
De Liga Jaarvergadering-met-aanhang!
Een gezellige boel in Amsterdam! Dat is het geweest en daarvan

wil dit verslag met foto's kort getuigenis afleggen.
Op Zaterdag 24 April vond 's middags de Jaarvergadering plaats,

waarover in het volgende nummer een kort verslag verschijnt.
Aan het slot van de vergadering verdrongen zich reeds de dames

der leden om de deur, omdat het diner zou beginnen! Aan het
diner zelf ging het ordelijker toe, zooals foto onderaan bewijst.
De stemming was* echter uitnemend, wat bij kaarslicht ook moeilijk
anders kan! Een groot succes voor den Algemeen Secretaris was
de Oostenrijksche filmavond, die voor een geheel gevulde zaal werd
gegeven. J a n s e n was een en al zorg voor douanestempels, maar
piag hier wel eens in het zonnetje gezet worden voor al het
werk dat hij gehad heeft om deze collectie films voor onze Liga
te pakken te krijgen. De stemming was bepaald humoristisch en
de aanhangers van allerlei formaten kregen ruimschoots gelegenheid
tot debat gedurende de werkelijk bedoelde en de niet-bedoelde pauzes!

De Oostenrijksche films waren echte amateurfilms, van reizen,
ski-plezier, terwijl de oude truc van den gebroken spiegel bij onze
„doorgewinterde smalfilmers" toch weer opgeld deed. De heer Hun-
n i n g h e r verdient een woord van lof voor de uitnemende muzikale
begeleiding der films.

Zondagmiddag bood het Hoofdbestuur een thee aan in het restau-
rant van Schiphol, een geste, die door een flink aantal leden met
hun dames op grooten prijs werd gesteld.

Bij enkele foto's een kort verslag. No. l: een kijkje aan de
secretariaatstafel (met aanhang!). Hoe overvloedig de thé was, komt
duidelijk tot uiting in foto 2, waar Mevrouw K r ij n vriendelijk
maar energiek den ober bedankt, die met nóg „enkele sandwiches"
rondgaat. Daarna werd op de monumentale trap van het restaurant
een verkooping bij opbod gehouden van meegebrachte bontmantels,
dassen, overschoenen en parapluies. Onder leiding van den Voorzitter
brachten deze instrumenten hooge prijzen op. (Deze scène heb ik
later gedroomd, merk ik, maar de vermelding is toch begrijpelijk,
als men zich het Novemberweer herinnert, waaraan de leden dien
middag hebben blootgestaan!) Niettegenstaande gierende Noordwester
stormen, en piasregens werd een rondgang gemaakt langs hangars
en een moddermeer, dat in vroeger tijden vliegveld Schiphol geweest
moet zijn, en de Voorzitter toonde ware doodsverachting door
met zijn nazaat een luchtreis te gaan maken.

Op foto 3 ziet men dit zeldzame moment. Foto 4: Het vertrek.
Van de terugkomst maakte ik — bescheidenlijk - - geen opnamen,
doch vroeg die aan mijn len collega J a n s e n . Hij had echter
gefotografeerd met een in de Liga zeer bekende methode, patent
„Jaap", waardoor de foto's niet voor publicatie in aanmerking kwamen.

Het diner in Americain!
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Bij nauwkeurige bestudeering van zijn Leica zijn
de grondslagen U duidelijk, waarop dit patent
berust. Licenties toegestaan, maar niet aan te
bevelen!

Op foto 5 tenslotte twee glimmende dames.
Zij glommen in de eerste plaats van den regen,
in de tweede plaats, omdat de bij de linksche
dame (Mevrouw B o e r ) behoorende echtvriend
n i e t mee de lucht in ging, en omdat de bij de
andere dame (Mevrouw K r ij n) behoorende
echtvriend, wél de lucht inging. Toch wil het
mij voorkomen, alsof de linksche blijder glimt,
dan de rechtsche, die van het afscheid toch
eenigszins onder den indruk is!

