Buitengewone Algemene Vergadering
Het Bestuur roept de leden van de Ned. Smalfilmliga op tot het bijwonen van
een Buitengewone Algemene Vergadering te houden te Utrecht op Zaterdag 27
November, belegd om uitvoering te geven aan de opdracht van de Algemene
Vergadering van 8 Mei 1948, w7aarbij het Bestuur de taak kreeg een landelijke
overkoepelende organisatie voor te bereiden en een uitgewerkt plan op te stellen.
Localitcit waar de vergadering gehouden zal worden en uur van aanvang
zullen in het volgende nummer van „Het Veerwerk" bekend gemaakt worden.

AGENDA:
1. Opening.
2. Vaststelling van de notulen der vorige Algemene Vergadering.
3. Verslag van het Bestuur over zijn werkzaamheden.
4. Wjjziging der Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
5. Rondvraag en sluiting.

DE SECRETARIS.
Toelichting op de Agenda.
Om de Ned. Smalfilmliga in staat te stellen beter dan voorheen, te zijn een
overkoepelende organisatie van alle smalfilmclubs, zijn enige wijzigingen in de
structuur van onze Vereniging, en daardoor in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement noodzakelijk. Het zou zelfs nodig kunnen blijken, de naam „Ned.

Smalfilmliga" te veranderen. Het zal in ieder geval noodzakelijk zijn het begrip
„Afdeling van de N.S.L." te laten varen en daarvoor in de plaats te stellen:
„Plaatselijke vereniging, aangesloten bij de
"
i
Van deze gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om enige andere noodzakelijk geachte wijzigingen aan te brengen, o.a. een regeling voor ballotage.
Het Bestuur stelt daarom de volgende wijzigingen voor:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A. A l g e m e e n .
In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement worde gevolgd de heden ten
dage vastgestelde wettige spelling;
Waar in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement gesproken wordt van
„Nederland en Koloniën" te lezen: „Nederland en Overzeese gebiedsdelen";
Waar in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement gesproken wordt van
„Afdelingen" te lezen: „Aangesloten verenigingen";
Waar in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement gesproken wordt van
„Hoofdbestuur", ,,Algemeen Secretariaat" of „Algemene leden", te lezen:
„Bestuur", „Secretariaat" en „Leden".
B. S t a t u t e n .
Artikel 4 te lezen:
De Vereniging bestaat uit aangesloten verenigingen, leden, ereleden en
begunstigers;
Aangesloten verenigingen zijn zelfstandige plaatselijke verenigingen van smalfilmamateurs of groepen van smalfilmamateurs die onderdeel zijn van een
andere plaatselijke vereniging, en die zich bij d e . . . . hebben aangesloten.
Leden zijn natuurlijke personen, die in een plaats wonen, waar geen aangesloten vereniging is gevestigd en die een bij Huishoudelijk Reglement te
bepalen contributie betalen.
Op voordracht van het Bestuur kan de Algemene Vergadering bij meerderheid
van stemmen ereleden benoemen.
,
Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen die, zonder lid of aangesloten
vereniging te zijn, een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bijdrage storten.
Verenigingen en leden kunnen zich slechts bij d e . . . . aansluiten na zich aan
de ballotage, waarvan de procedure bij Huishoudelijk Reglement wordt geregeld, te hebben onderworpen.

A r t i k e l 6:
toevoegen: a. door ontbinding der aangesloten vereniging.
de alinea a, b en c worden resp.: b, c en d.
A r t i k e l 10:
alinea 2 wordt gelezen: De leden van het Bestuur worden door de Algemene
Vergadering uit de leden van de aangesloten verenigingen of de leden gekozen
voor de tijd van 3 jaar.
1.
2.
3.
4.

A r t i k e l 11:
De Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van aangesloten verenigingen
mogen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de
;
De aangesloten verenigingen dragen jaarlijks een door de Algemene Vergadering vast te stellen bedrag aan de algemene kas af;
Leden betalen hun contributie aan de Penningmeester der Vereniging;
In één plaats kunnen twee of meer aangesloten verenigingen zijn.

C. H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t .
A r t i k e l 2:
toevoegen een tweede alinea luidende:
2. Het Bestuur heeft geen bemoeienis met de interne aangelegenheden der aangesloten verenigingen, behoudens zijn toezicht op het nakomen van het in art.
11 alinea l van de Statuten bepaalde.

