
APELDOORN.

Op 27 Juni j.l. werd hier ter plaatse
definitief opgericht de Afdeeling Apeldoorn
van de Nederlandsche Smalfilm Liga. Hiertoe
verzamelden zich omstreeks half acht in het
gezellige zaaltje van The Corner een 25-tal
smalfilmers, welke aan den oproep van het
voorloopig bestuur gevolg hadden gegeven.

De Voorzitter opende te acht uur de ver-
gadering, en leidde met enkele woorden da
afgevaardigde van het hoofdbestuur, in per-



soon van den heer R u d. T e u n i s s e n, in.
Deze begon zijn beioog het bestuur te com-
plimenteeren met het succes, dat zich reeds
voor den aanvang van de vergadering 7 leden
hadden opgegeven. Het deed spreker daarom
genoegen, onmiddellijk over te kunnen gaan
tot definitieve oprichting.

Spreker gaf een uiteenzetting van doel en
streven der afdeeling, waarbij hij den nadruk
legde op het feit, dat het uiteindelijk doel
is, het op hooger peil brengen van de ama-
teurfilm. ,,Om dit te bereiken is een afdee-
ling noodzakelijk", aldus spreker. Het zien
en beoordeelen van films van anderen is voor
den amateur de beste leerstof. Het uitwisselen
van gedachten is dan ook alleen mogelijk in
goed georganiseerd verband. Spreker is over-
tuigd, dat ook de Afdeeling Apeldoorn in
de toekomst films zal brengen, die mee kunnen
dingen in den Nationalen filmwedstrijd, mede
in verband met het feit, dat de Afdeeling
ook den heer K n e g t tot lid telt, die zijn
sporen op filmgebied reeds verdiend heeft.

Hierna kreeg de voorloopig Secretaris, de
heer J. H a n e k a m p het woord, die in het
kort enkele huishoudelijke punten besprak.

In de pauze was er gelegenheid zich als
lid op te geven, waaraan door vrijwel allen
gevolg werd gegeven.

Tot slot van den avond werden enkele bij-
zonder mooie amateurfilms gedraaid, die zeer
in den smaak vielen.

Na afloop daarvan dankte de Voorzitter
in een kort woord de aanwezigen voor hun
komst, en in het bijzonder den spreker van

dezen avond, den heer T e u n i s s e n , en sloot
hiermede de vergadering. J. HANEKAMP,

Secretaris.


