
Het Ille Congres International.
Hieraan werd door 21 afgevaardigden, afkom-

stig uit 11 landen deelgenomen. Weliswaar was
het aantal bezoekers voor het Concours en wat
ermede verbonden was veel grooter, vooral van
Duitsche en Zwitsersche zijde, doch de hier-
bovengenoemdc waren de officiccle afgevaardig-
den, die dan ook uitsluitend aan het Congres
deelnamen. Van verschillende zijden, o.m. van
Hongarije, Nederland, Polen, Zwitserland, Oos-
tenrijk, Frankrijk, Duitschland, Spanje en ook
België, waren voorstellen binnengekomen omtrent
de Fédération Internationale, het Reglement voor
het Concours International en de douanebe-
palingen. Deze voorstellen waren door Frank-
rijk in een beknopt rapport samengevat, dat als
basis der besprekingen werd genomen. Over
menig punt ontspon, zich een uitvoerige disqussie,
die hier niet nader vermeld zal worden. Zonder
vooruit te loopen op het officieele congres-
rapport kan thans reeds het volgende worden
medegedeeld:

Douane-moeilijkheden bij ruilverkeer. Het



blijkt, dat in vele landen nog min of meer be-
langrijke hinderpalen voor een vrij ruilverkeer
bestaan. Elk land zal voor zich verder op de
ingeslagen weg moeten gaan, waarbij het congres
een algemeene resolutie aan alle landen zal
inzenden.

Concours International.
In het bestaande reglement zullen op grond

van opgedane ervaringen vrij ingrijpende wij'
zigingen worden aangebracht, wat betreft de
klassenindeeling, jury-keuring, (o.a. minimum
puntenaantal voor een prijs). Een en ander zal
door een speciale commissie, bestaande uit ver-
tegenwoordigers van Frankrijk, Duitschland,
Hongarije, Nederland, België, Oostenrijk, Zwit-
serland en ook Italië zoo spoedig mogelijk moe-
ten worden vastgesteld. De beslissingen van
deze commissie zullen reeds voor het Concours
in Weenen van kracht zijn. De klassenindeeling
zal vervallen, terwijl het aantal films per land
hoogstens 4 mag bedragen van beperkte lengte
(20—30 min. voor 16 mm).

Verder zal op voorstel van Nederland en
Hongarije nog een speciale wisselprijs worden
uitgeloofd voor de beste film van het gcheele
concours, waarbij Nederland deze prijs aan-
biedt, welke geste dankbaar geaccepteerd wordt.

Dan behoudt het concours zich, in tegen-
stelling met dusverre, voor het vervolg het
recht om te beslissen wie het volgend concours
en congres zal organiseeren, waarbij de winnaar
van het landenklassemcnt de voorkeur heeft,
mits hij niet vroeger reeds een beurt heeft
gehad.

Voor 1938 is op verzoek Oostenrijk met de
organisatie van het Concours en
Congres belast.

Voor 1939 is, eveneens op verzoek, aan Zwit-
serland, dit recht toegekend.

Voor 1940 heeft Japan, met het oog op de
Olympische Spelen aldaar, een voor-
loopig verzoek ingediend, dat nog
wordt aangehouden tot nadere bij-
zonderheden bekend zijn.

Wanneer geen bijzondere redenen aanwezig
zijn, wordt in principe besloten het Concours
en Congres zooveel mogelijk in de maand Mei
te houden, dus op een min of meer vast tijd-
stip, hetgeen voor de deelnemende landen veel
gemakkelijker is. De juiste datum moet door
het organiseerende land bij het laatste congres
of uiterlijk 3 maanden daarna worden bekend
gemaakt.

Fédération Internationale.
Over dit onderwerp waarvoor van verschillende

zijden uitvoerige voorstellen zijn binnengekomen,
ontspint zich een uitgebreide discussie, die ten-
slotte tot het volgende leidt:

Er wordt een Union Internationale opgericht
met ingang van dit congres, waaraan de reeds
tot dusverre deelnemende clubs als lid toetreden.
Deze Union zal voorloopig een idieele en prac-
tische band vormen ter behartiging van de
internationale samenwerking en daarmede ver-
band houdende vraagstukken, zonder dat dit
kosten (behalve directe frankeerkosten) voor



de leden met zich brengt. Er zullen 2 secre-
tariaten zijn, een vast te Parijs en een vari-
eerend met het land dat het eerstvolgende
Concours International en Congres organiseert.
Te Parijs is het vaste informatie-centrum, het
adres waarheen alle stukken gezonden moeten
worden, die op de Union betrekking hebben.
Na verzameling en doorwerking geeft dit de
stukken voor behandeling op het congres over
aan het 2e secretariaat. Aan de hand van de
reeds aanwezige voorstellen zal een concept van
de statuten gemaakt worden, dat bij het eerst-
volgend congres te Weenen in behandeling moet
worden genomen.

Op deze wijze geeft de Union reeds gelegen-
heid tot nauwere internationale samenwerking
dan tot dusverre, zonder administratieve romp-
slomp, verbonden aan een werkelijke Fédé-
ration. De eerste stap op het gebied van
effectieve internationale samenwerking is hier-
mede eindelijk na jaren van voorbereiding ge-
daan. Moge deze spoedig door anderen ge-
volgd worden ten voordeele van de verdere
ontwikkeling van het filmamateurisme.

De Algemeen Secretaris,
ir A. F. E. JANSEN.


