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Secretariaat: J. A. R o d b a r d , Wildhoeflaan 29, 's-Gravenhage.
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Het Bestuur wordt gevormd door:
J. VAN ELDIK, Bergsingel 176 B, Rotterdam, Voorzitter.
J. A. RODBARD, Wildhoeflaan 29, 's-Gravenhage, Secretaris.
A. MEILINK, Roemer Visscherlaan 12, Zeist, Penningmeester.
C. J. BULTE, W. de Withstraat 20 A1, Amsterdam.
H. ELSINGA, Buitenrustlaan 22, Haarlem.
H. J. M. VAN GEEST, Regentesselaan 14, 's-Gravenhage.
Dr. J. H. R. VAN GINKEL, Wilhelminapark 10, Breda.
F. J. C. VAN HATTEM, Oudkerkhof 12, Utrecht.
A. H. HENNEKE, Wilhelminastraat 5, Zwolle.

Aangesloten clubs:
AMSTERDAM: „De Kern", Ir. W. B r u s s e, Rubensstraat 104 "i.
AMSTERDAM: „De Smalle Band", W. K 51 h e r, Kanaalstraat 152.
APELDOORN: Ver. Apeld. Amateur Cineasten, D. K n e g t, Jachtlaan 152.
ARNHEM: Arnhemse Filmclub, G. E. S m i t s , Steenstraat 14.
BREDA: Bredase Amateur Filmers, J. L. M. J. L o m a n s , Haagweg 339, Princenhage.
DEVENTER: Deventer Filmclub, J. S t oei horst , Radstakeweg 52.
's-GRAVENHAGE: Haagse Amateur Filmclub, C. A. C a n d el, De Ruyterstraat 70.
's-GRAVENHAGE: Haagse Smalfilm Liga, J. A. R o d b a r d , Wildhoef laan 29.
HAARLEM: Haarlemse Smalfilmers, H. E l s i n g a, Buitenrustlaan 22.
HILVERSUM: Gooise Smalfilm Amateurs, J. Th. B r i n k h u i s , Veerstraat 34.
MAASTRICHT: Limburgse Amateur Smalfilmclub, R. v a n der L e e u w , Bergweg 26.
ROTTERDAM: Rotterdamse Smalfilm Liga, J. v a n El d ik, Bergsmgel 176 B.
UTRECHT: Utrechtse Smalfilm Amateurs, A. Me i l ink , Roemer Visscherlaan 12, Zeist.
ZUTPHEN: Zutphense Filmclub, D. B e e k , Turf straat 33.
ZWOLLE: Zwolse Film Club, A. H. H e n n e k e , Wilhelminastraat 5.

WELKOM N.O.V.A.
Zo is onze jongste telg, de N.O.V.A., dan geboren en staan wij om de -wieg

van haar, die geroepen is voor onze clubs als centraal orgaan op te treden. Het
is in zeker opzicht met onze N.O.V.A. als met een koningstelg. In haar zal onze
eenheid naar buiten moeten blijken, al zullen zij, die haar schragen hun interne
zaken zelfstandig blijven behandelen. De N.O.V.A. zal slechts die aangelegenheden
behartigen, welke boven stedelijk of streekbelang uitgaan. De nationale filmwed-
strijd, het congres en het contact met het buitenland zijn er o.m. voorbeelden van.

Het is verheugend, dat reeds onmiddellijk 17 clubs, met tezamen bijna 500
leden spontaan zijn toegetreden, doch dit eerste succes is stellig geen reden om
nu in een dolce f ar niente te verzinken. Wij zijn er nog lang niet; integendeel,
wij staan aan het begin van een lange weg. Al dadelijk ontmoeten wij clubs, welke
nog niet zijn aangesloten, zoals b.v. in het hoge noorden, waar een club op welker
medewerking wij hoge prijs zouden stellen, tot nogtoe afzijdig bleef. Het winnen
van alle bestaande — en het oprichten van vele nieuwe clubs moet een van onze
eerste directe doeleinden zijn. Want eerst dan zal de gewenste algehele overkoe-
peling ten volle tot zijn recht kunnen komen.

Bij de oprichting van de N.O.V.A. zijn van meerdere zijden concessies gedaan,
wel een bewijs, dat de juiste geest van samenwerking aanwezig was. En vooraf
is hard gewerkt, een even onmisbare voorwaarde voor succes.

Mogen beide factoren in ruime mate in de toekomst aanwezig blijven. Dan zal
de consolidatie en de verdere uitbouw van onze organisatie even vlot verlopen als
de oprichting. Weinig woorden, doch veel daden zij onze leus. Voorzitter.



