
Reglement voor de Filmotheek.
1. De Filmotheek beoogt het doen ver-

vaardigen en onderhouden van co-
pieën van Amateurfilms die daarvoor
in aanmerking komen door kwaliteit
en/of strekking, ter beoordeling van
het Bestuur van de N.O.V.A. of een
aan te wijzen commissie, e.e.a. met
toestemming van de maker van het
origineel.

2. De bij de N.O.V.A. aangesloten ver-
enigingen ten groepen en de leden
daarvan, kunnen tegen betaling van
de daarvoor vastgestelde vergoeding
films uit de filmotheek ter leen
ontvangen.

3. Het beheer over de filmotheek is op-
gedragen aan de Secretaris. Op de
Jaarvergadering brengt hij daarover
verslag uit.



4. De baten van de filmotheek be-
staan uit:

a. voor de eerste maal uit de gel-
den van het Copie-fonds, bijeen-
gebracht in de maanden Maart
en April 1948;

b. een jaarlijkse bijdrage uit de
algemene kas;

c. de vergoedingen, te betalen door
de huurders van films uit de
filmotheek;

d. toevallige baten.

5. De lasten, die op de filmotheek
drukken zijn:

a. het aanschaffen van copieën van
de filrns bedoeld in art. 1;

b. het onderhoud;
c. verzending en verzekering.

6. De vergoeding, door huurders van
films uit de filmotheek te betalen,
bedraagt een voor iedere film vast
te stellen bedrag, overeenkomende
met ongeveer twee cent voor 16 mm
en twee en een halve cent voor 8
mm films per meter. De kosten van
het terug zenden zijn voor rekening
van de huurder.

7. Huurders zijn aansprakelijk voor be-
schadiging van door hen gehuurde
films, blijkende uit een garantie-ver-
klaring die bij iedere huurtransactie
moet worden afgegeven. Beschadi-
gingen worden geconstateerd door
de Secretaris.

8. Aanvragen om films te mogen ont-
vangen moeten tijdig worden inge-
diend bij de beheerder van de filmo-
theek. De films moeten, na gebruik,
de volgende dag vóór 12 uur per
snelste gelegenheid, bij voorkeur per
Expresse N.S., teruggezonden worden.


