
Onze Federatie-plannen.

De federatie van alle amateurfilmers
in Nederland is groeiende. Zorg dat U er
bij bent!

Uit publicaties uit „Het Veerwerk" zal
U bekend zijn, dat op het Filmcongres
te Rotterdam van 8 Mei, het principe is
aanvaard om de beletselen, die een be-
zwaar vormden, om alle amateurfilmers
in één bond te kunnen verenigen, weg te
nemen.

Op de zelfde vergadering is aan het
Hoofdbestuur opgedragen, de nodige
maatregelen van voorbereiding te treffen,
om tot dit doel te komen. Tevens is vast-
gesteld, dat er uiterlijk October 1948 een
bijeenkomst gehouden moet worden met
alle belanghebbenden.

Bij de besprekingen, die aan deze drie
besluiten voorafgingen, waren aanwezig:
een vertegenwoordiging van de Haagse
Amateur Filmclub (waaronder de voorzit-
ter )en de Heer D. K n e g t , welke aan
de besprekingen hebben deelgenomen.

Geen dezer genoemden hebben bij de
uiteindelijke besluiten bezwaren naar vo-
ren gebracht; integendeel, men heeft de
algemene indruk bevestigt het met deze
gang van zaken eens te zijn.

Het was ook moeilijk anders te ver-
wachten !

De Liga heeft concessies gedaan aan
alle verlangens.

Krachtens deze besluiten heeft het
Hoofdbestuur tot taak gekregen:

A. contact op te nemen met de outsider
clubs.

Hiertoe is ingesteld een commissie van
advies en contact, bestaande uit:
'F. J, C, v a n II a t te m (als H.B. lid).
W. F. Fr e y se n (als Liga lid),
H. J. M. v a n G e e s t (als vertegen-
woordiger van outsider clubs).
J. A. R o d b a r d , Secretaris,

Filmclubs en outsiders, stelt U in ver-
binding met dit secretariaat.

Het zal U gaarne alle gewenste inlich-
tingen verstrekken.

Het is Uw eigen belang, dat U op de
hoogte is met wat zich afspeelt rond de
Federatie-in-wording, opdat U later niet
tot de conclusie behoeft te komen: „Had
ik dit of dat maar eerder geweten!"

Doe het nu!
Geef Uw adres op aan de Secretaris:

Wildhocflaan 29, Den Haag, J. A. R o d -
b a r d , en alle gegevens, die voor U van
belang kunnen zijn, zullen U automatisch
worden toegezonden.
B. De voorbereiding van de wijzigingen,
die zullen moeten worden aangebracht
in Statuten en Huishoudelijk Reglement,
voor zover zij verband houden met bo-
venvermelde besluiten.

Op het Congres te Rotterdam is er op
gewezen, dat deze wijzigingen eerst van
kracht worden, wanneer de thans statu-
air voorgeschreven procedure gevolgd is.

Alle verenigingen of groepen, die zich
aansluiten, zullen gelijkgerechtigd en
autonoom zijn.



De organisatie moet dus worden: een
Federatie van zelfstandige filmclubs.
C. De voorbereidingen voor een ronde-
tafel-bespreking met alle filmclubs, als
gelijkgerechtigden in October 1948.

Hangende deze werkzaamheden, zijn
ter onzer kennis gebracht de plannen tot
oprichting van een nieuwe Nederlandse
Amateur Cineasten Federatie (N.A.F.C.).

Wij betreuren dit ten zeerste, daar dit
een onnodige hinderpaal betekent voor het
te bereiken doel: vereniging van alle
Nederlandse amateur filmers.

Wat toch is het geval?
1. Het doorkruist de werkzaamheden

van de Liga, juist in een overgangs-
stadium.

2. Er is geen enkel r e d e l i j k motief
aan te voeren voor de oprichting van
zulk een vereniging.
Bij de voorlopige Voorzitter der N.A.
C.F. hieromtrent geïnformeerd, bleef
deze het antwoord schuldig.

3. De doelstellingen van deze N.A.C.F.
zijn blijkens een schrijven van 20 Juni,
geheel identiek aan die der N.S.L.
Wij zien geen principiële verschillen,
zodat de oprichting geheel „pour
besoin de la cause" is.

4. Overigens is het al een bedenkelijk
teken, dat een vereniging, die nog in
wording is, nu reeds als hoofddoel

• een fusie naar voren brengt en dat
nog wel door de N.S.L. in de N.A.C.F.
te doen opgaan.
De haast hierbij betracht, kan slechts
verklaard worden uit persoonlijke
ambities, hetgeen jammer is voor de
goede zaak.

5. De weg naar het einddoel (n.l. lan-
delijke organisatie) en de taak (maand-
blad, nat. progr. en onderling con-
tact) staan, wat betreft de plannen
van de N.A.C.F. nog slechts als be-
ginpunt op papier, terwijl de Liga deze
weg reeds voor meer dan 50 % en



de taak voor 80 a 90 % met gunstig
resultaat volbracht heeft.
Wij zullen elke medewerking, spe-
ciaal die van de out-siders dankbaar
aanvaarden, maar dan in fair play,
en volgens de banen die stroken met
de besluiten en het gemeenschappe-
lijk overleg van de vergadering van
8 Mei te Rotterdam.
En daartoe behoort niet het oprich-
ten van een tweede landelijke or-
ganisatie!

Namens het Hoofdbestuur:
de Secretaris.