NEDERLANDSE SMALFILMLIGA f

Op de daartoe speciaal uitgeschreven vergadering op Zaterdag 12 Febr.
werd door de daar aanwezige afgevaardigden van de Afdelingen het voor-
stel van het Bestuur aangenomen, om tot ontbinding van de Nederlandse
Smalfilmliga over te gaan. In zijn toelichting wees de Voorzitter, Ir. A. F.
E. J a n s e n , erop, dat, alhoewel het altijd enigszins weemoedig stemt om
afscheid te nemen van wat in de loop der jaren is gegroeid, dit voorstel
door het Bestuur unaniem werd gedaan, omdat het Bestuur ervan over-
tuigd is dat het in het belang van de smalfilmerij zal zijn en dat het
er evenzeer van overtuigd is, dat de nieuw op te richten organisatie zich
ten volle bewust is van .de taak die het op zich neemt. Daar alle aanwezigen
de wenselijkheid en de noodzakelijkheid inzien, wordt het voorstel van het
Bestuur aangenomen, waarmee de Nederlandse Smalfilmliga heeft opgehouden
te bestaan.

Met de liquidatie wordt belast de op de Jaarvergadering 1948 be-
noemde Kascommissie, bestaande uit de heren W. Freysen , J. J ansen
en J. W. G o u d s b l o e m , aan welke commissie, wegens ziekte van de
heer G o u d s b l o e m , als plaatsvervangend lid wordt toegevoegd de heer
F. van C l e c f . De Commissie wordt opgedragen haar verslag uit te brengen
bij het Bestuur van de nieuw te stichten organisatie en daaraan tevens over
te dragen de kasgelden en verdere bezittingen van de N.S.L.

Met een woord van vertrouwen in de toekomst sluit de Voorzitter de
vergadering.

De Secretaris,
J. A. RODBARD.



Nederlandse Organisatie van Amateur-filmclubs
opgericht.

Op Zaterdag 12 Februari 1949 vond, onder
voorzitterschap van de heer J. A. R o d b a r d ,
te Utrecht de oprichtingsvergadering plaats van
de Nederlandse Organisatie van Amateurfilm-
clubs. De afgevaardigden van 15 filmclubs,
tezamen tellende ongeveer 450 leden, benevens
2 afgevaardigden van clubs in oprichting, waren
daar bij elkaar gekomen om dat besluit te
nemen en zodoende uitdrukking te geven van
hun overtuiging dat een samengaan van alle
smalfilmclubs noodzakelijk is om het film-
amateurisme tot bloei te kunnen brengen.

In zijn openingswoord zette de heer R o d-
b a r d nogmaals uiteen, hoe de ontworpen Sta-
tuten waren tot stand gekomen en wat de
wettelijke en practische basis is, waarop deze
zijn gegrondvest. Principiële wijzigingen zijn dan
ook in het ontwerp niet meer aangebracht,
alleen een paar kleine redactionale correcties.
Hierna werden de Statuten zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.

Na ampele bespreking van de voor- en na-
delen van de in overweging gegeven namen
voor de nieuwe organisatie werd, nadat een
klein misverstand tussen de heer R o d b a r d
en „De Smalle Band" was opgelost, als naam
gekozen : „NEDERLANDSE ^ORGANISATIE
VAN AMATEUR-FILMCLUBS", bij afkorting:
„N.O.V.A."

De contributie werd vastgesteld op f 7,50 per
lid per jaar. De abonnemenfsprijs op het orgaan
van de Organisatie is hierbij inbegrepen.

Bij de verkiezing van het Bestuur zette zich
het debat over de samenstelling daarvan voort.
Het verschil van mening liep over de vraag of
spreiding van de leden van het Bestuur over
het gehele land i m p e r a t i e f zou worden
vastgelegd, dan wel of die spreiding alleen
maar w e n s e l ij k is en dat die vanzelf uit
candidatuur-stellingen zou te voarschljn treden.
In de Statuten werd opgenomen dat het Be-
stuur zou bestaan uit ten hoogste 9 leden,
terwijl de „spreiding" in het Huishoudelijk
Reglement, dat op deze vergadering nog niet
aan de orde kon komen, zou worden geregeld.
Er had een vrije stemming plaats voor een
voorzitter en 8 leden van het Bestuur.
Verkozen werden:
Voorzitter: J. van E l d i k , Rotterdam.
Leden: C. J. B u i te, Amsterdam; H. E l s i n g a,
Haarlem; H. J. M. v a n Gees t , Den Haag;
Dr. J. H. R. van G i n k e l , Breda; F. J. C.
van H a t t e m , Utrecht; A. H. H e n n e k e ,
Zwolle; A. M e i l i n k , Zeist; J. A. R o d b a r d ,
Den Haag.

Het benoemde Bestuur werd opdracht ge-
geven een Huishoudelijk Reglement te ontwer-
pen en dit op de volgende vergadering van
gedelegeerden over te leggen.

De heer Van E l d i k dankte de aanwe-
zigen, mede namens de overige nieuwe Bestuurs-
leden voor het vertrouwen in hen gesteld door
hen een bestuursfunctie toe te wijzen. Hij gaf



de verzekering, dat het Bestuur alles zou doen
om dat vertrouwen niet te beschamen en zijn
best zou doen om de N.O.V.A. en daarmee het
filmamateurisme tot bloei te brengen. Hij kon
mededelen, dat de zo juist ontbonden Ned.
Smalfilmliga besloten had de kasgelden en
verdere eigendommen aan de N.O.V.A. over te
dragen, welke mededeling met applaus werd
begroet. Hierna werd de vergadering gesloten.

De Secretaris, J. A. RODBARD.