Behoef ik nog te zeggen, dat na den rondgang
de bouillon op Schiphol met meerdere procenten
per minuut in koers steeg? Gelukkig steeg ook
onze temperatuur evenredig! Alles tesamen, een
gezelligen middag, waarop de echte Ligageest
heerschte. Allen, die tot het welslagen hebben
meegewerkt: hulde!

DICK B.



KORT VERSLAG van de algemeene jaarverga-
dering der Smalfilmliga, 24 April, Amsterdam,
Americain Hotel.
Aanwezig 6 hoofdbestuursleden en 14 alge-

meene leden.
1. Opening en welkom door den Voorzitter,

den heer L e o R. K r ij n.
2. Notulen van de vorige vergadering ge-

lezen en onder dank goedgekeurd.
3. Voorlezing van het jaarverslag, (zie vorig

nr. van „Het Veerwerk").
4. Jaarverslag van den Penningmeester, waar-

uit blijkt dat de Liga op l Januari 1937 f431.24
in kas had. Met dank aan den Penningmeester
voor zijn goede zorgen stelt de kascommissie,
bestaande uit de heeren De C l e r c g en Van
W e s s e m Den Haag decharge van den Pen-
ningmeester voor, waarmede de vergadering met
algemeene stemmen accoord gaat.

5. Als leden van de kascommissie voor 1937
worden benoemd de Voorzitter en de Secretaris
van de afdceling Utrecht, de heeren W ü-
t r i c h e n V a n H a t t e m .

6. De vaststelling van de contributie voor
1938 lokt lange discussies uit. De heer S e 1-
1 e n r a a d (afdeeling Haarlem) vraagt inlich-
tingen over allerlei uitgaven, vooral over een
hangende schuld met een vroeger bestuurslid.
Deze zaak zal nader door het hoofdbestuur
worden onderzocht en op de algemeene ver-
gadering zal verslag over de onderhandelingen
worden uitgebracht. De heer G e r h ,a r d meent,
dat de Liga op den verkeerden weg is; zij wil
hoogere inkomsten en verwacht de laagste uit-
gaven. Verhooging van de bijdrage voor het
orgaan zal noodzakelijk zijn. De Voorzitter ant-
woordt, dat deze zaak nog hangende is en nog
niet met de uitgeefster is geregeld. Men voelt
dat een verhooging dringend noodig is, doch weet
niet, aan het geld te komen. Er ontspint zich
dan een discussie over de donateurs en de huis-
genootleden, waarbij ook voorgesteld wordt even-
tueel leden aan te nemen, die het officieel or-
gaan niet ontvangen en die dan een mindere
bijdrage aan het hoofdbestuur betalen, maar
toch stemrecht hebben. Daartegen werd echter
zeer geprotesteerd en na de uitvoerige discussie
over de verhooging van de bijdrage voor het
officieel orgaan, waarbij toegezegd wordt deze
zoo mogelijk te verhoogen, gaat de vergadering
met het voorstel om de bijdrage aan het hoofd-
bestuur voor de jaren 1937 en 1938 op f 2.50
te bepalen accoord; alleen de afdeeling Utrecht
stemt tegen.

7. Bij de verkiezing van drie bestuursleden,
wegens periodiek aftreden van de heeren J. C.
Mol, F. E u l d e r i n k en ir A. F. E. J a n -
s e n , die zich herkiesbaar stellen, worden alle
leden met groote meerderheid van stemmen
herkozen en nemen hun benoeming aan. Bij de
vaststelling van het huishoudelijk reglement
wordt voornamelijk gesproken over den natio-
nalen kinowedstrijd, waarbij de heer K r ij n
vooral bepleit nieuw werk in te zenden. De
heer G e r h a r d pleit voor toelating van door
critiek verbeterde films. Daarna volgt wegens
gebrek aan tijd de sluiting van deze vergadering.


