
T o e l i c h t i n g o p d e A g e n d a :

Punt 5: Reorganisatie.

Hierover zijn drie voorstellen:

I. Voorstel van de Heer D. K n e g t te
Apeldoorn:

1. Het afgelopen seizoen 1947/1948 heeft
organisatorisch noch in algemene
zin beantwoord aan de verwach-
tingen.

2. De Liga is o.a. niet geslaagd om een
contingent van amateurcincasten (ge-
organiseerd in clubs, o.a. in Amster-
dam, Den Haag, Groningen, Deven-
ter) tot zich te trekken.

3. Met een ledental van ca. 200 leden
(volgens budget neergelegd in de
circulaire) kan de Liga niet floreren;
haar financiële draagkracht zal dan
opnieuw (in het komende seizoen)
onvoldoende zijn.

4. Bewijzen zijn voorhanden, dat van
vele zijden (o.a. van de zijde der
niet aangesloten clubs, doch ook van
de zijde van groepen, die wel aange-
sloten zijn), bezwaren bestaan tegen
de wijze waarop de Liga thans wordt
geleid.

5. Overeenkomstig besluit van de Alg.
Vergadering van 1947 treedt het hui-
dige Bestuur collectief af; dit opent
de weg voor het instellen van een
„Reorganisatie-comité", in de plaats
van een nieuw te benoemen Bestuur.

6. Dit „Reorganisatie-comité", door de
Alg. Vergadering van 8 Mei a.s. te
benoemen, geve men het volgende
mandaat:

e"

a. het functionncert ad i n t e r i m
als Bestuur.

b. het zoekt contact met alle in
Nederland bestaande iilmclubs en
stelt een exposé op (gemeen-
schappelijk met de vertegenwoor-
digers van die thans nog afzij-
dige filmclubs houdende werk-
programma en organisatievorm,
a c c e p t a b e l v o o r a l l e p a r-
t ij e n.

c. het beleggen van een buitengewone
Algemene Vergadering vóór of
uiterlijk in de maand October
1948 ter vaststelling van een
n i e u w L i g a-p r o g r a m m a, ont-
worpen door samenwerking met
alle bestaande filmgroepen in
Nederland.

d. de bedoelde buitengewone Alg.
Vergadering benoeme een Be-
stuur, samengesteld mede uit de
nieuwe groepen.

II. Voorstel van de Af d. Den Haag:
De motie, aangenomen op de Algemene

Vergadering te Utrecht, wordt nader uit-
gewerkt in de volgende voorstellen, ter
nadere omschrijving, resp. vervanging van
de punten l, 2 en 3 van de circulaire
van het Hoofdbestuur, die tevens de no-
dige wijzigingen van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement met zich zullen
mede brengen:

1. De N.S.L. kent Afdelingen, Aange-
sloten Verenigingen, Ereleden, Indi-
viduele leden en Begunstigers.

2. De bestaande Afdelingen blijven als
zodanig gehandhaafd.

3. Nieuwe Afdelingen kunnen (volgens
art. 11 der Statuten en art. 19 van
het Huishoudelijk Reglement) worden
opgericht.

4. Als in een plaats waar een Afdeling
der Liga bestaat een andere vereni-,
ging zich voor aansluiting bij de
N.S.L. aanmeldt, of wanneer een
groep leden van de bestaande Afde-
ling zich wenst af te scheiden, zon-
der uit de Liga te willen treden, dan
is dat mogelijk op grond van de vol-
gende overwegingen, ter beoordeling
van het Bestuur onder voorbehoud
van beroep op de Alg. Vergadering.
a. om een oplossing mogelijk te

maken voor een bestaande, histo-
risch gegroeide, toestand;

b. wegens te grote toename van het
aantal leden van die afdeling.

c. om geografische redenen;
d. om andere dan de hier genoem-

de redenen.
5. De leden van de aangesloten vereni-

gingen hebben ten opzichte van de
Liga dezelfde rechten en plichten als
de leden, de Afdelingen en de Indi-
viduele leden.

6. De Statuten en/of Reglementen van
Aangesloten Verenigingen mogen geen
bepalingen bevatten die in strijd zijn
met die der Liga.

7. De aangesloten Verenigingen zijn ver-
plicht voor a l hun leden de vastge-
stelde contributie aan het H.B. af
te dragen.

De Individuele leden blijven onderwor-
pen aan de bepalingen van art. 15 Huis-



houdelijk Reglement (zie ook art. 21
2e lid).

III. Voorstel van het Bestuur:
1. Het besluit van de vorige Algemene

Vergadering (Utrecht 1947) wordt in
zoverre teruggenomen, dat thans ook
weer aangesloten verenigingen, al
dan niet onder de naam van „Afde-
ling van de N.S.L." worden erkend.

2. In één plaats kunnen meer dan één
vereniging bij de N.S.L. .zijn aange-
sloten.
Als aangesloten Vereniging wordt
beschouwd de Vereniging, waarvan
de filmende leden en bloc tot de
N.S.L. zijn toegetreden. De voorrech-
ten aan het lidmaatschap der Liga
verbonden gelden alleen voor leden
van die groep.

3. Het individuele lidmaatschap buiten
de aangesloten verenigingen blijft be-
staan, met dien verstande, dat, waar
mogelijk, deze leden worden aange-
spoord zich tot clubs te verenigen
of zich bij een der bestaande clubs
aan te sluiten.
In plaatsen waar een afdeling of
aangesloten vereniging gevestigd is,
worden geen nieuwe individuele leden
aangenomen.
In plaatsen waar voldoende actieve
filmers aanwezig zijn zal de tot stand-
koming van plaatselijke clubs worden
bevorderd.

5. De financiële en administratieve af-
wikkeling van verenigingszaken ge-
schiedt, met uitzondering van de in-
dividuele leden via de clubbesturen.

6. Indien de .vergadering zich met bo-
vengenoemd schema kan verenigen,
moet met andere filmclubs in contact
worden getreden, teneinde nauwere
samenwerking in landelijk verband
te bereiken.


