
Jaarvergadering op Zaterdag 8 Mei.
Na een korte openingsrede van de

voorzitter \verd overgegaan tot de af-
werking van de vele agenda-punten. De
notulen van de vorige Jaarvergadering te
Utrecht werden zonder op- of aanmer-



kingen goedgekeurd. Het Jaarverslag van
de secretaris getuigde van de ondervon-
den moeilijkheden, de bereikte resultaten
(2 nieuwe aangesloten clubs en onder-
handelingen met 'enige andere) en ver-
trouwen in de toekomst.

Uit het financieel overzicht van de pen-
ningmeester bleek, dat een voorzichtig
financieel beleid noodzakelijk was en
blijft, ondanks het feit, dat uit de door
de bezetter in beslag genomen en ver-
loren gegane bezittingen van de vereni-
ging tenslotte nog een bescheiden saldo
gered kon worden. Na het verslag van
de kascommissie werd de. penningmeester
décharge verleend.

Over de ingediende reorganisatievoor-
stellen ontspon zich, gezien de belangrijk-
heid van het onderwerp, een uitvoerige
discussie. Behalve de voorstellers gaven
velen leden hun inzichten te kennen. De
overeenstemmende punten samenvattend
gaf de voorzitter als de mening der ver-
gadering weer, dat:

gestreefd moest worden naar een lande-
lijke overkoepelende organisatie van gelijk-
gerechtigde, zelfstandige clubs;

het bestuur de taak kreeg deze reorgani-
satie voor te bereiden en een uitgewerkt plan
op te stellen, dat in een speciale algemene
bijeenkomst, een half jaar na dato te houden,
besproken en vastgesteld zou worden. Aldus
werd besloten.

Uit de begroting (die goedgekeurd
werd) bleek de noodzakelijkheid van een
sober beheer en de daarmee gepaard
gaande beperkte mogelijkheden. De jaar-
contributie werd voor 1948 wederom vast-
gesteld op f 4,— per lid.

Betreffende het aanstaande Internatio-
naal Congres in Tsjecho-Slowakije ging
de vergadering accoord met het beleid
van het bestuur om onder de gegeven
omstandigheden van deelneming af te
zien.

Daar geen andere candidaten dan de
reeds genoemde voor een bestuursfunctie
waren ingediend en de heer K n e g t zijn
candidatuur introk, waren voor de 7
plaatsen juist 7 candidaten, zodat deze
bij acclamatie werden benoemd. De sa-
menstelling van het nieuwe bestuur is
hierboven aangegeven.

Bij de rondvraag deed de secretaris de
verheugende mededeling, dat het film-
copiefonds voltekend was. Hiermede is de
grondslag gelegd voor een eigen film-
archief, waarvan veel nut verwacht kan
worden. Uitbreiding van dit filmfonds
blijft evenwel gewenst. Het aanbod van



de heer J a n s e n uit Hilversum om films
van leden van aardige titels te voorzien,
alleen tegen de materiaalkosten, werd
dankbaar aanvaard.

Tenslotte kon de voorzitter om 17.30
uur deze vruchtbare vergadering sluiten,
waarna de aanwezigen zich nog een ogen-
blik vóór het komende diner konden
verpozen.

De deelneming aan .het gemeenschap-
pelijke diner overtrof de verwachtingen.
Er heerste een gezellige sfeer en het ver-
liep vlot. Een prettige onderbreking
vormde de uitreiking der prijzen aan de
winnaars van de Nationale Filmweclstrijd.

Na afloop werd gezamenlijk de tentoon-
stelling in de Boomgaardstraat bezocht.
Hoewel bescheiden opgezet was er een
keur van apparaten tot de nieuwste toe
te zien. Deze hadden, alsmede de tentoon-
gestelde mooie foto's, de aandacht van
de leden en vele anderen. De demon-
stratie van een aantal geluidsfilmprojec-
toren trok uit de aard der zaak veel
belangstelling. De prettige samenwerking
met en van de deelnemende firma's heeft
veel tot dit succes bijgedragen. Dit zal
Rotterdam's secretaris, de heer V a n
Eldik, voor wie geen moeite te veel was,
tot voldoening stemmen; hij verdiende ten
volle de hem aangeboden „surprise".

Begunstigd door prachtig zonnig weer,
genoten de deelnemers Zondagmorgen van
een mooie boottocht door de havens,
voorafgegaan door een wandeling door de
tunnel, waarover de voorzitter enige bij-
zonderheden betreffende bouw en con-
structie wist te vertellen. Tijdens deze
excursie werd braaf gefilmd en gefotogra-
feerd. Hoe gemoedelijk en gezellig het
het was, moge blijken uit bijgaande, ge-
slaagde foto's, van een Haags lid. De
kapitein wist de juiste toon te treffen
in zijn dikwijls geestige uitleg -en leverde
ons prompt op tijd af voor de gemeen-
schappelijke lunch.

Ook deze droeg een gezellig karakter
en werd door de aanwezigen met prij-
zenswaardige voortvarendheid naar waar-
de genoten. Een woord van dank voor
de medewerking van de restaurateur (de
zaak was speciaal deze Zondag voor ons
open gehouden) is hier zeker op zijn
plaats.

Daarna volgde de vertoning van de
bekroonde films. De omzetting van de
zaal en de voorbereiding vergde enige tijd
en het uitgebreide programma werd met
aandacht en waardering door de vele aan-
wezigen gevolgd. Jammer genoeg ver-



toonde de installatie voor de muziekbege-
leiding (die bij de controle vooraf in
orde bleek) om onverklaarbare redenen
kuren, waardoor dit gedeelte niet zo vlot
verliep als gedacht was. Toch zullen de
deelnemers met genoegen aan deze beide
dagen terugdenken en met verwachting
uitzien naar de volgende jaarbijeenkomst
in Den Haag.

De secretaris.



Boven: Explicatie door Ir. J a n s e n .
Midden: Dat moet vastgelegd worden.
Beneden: Aandacht van oud en jong.