A r t i k e l 14:
Dit artikel zodanig te wijzigen, dat de contributies jaarlijks door
Vergadering \vorden vastgesteld voor het daaropvolgende jaar.

de Algemene

A r t i k e l 15:
Toevoegen ballotage clausulen, luidende:
1. Wenst een plaatselijke vereniging zich aan te sluiten bij, of een natuurlijk
persoon lid te worden van de
dan stelt hij zich daartoe candidaat bij
het Secretariaat.
2. De candidaatstelling wordt ter algemene kennis gebracht in het eerstvolgend
nummer van het orgaan.
3. Zijn op de Ie van de maand, volgend op de verschijning van bedoeld nummer geen schriftelijke bezwaren tegen toetreding bij het Secretariaat ingekomen, zo wordt de aangesloten vereniging of het lid als zodanig aangenomen.
4. Zijn tegen toetreding schriftelijke, met redenen omklede bezwaren ingebracht,
zo beslist het Bestuur, partijen gehoord. Van deze beslissing van het Bestuur
staat beroep open op de Algemene Vergadering.
A r t i k e l e n 19—25:
Deze artikelen, handelende over „Afdelingen" te vervangen door:
ï
A r t i k e l 18:
1. Indien door een aangesloten vereniging Statuten en/of Reglementen zijn opgesteld, deponeren zij hiervan een exemplaar bij het Secretariaat.
2. In de maanden Januari en Juli van elk jaar dienen de aangesloten verenigingen een volledige lijst hunner leden bij de Secretaris in. Deze lijsten zijn
bindend voor het vaststellen van:
a. het totaal bedrag van de af te dragen contributie;
b. het aantal stemmen, uit te brengen op de Gewone of Buitengewone
Algemene Vergadering.
A r t i k e l 19:
1. De besturen der aangesloten verenigingen zijn gehouden ter kennis van hun
leden te brengen, die mededelingen, die hen daartoe door het Bestuur van
de
worden aangeboden.
2. Leden van aangesloten verenigingen, leden -en begunstigers, hebben het recht
de clubavonden van de aangesloten verenigingen bij te wonen.
3. Het recht van introductie, bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, is niet
van toepassing op de leden van twee of meer aangesloten verenigingen, gevestigd in dezelfde plaats onderling.
De nummering van de d a a r o p v o l g e n d e a r t i k e l e n wordt gewijzigd.
A r t i k e l 35 (oud) vervalt.
A r t i k e l 32 (oud) en 37 (oud) te vervangen door:
A r t i k e l 26 (nieuw).
1. Het instellen van Commissies, hetzij van blijvende, hetzij van tijdelijke aard, geschiedt door de Algemene Vergadering of door het Bestuur. De leden worden door het Bestuur benoemd; de leiding dezer Commissies berust bij een
tot die Commissie behorend lid van het Bestuur.
2. De Commissies brengen jaarlijks, door tussenkomst van het Bestuur, schriftelijk verslag uit ter Algemene Vergadering. Aan dit verslag moet eventueel
zijn toegevoegd een rekening en verantwoording van beheerde gelden.
Er wordt op gewezen, dat g e e n wijziging van art. 11, luidende: „Het abonnement op het orgaan is in de contributie der leden begrepen", wordt voorgesteld.
Dit houdt stilzwijgend in, dat het Bestuur voorstelt, terug te komen op het besluit
van de Algemene Vergadering te Utrecht in 1947, waarbij een abonnement op
het orgaan facultatief werd gesteld; dit abonnement wordt dus weer verplicht.

De Federatie-plannen.

Vooruitlopende op het verslag dat uitgebracht zal worden op de te houden
Buitengewone Algemene Vergadering, kan het Bestuur het volgende mededelen.
De Commissie van Advies die het Bestuur zich toevoegde inzake de federatieplannen, heeft een enquête gehouden onder alle smali'ilmclubs, waarvan de adressen
bekend \varen. Uit de binnengekomen antwoorden bleek, dat de tijd daar was om
een bespreking te houden met alle clubs. Deze bijeenkomst had 11 September
te Utrecht plaats. Openhartig werd van gedachten gewisseld, maar allen waren het
toch eens, dat het samengaan van alle smalfilmers niet alleen wenselijk, maar
ook noodzakelijk was. Over de vorm, en onder welke vlag, dit samengaan zou
moeten geschieden, kon niet direct overeenstemming worden bereikt. Om ook hiervoor een oplossing te vinden, werd de volgende motie aangenomen:
M o t i e : Een groep Smalfilmers, in vergadering bijeen in Utrecht op 11 Sept.
1948 stelt de volgende motie voor:
Een Commissie,, bestaande uit 3 leden van het Bestuur van de N.S.L., 3 leden
van het voorlopig Bestuur van de N.A.C.F. en l lid dat noch bij de Liga, noch bij
de N.A.C.F. is aangesloten, zal zich belasten met het samenstellen van richtlijnen, welke zullen moeten leiden tot de oprichting van één overkoepelende
smalfilm-organisatie.
l
Met algemene stemmen werd deze motie aangenomen. In de „OverkoepelingsCommissie werden benoemd de Heren Van El d i k, Van H a t t e m en M e i l i n k ,
de Heren Van G e e s t , B u l t e en K n e g t , benevens de Heer E l s i n g a. De
Heer R o d b a r d werd toegevoegd als secretaris.

