
Verslag Algemeene Vergadering op 15 December te Amsterdam.
Deze goed bezochte vergadering kenmerkte zich door een prettig verloop
en een ernstig' streven van de leden om door goede samenwerking de
onderlinge band te versterken en het doel der Liga te bevorderen. Hier-
onder volgt een kort verslag in telegramstijl, aan de hand van de agenda
in het November-nummer van ons orgaan.

^notulen vorige vergadering zonder bezwaar goedgekeurd.
0ontwerp-statutcn goedgekeurd, na bespreking ingediende voorstellen; uit-

voeriger discussie omtrent stemrecht met als slot: ieder lid l stem,
afdeelingen max. 40 (of juridisch hiermede overeenkomende redactie),
koninklijke goedkeuring wordt zoo spoedig mogelijk aangevraagd.

^verslag kascommissie besproken, commissie kan haar meening zeggen over
het gevoerde beheer. Financieele toestand is beter dan in Mei j.l. Vlotte
medewerking van afdeelingen en leden inzake financieele afwikkeling nood-
zakelijk; voor 15 Maart moeten de bijdragen en contributies gestort zijn.

0verhooging van jaarlijksche bijdrage thans niet gewenscht, blijft dus



f 2.— per lid en per afdecling , algemeene als vroeger. Uitbreiding „Het
Veerwerk" vervalt hiermede tot toekomst. Redacteur vraagt meer rnede-
wctking van de leden om het blad nog belangwekkender te rnaken.
Halijaarlijksche termijnen worden ingesteld voor tusschentijdsche toetreding;
2 x per jaar ledenlijsten indienen.

Ivoorstel tot gratis beschikbaarstelling der archicffilms bij oprichting van

nieuwe afdcelingcn aangenomen.

|tot invoering uniform briefpapier en diploma's wordt besloten, zoo spoedig

dit mogelijk is. Afdcelingen zullen opgeven hoeveel ieder noodig heeft.

) volgen mededcclingcn omtrent rondzcnding bekroonde films; geschiedt in
speciale kist, huur 'f 15.— per keer; afdeelingen zullen voor vlotte
rouleering zorgdragen.

Jbinnenkort volgt uitschrijving van een scenario-wedstrijd voor een goed
uitgewerkt filmidcc, geen draaiboek (bijval!) alsmede onderlinge wedstrijd
familiefilms, (zie dit nummer).

^kwestie verschillend lidmaatschap wordt naar de afdeelingen verwezen ter
nadere bcstudccring, centraal voorloopig niet mogelijk.

^verkrijgen van buitenlandsche films stuit voorloopig af op douane-moei-
lijkhcdcn.

De 's avonds gehouden projectie van de bekroonde films werd door
vele leden bezocht en had een vlot verloop. De afdeeling Amsterdam ver-
dient allen lof voor haar arbeid in de organisatie van dezen geslaagden dag!


