
Jaarvergadering.

Korf verslag van de jaarvergadering op Zondag
7 Juni in het clubgebouw van de Afdeeling
Amersfoort.

Deze vergadering was druk bezocht; ruim 50
leden (waaronder 2 uit Maastricht), benevens vele
dames, waren omstreeks 11 uur In bet intiem inge-
richte clublokaal van de afdeeling Amersfoort aan-
wezig. Het „buffet" mocht zich in een voortdurend
druk bezoek verheugen!

De heer V e r k a i k, voorzitter van de afdeeling,
heet de aanwezigen namens de afdeeling van
harte welkom, waarna de heer v. d. Mei, als
plaatsvervangend voorzitter, repliceert en Amersfoort
geluk wenscht met het aardige clublokaal, dat waar-
schijnlijk wel een unicum in de Liga zal zijn. Hij
doet verder een beroep op de leden om het
„kort te maken", om tijdig met het uitgebreide
programma gereed te kunnen zijn.

De notulen van de vorige jaarvergadering in
Utrecht worden zonder bijzondere opmerkingen
goedgekeurd. Uit het jaarverslag van den secre-
taris blijkt dat wel een zekere inzinking te be-
speuren is, doch dat de vereeniging intern gezond
is, getuige ook de toename van het ledental met
15 pCt., zoodat met aller medewerking, de

toekomst niet somber behoeft te worden ingezien.



Daarna is de beurt aan den penningmeester, die
duidelijk laat uitkomen, dat de financieele toestand
geen reden tot bezorgdheid geeft, doch een ver-
hooging der inkomsten met het oog op verdere
mogelijkheden zeer gewenscht is. Hij doet een
beroep op de afdeelingen om de contributie vlotter
af te dragen. De begrooting wordt verder goed-
gekeurd.

De kascommissie, bestaande uit de heeren V a n
Ham, V e r m e u l e n en v. d. M e y de B i e, heeft
met voldoening geconstateerd dat alles keurig in
orde is, zoodat den penningmeester volledige dé-
charge kan worden verleend, waarmede de ver-
gadering instemt. Tot leden van de nieuwe kas-
commissie worden benoemd de heeren: Buy s
(Amsterdam), J a n s o n i u s (Apeldoorn) en V e r-
m e u l e n (Utrecht).

Vervolgens komt de vaststelling van de bijdrage
voor 1943 aan de orde. Penningmeester C l e m e n t
legt uit, dat met de huidige middelen geen vol-
doende hulp voor het secretariaat, noch een behoor-
lijke uitvoering der beraamde plannen mogelijk zal
zijn. Daarop ontspint zich een uitvoerige discussie,
waarbij de afdeelingen Den Haag, Rotterdam en
Utrecht een verhooging der bijdrage met f1.—
voorstellen, terwijl Amsterdam en Twents daar niet
zonder meer mede accoord kunnen gaan. Zij ver-
langen meer van het bestuur. Tenslotte wordt met
meerderheid van stemmen besloten de afdeelings-
bijdrage voor 1943 op f5.— per lid vast te stellen.
Op een desbetreffende vraag van den heer v. d.
L e e u w wordt medegedeeld, dat ook de algemeene
leden voor 1943 dit bedrag zullen moeten betalen.

Voor de 5 vacatures in het Hoofdbestuur zijn 9
candidaten ingediend. Een voorstel van den heer
v. E l d i k om het bestuur tot 5 leden terug te
brengen, vindt geen aanhang. Na een uitvoerige
stemming worden gekozen tot voorzitter de heer
T e u n i s s e n (periodiek aftredend) en als bestuurs-
leden de heeren: A r m b r u s t , B r u i n i n k -
weerd, Kneg t , van R e i n en V e r k a i k , d ie
allen de benoeming aanvaarden.

Op voorstel van het bestuur wordt punt 8, be-
treffende het reorganisatieplan van den heer
Knegt , aangehouden tot dit in het nieuwe bestuur
nader onder de oogen is gezien. Hoewel niet una-
niem gaat de vergadering tenslotte ermede accoord.

Bij de rondvraag deelt de heer B r o u w e r mede
dat het stichtingfonds voor het Filmarchief thans
ca f 600.— groot is en wekt op tot 30 Juni dit
fonds alsnog flink te steunen. De heer S c h a f er
verzoekt om een zorgvuldige behandeling der films,
daar hij den laatsten tijd minder prettige ervaringen
heeft opgedaan. De heer V r o o m bepleit de be*-
langen van de algemeene leden, nu ook zij meer
zullen moeten betalen. Tenslotte sluit de voorzitter
om 2.40 deze geanimeerde vergadering, welke op
aangename wijze door een loopende lunch is onder-
broken, met een woord van hartelijken dank aan de
afdeeling Amersfoort.

Daarna vindt de vertooning van de bekroonde



films uit den laatsten Nationalen Wedstrijd plaats, die
met belangstelling door de aanwezigen wordt ge-
volgd. Jammer dat bij de projectie enkele stoor-
nissen werden ondervonden. In de pauze reikt voor-
zitter T e u n i s s e n de prijzen uit met een passend
woord van opwekking en eerst laat keeren de leden
naar hun woonsteden terug.

De afdeeling Amersfoort verdient van deze plaats
nogmaals een woord van warme hulde voor de
goede zorgen, die zij aan de bijeenkomst heeft
besteed.


