
Verslag Algemeene jaarvergadering op 15 ]uni '35 te Amsterdam.
Deze vergadering had een prettig verloop. Hieronder volgt een resumé
in telegramstijl, aan de hand van de Agenda in het Mei-nummer:

2. De Notulen van de vorige vergadering werden zonder bezwaren
goedgekeurd.

3. Het Jaarverslag van den Secretaris werd met instemming begroet
en goedgekeurd.

4. Het Jaarverslag van den Penningmeester werd eveneens goedge-
keurd. De financieele toestand van onze verecniging is merkbaar
verbeterd; de begrooting voor 1935 werd aangenomen.
Voorstcl-L e z e r voor bijdrage afdeelingen, naar rato van ledental,
tot maximum f 65.— in kosten Koninklijke Goedkeuring Statuten,
wordt aangenomen.

sub 5. Tot leden van de Kascommissie voor 1935 werden benoemd de
heeren N i j n t j e s en T e u n i s s e n , van de afdeeling Zaanstreek.
De Kascommissie over 1934 zal zoo spoedig mogelijk haar rapport
iii „Het Vcerwerk" bekend maken. Bij accoordbcvinding machtigt
de vergadering het bestuur den Penningmeester te déchargeeren.

sub 6. De altredende bestuursleden D. B o e r , L. B l o k en C. v. d.
M e i, worden bij acclamatie herkozen.

sub 7. De heer H o c h h c i m e r stelt zich niet meer voor een bestuurs-
functie beschikbaar, zoodat alleen overblijft de heer J a p i k s e,
die bij acclamatie in het Hoofdbestuur wordt benoemd.

,sub 8. Na een korte mededeeling wordt het verslag van den heer
K r i j n over Barcelona verschoven naar de avondbijecnkomst. Bij-
zonderheden omtrent het Congres komen in het volgende nummer.

sub 9. Het resultaat van den Scenario-wedstrijd is als volgt:
Ie prijs: het scenario onder motto: „De medeminnaar", van den heer
P. R e y n d e r s te Eindhoven. (Zie wedstrijdreglemcnt 1935).
Eervolle vermeldingen: aan 3 scenario's, alle van den heer J o h .
G. H u n n i n g h e r te Amsterdam.

sub 10. Allerlei kwesties werden aangeroerd. De afd. Zaanstreek heeft
een filmavond te Alkmaar gegeven, die wellicht tot een nieuwe
afdeeling kan leiden. Den Haag brengt bezwaren uit omtrent het
filmarchief en doet enkele voorstellen, die met andere, overwogen
zullen worden.

Na afloop had het gemeenschappelijk diner plaats, dat een zeer geani-



meerd verloop had. Daarna volgde de filmavond, die door vele leden en
genoodigden werd bezocht. De heer K r ij n bracht verslag uit van zijn
bevindingen te Barcelona, terwijl de heer K o m m e r K l e i n voor een
gewaardeerd intermezzo zorgde. De projectie en de geslaagde muziekbege-
leiding werd op keurige wijze door eenige leden van de Afdeeling
Amsterdam verzorgd. Tot slot vond de prijsuitreiking voor den FLORA-
wedstrijd plaats, waarbij, jammer genoeg, niet alle gegadigden aanwezig waren.
De voor den volgenden dag geprojecteerde boottocht is wegens onvol-
doende deelname en het minder gunstige weer, niet doorgegaan.


