
De Jaarvergadering, gehouden in Hotel
„Erica" te Berg en Dal bij Nijmegen op
19 Mei, werd ingeleid door de Voorzitter
van de Foto- en Filmkring „Meer Licht",
de heer V a n Gelder . Namens de ont-
vangende vereniging heette hij alle aan-
wezigen welkom en hij sprak de hoop
uit dat de deelnemers op ©en paar ge-
noeglijke dagen mochten terugzien.

Aanwezig waren, behalve het voltallig
Bestuur, 24 Gedelegeerden, vertegenwoor-
digende 17 aangesloten verenigingen en
groepen, benevens 22 belangstellenden
leden.

De Voorzitter, de heer V a n E l d i k,

opent de vergadering met een woord van
dank voor de goede wensen, uitgespro-
ken door de heer V a n G e l d e r en heet
op zijn beurt de aanwezigen welkom,
inzonderheid de dit jaar opgerichte clubs
te Lochem en Alkmaar en de nieuw toe-
getreden vereniging te Groningen. Hij be-
treurt dat Tilburg niet aanwezig kan
zijn op advies van de Gezondheidsdienst;
een telegram wordt aan hen verzonden.

Nadat de Voorzitter gevraagde nadere
toelichtingen had gegeven, werden de
Notulen van de Jaarvergadering van 20
Mei 1950 te Breda, het jaarverslag van
de Secretaris en dat van de Penning-



meester goedgekeurd. Op voorstel van
de Kascommissie wordt de Rekening over
1950 goedgekeurd en het Bestuur dechar-
ge verleend.

Na ampele bespreking over het al dan
niet facultatief stellen van een abonne-
ment op „Het Veerwerk" en het uitgeven
van een niet-commercieel eigen orgaan,
wordt bij meerderheid van stemmen be-
sloten de huidige regeling, d.i. verplicht
abonnement op „Het Veerwerk" te hand-
haven.

De contributie blijft, op voorstel van
het Bestuur, bepaald op f 7,50 per jaar
per lid; de begroting voor 1952 wordt
daarna aangenomen.

Een levendige discussie ontwikkelt zich
naar aanleiding van de voorgestelde wij-
zigingen in het Huishoudelijk Reglement.
Nadat het pro en het contra uitvoterig
waren toegelicht en besproken, bleek bij
stemming dat de meerderheid tcgien de
toevoeging „mits met instemming van het
district dat zij vertegenwoordigen" was,
zodat de laatste zin van art. 3 alinea l
blijft : ZIJ ZIJN TERSTOND HER-
KIESBAAR.

De tweede voorgestelde wijziging bleek
bij de stemming een meerderheid te be-
halen, zodat in art. 4 alinea 2 de woor-
den: „in alfabetische volgorde" vervan-
gen worden door: IN VOLGORDE VAN
EEN DOOR HET DISTRICT TE STEL-
LEN VOORKEUR.

De aan de beurt van aftreden zijnde
Voorzitter, de heer J. van E l d i k , wordt
bij acclamatie herkozen.

Aangezien ter in de districten OOST
en WEST II voor de periodiek aftredende
leden A. H. He n n e k e en H. J. M.
van Gees t , geen tegencandidaten waren
gesteld, werden deze beide heren bij
acclamatie herkozen.

Bij stemming worden in het Bestuur
verkozen de heren Z. J. W. v a n Schre-
ven (candidaat gesteld door district
NOORD), A. M e i l i n k (aftredend Be-
stuurslid uit district CENTRUM) en H.
B. H e l l e m a n (candidaat gesteld door
district WEST I).

In de Kascommissie worden benoemd
de heren W. B r u s s e (Amsterdam „De
Kern"), J. C. J a n s e n (Hilversum) en
J. H. M e y e r (Haarlem).

