
„Van 't Oostelijk filmfront, wél nieuws!"
De kop is er af, de eerste filmavonden
van de diverse clubs zitten er weer op.
Ook zijn hier en daar nieuwjaarsrecep-
ties geweest. Van dichtbij was dat de
V. A .A. C. Voorzitter Jan Franx hield de
ontvangst bij hem thuis. Zo'n 35 dames
en heren hebben daar een zeer gezellige
bijeenkomst gehad.

Terug in het clubleven elders. Wie we
wegens ziekte node missen-gelukkig is
hij weer thuis — is Theo van de Zee. Het
gaat hem al wat beter. Beterschap,
Theo! De voorzitter district Oost op
non-actief. Dat betekent dat we de wij-
ze raad van hem tijdelijk zullen moeten
missen.

Oost is een groot district, ca 20 clubs,
met nog enkele in oprichting. Dat bete-
kent een immense organisatie. Er-
melo heeft dat goed begrepen. Met
name het bestuur daar, waarin ook Ge-
rard Messemaker zit. Vandaar is het
voorstel gekomen, om Oost op te delen
in twee districten. Een voorstel, dat
steun verdient! Afstanden als b.v.
Vriezenveen-tot in de Noordoostpolder
zijn voor een goede communicatie voor
de clubs te groot! Er zitten nog vele
andere voordelen aan. Afwachten, wat
de clubs van het voorstel zullen zeggen!
Nunspeetse-fllmvrienden hadden ook
een soort instuif voor omliggende
clubs. Het bar slechte weer zal daar wel
de grootste spelbreker zijn geweest.

Er zijn de laatste maanden veel film-

wedstrijden gehouden, waarbij het on-
derwerp ,,Geld", centraal stond. Van
dit verplichte onderwerp, hebben veel

filmers dankbaar gebruik gemaakt,
want de inschrijvingen waren zeer re-
delijk tot goed. Persoonlijk heb ik bij
vier clubs mogen jureren en gezegd
mag worden, dat het straks in maart bij
de Oostelijke wedstrijd ,,Geld" heel
spannend zal worden.

De V.A.A.C. is bezig met het organise-
ren van een weekend, om de part-
nerstad Minden uit Duitsland naar
Apeldoorn te halen. Goed idee. Ook
wat voor andere clubs? Praat eens met
uw stadsbestuur, of de I.F. A.

Wie ik zag tijdens het jureren in Arn-
hem ? Arie de Jong! Zo uit Iran en direct
weer op de clubavond van de A.S.A.
Hij liep nog wel even onwennig rond,
maar daar in dat verre land is het ook
niet alles, dacht ik zo.

Op clubavonden is iedereen al weer
volop bezig met de voorbereidingen of
het maken van nieuwe films. Je merkt
dat er leven in de brouwerij zit! Wel
zullen er op de wedstrijden heel veel
,,winter-filmpjes" zitten... Maar dan
kan niemand meer zeggen, dat ze geen
ideeën hadden voor een filmpje!
Ik zal u zo nu en dan op de hoogte
blijven houden, van het wel en wee van
het oostelijk gebeuren.

Wim Nummerdor



Nadat de twee afzonderlijke vergade-
ringen hebben plaatsgevonden van de
nieuw te vormen districten, die na de
splitsing zijn ontstaan, is het volgende
uit de bus gekomen.
Gekozen naam voor het district: 'Mid-
den-Nederland' .
Hierin zijn ingedeeld: Apeldoorn
(VAAC), Barneveld(BSA), Emmeloord
(Noptica), Epe (Cycloop), Ermelo
(EFA), Harderwijk (HFC), Hattem
(filmjournaal), Kampen (Amfika),
Nunspeet (Overvloeier), Wageningen
(WAF) en Zwolle (Salland).
Bestuur is gevormd door: J. W. Num-
merdor (voorzitter), G. Messemaker
(secr.), G. Mienstra (Nova-afgev.) en
J. Frens (Penn.).
J. W. Nummerdor is hier al Filmbeeld-
correspondent.

Voor het andere district is de naam ge-
kozen: 'Oost'.
Hierin zijn ingedeeld: Aalten, Almelo
(smalf.-groep), Arnhem (ASA), Bem-
mel (Objectief), Brammen (IJs-
selzoom), Deventer (DAC), Enschede
(Face), Neede (Fineo), Terborg (Ob-
jectief); Vrienzenveen (Vrifoc) en
Zutphen (ZAS).
Bestuur is gevormd door: H. Meyer
(voorzitter), A. v.d. Veen (secr.), F.
Fiorito (secr.), J. Wolbers (penn.) en
mevr. J. C. Vergeer (Nova-afgev.).
Tevens is hier G. Kikkert voorgesteld,
als Filmbeeld-correspondent.


