond op verschillende schermen, stond er een computer met het
montageprogramma Magix, een laptop met montageprogramma van Pinnacle en
twee Casablanca monteersystemen, de Avio, en Prestige, klaar voor gebruik. Ver-
der waren er oude filmattributen uitgestald en stonden er drie vitrines in de gang met verschillende door AFC gewonnen prij-
zen. Helaas viel het bezoekersaantal wat tegen mede ook door de vele activiteiten in de stad. Maar dit werd enigszins weer
goedgemaakt toen rond 1 5.30 uur de genodigden binnendruppelden van onder andere verschillende filmclubs, en oud AFC
leden, waaronder ons erelid en mede oprichter van de club, Frits van Echten. Met een hapje en drankje genoot men van de
middag die uiteindelijk werd afgesloten met een film die AFC ter ere van deze dag had gemaakt. Hierin was te zien hoe oud-
leden, en oud spelers uit AFC films, in rondom 10 stijl geïnterviewd werden, tevens was de film doorspekt met oude film-
fragmenten. Uit handen van de voorzitter van de Nova ontving AFC voorzitter Cees de Jong ook nog een glazen bokaal, een
attent en leuk verjaardagsgeschenk. Rond 1 7.30 uur keerden de meeste gasten huiswaarts nadat ze nog een leuk presentje
meekregen in de vorm van een USB stick met de opdruk 'Asser filmclub 1 960-201 O'. Ook stond er op deze stick een foto-
reportage met oude documenten van AFC. Nadat men de boel had opgeruimd, konden de leden samen met hun partners
genieten van verschillende heerlijke drie gangen menu's in 'De Stadstuin' in Assen. Een werkelijk verrukkelijke afsluiter van
een gezellige jubileumdag. Op naar de volgende 50 jaar...