„De Smalle Band" biedt aan het vol-
gend jaar het Congres te Amsterdam te
Kouden, welk aanbod met applaus wordt
begroet. Bij de Rondvraag worden be-
halve enige punten van vertrouwelijke
aard, ter sprake gebracht:

naast het Nationaal Programma nog
een tweede programma samen te stellen
uit niet bekroonde films; dit wordt toe-
gezegd; - ,

het ruilen van films met het buiten-
land; getracht zal worden de douane-
formaliteiten voor amateurfilms verzacht
te krijgen;

het wedstrijd-reglement; toegezegd wordt
dat aan de plaatselijke clubs gevraagd
zal worden hoe de indeling der films
naar hun oordeel zou moeten zijn, want
gebleken is dat de indeling in het regle-
ment 1951 niet voldaan heeft;

UNICA in Nederland; dit is zeer duur,
het Ie congres heeft ons op de rand
van bankroet gebracht, waarvoor de
N.S.L. jaren krom hoeft moeten liggen;
wij zijn er nu voor aan het sparen, doch
voor de eerstvolgende 5 jaren zijn de
plaatsen (gelukkig) reeds vastgesteld; op
Overheidssteun mag voorlopig niet wor-
den gerekend.

Op een reeds vergevorderd uur sluit
de Voorzitter, onder dankbetuiging voor
de vruchtbare discussies, de vergadering.

Het Congres.
De Congresdagen zijn alweer achter

de rug en allen die in Nijmegen, of liever
Berg en Dal, aanwezig waren, kunnen
terug zien op een paar glorieuze dagen.
Zo ooit, dan was toch wel dit Congres,
dat door buitengewoon mooi weer werd
begunstigd, een hoogtepunt in ons ver-
enigingsleven, al -werd er een schaduw
op geworpen doordat Tilburg om gezond-
heidsredenen niet van de partij kon zijn.
Tijdens de Vergadering der Gedelegeer-
den zwierven velen die daar niet aan
deelnamen door de bossen of bezochten
de Heilige Land Stichting. Het vendel-
zwaaien, het diner met zijn vele waar-
derende en geestige toespraken, de caba-
retavond, alles getuigde van de goede
zorgen van onze gastvrouw, de Foto- en
Filmkring „Meer Licht". Dwalen deden
wij, grootvaders klok speelde en Thomas-
vaer en Pieternel haalden iedereen er
eens lekker onder uit. Een heks danste
om een filosoof en gedichten werden
voorgedragen. Het was laat toen wij naar
bed gingen.

De volgende dag bracht nieuwe ver-
rassingen; een rondrit door de schitte-
rende omstreken en waarbij wij engelen,
duivels en heksen ontmoetten en de filo-
soof in de hel zagen branden, 's Middags
de prijsuitreiking en het vertonen van de
bekroonde films. De uitslag van de wed-



strijd vindt U voor in dit nummer. De
i'ilms lieten zien dat onze leden nog wel
wat presteren en lang en levendig ap-
plaus was de welverdiende hulde voor
iedere film.

Toen 's avonds allen vertrokken waren,
naar Maastricht en Groningen, naar Alk-
maar en Breda, en de rust in het land van
de zeven heuvelen was weergekeerd, kon-
den wij vermoeid, maar dankbaar zeggen,
dat het Congres geslaagd was. Dit sla-
geii danken wij allereerst aan de goede
zorgen van „Meer Licht" die alles op
zo uitmuntende wijze voorbereid en ge-
regeld had en ons steeds weer nieuwe
verrassingen bood. Maar al die goede

zorgen zouden vergeefs geweest zijn als
de deelnemers niet voor de stemming ge-
zorgd hadden.

Aan allen onze hartelijke dank en tot
weerziens! DE SECRETARIS.

Wijziging Huishoudelijk Reglement.
Op de Jaarvergadering werd een wij-

ziging in het Huishoudelijk Reglement
aangebracht. De Secretarissen van de aan-
gesloten verenigingen en groepen wordt
verzocht in de exemplaren in hun bezit
in artikel 4, alinea 2 de woorden: „in
alfabetische volgorde" te wijzigen in: IN
VOLGORDE VAN EEN DOOR HET
DISTRICT TE STELLEN VOORKEUR.


