
Finantieel Jaarverslag Nederl. Smalfilmliga
Boekjaar 1932.
Mijne Hoeren,
Het is verblijdend, vast te stellen, dat, dank zij enkele voorschotten
van belangstellende leden, het eerste finantieele boekjaar van de
Nederlandsche Smalfilmliga afgesloten kan worden, zonder dat een
nadeelig saldo voor de vereeniging moeilijkheden zal opleveren. Het
lag in de lijn der verwachtingen, dat het eerste jaar van onze Liga,
ondanks haar gezonden groei en ontwikkeling, in geldelijk opzicht
geen gunstig beeld kon geven, vooral omdat aan de organisatie zoowel
als aan de propaganda belangrijke bedragen zijn ten koste gelegd.
De grootsch opgezette Kinowedstrijden in 1932, zoowel de Nationale
als de Internationale, eischten vanzelfsprekend groote geldelijke offers.
De aanmaak van talrijke formulieren, het drukken van programma's,
wedstrijdformulieren, briefpapier, circulaires, enz. kostte veel geld,
Bovendien hebben wij er waarde aan gehecht, onze drukwerken, pro-
gramma's en formulieren in goede uitvoering te doen verschijnen,
daar wij aan onze uitgaande stukken een behoorlijk cachet wenschteni
te geven.
Het Secretariaat had belangrijke uitgaven aan porti, telegrammen,
vrachten, en bank-onkosten te boeken, hetgeen echter begrijpelijk is,
wanneer men weet, dat ca. 1000 brieven en een nog grooter aantal
drukwerken door ons Secretariaat zijn verwerkt. Een aanvankelijk aan-
gestelde hulpkracht kon wegens de daaraan verbonden kosten niet
worden gehandhaafd. Ben bezoldigd ambtenaar 'zou voor de verzorging
van het Secretariaat, waar dagelijks van de talrijke Afdeelingen en
leden brieven binnenkomen, geen overdaad zijn, doch voor 1935 is
in het budget daarin niet voorzien. Bij voortdurende uitbreiding van
onze Liga en verdubbeling van het aantal Afdeelingen, moet echter
met de mogelijkheid van aanstelling van een ambtenaar rekening
worden gehouden.
In het finantieel overzicht 1932 is de verantwoording van de afwikkeling
„Deuxième Concours International" niet opgenomen, doch naar 1933
voor separate verantwoording overgebracht, daar alle inkomsten en
uitgaven, dit Concours betreffend, over de 1933-boeken loopen.
De cijfers van de finantieele stukken, die met bijlagen aan dit rapport
zijn gevoegd, wijzen uit, dat in totaal aan donaties, contributies en
voorschotten in 1932 is ontvangen een bedrag van f 595.97, waar-
tegenover de volgende uitgaven staan: oprichtingskosten, secretariaats-
kosfen, bank-onkosten, keuringskosten, etc. f 233.05, onkosten Nat.
Kinowedstrijd (medailles, diploma's, zaalhuur, propaganda-avond, assu-
rantie, reiskosten jury, etc.) f 161.92, drukwerken f 138.90, diversen
t 62.10.
Op te merken valt nog, dat de eerste verrekening van het Filmverhuur-
Archief getransfereerd is naar het boekjaar 1933, aangezien de eerste
periode van afrekening met de verhuurders (inclusief in 1932 ver-
huurde films) plaats vindt op 30 Juni 1933.
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