
KORT OVERZICHT van de
Algemeene Vergader ing
gehouden op Zaterdag 25
April in „La Bagatelle" te
Den Haag.
Met kennisgeving zijn afwezig de
Hoofdbestuursleden : V a n d e r
Mei , M o h r en Mol . Na de
opening van de vergadering met
een woord van dank voor de
gastvrijheid aan de afdeeling
Den Haag, worden de notulen
gelezen, die onveranderd worden
goedgekeurd. De eerste Secretaris
leest het jaarverslag voor, dat
over eenigen achteruitgang in het
ledental bericht. Erger is, dat de
belangstelling gaat dalen. De afdee-
ling Curacao wordt in den geest
weikomen geheeten. De nationale
Kino-wedstrijd wordt gememoreerd;
het aantal films werd grooter, doch

De Bestuurstafel. Van links naar rechts:
de heer Ir. ] a p i k s e, die afkeurend ziet, hoe
de Veerv/erk-redacteur in dit donkere zaaltje
tóch zijn Leica hanteert! Dan Secretaris
J a n s e n , blijkbaar des vergaderens moede,
daarna Voorzitter K r i j n , vol attentie voor
meeningen uit de vergadering, tot slot pen-
ningmeester E u l d e r i n k , die overdenkt, hoe
hij de zaolhuur betalen kan.



De Rotterdamsche groep

vertegenwoordigd.
numeriek het sterkst

het peil was minder dan het
vorige jaar. Aller aandacht
voor den wedstrijd is noodig.
Het jaarverslag wordt goedge-
keurd. Het financieel verslag
wordt uitgebracht door den
Penningmeester; de schuld is
nog niet afgelost, doch de toe-
stand geeft reden tot tevreden-
heid. De ingediende begrooting
simt op een bedrag van f 1097.70.
In de kascommissie worden be-
noemd de heeren De C l e r q
en V a n W e s s e m te Den
Haag. Er wordt besloten om

de bijdrage voor het Secreta-
riaat f 0.50 hooger te stellen,
wat wordt aangenomen. Een
betaalde werkkracht voor het

vele administratiewerk is noodig. Er worden drie bestuursleden herkozen,
niet bij acclamatie, doch op verzoek na persoonlijke stemming. De heer
K r ij n wordt als Voorzitter en de heeren M o h r en J a p i k s e als
bestuursleden herkozen.

De Algemeene toestand en plannen voor 1936.
De film-ruil met het buitenland belooft vlotter te loopen, nu de douane
toegeeflijker wordt. Mevrouw F r a n k beveelt aan een bepaalde gramo-
foonplaat met een film te illustreeren, welk voorstel warm ondersteund
wordt; nogmaals komt ter sprake de Nederland-film, samen te stellen
uit stukken van vele werkers. De heer E l s i n g a vraagt inlichtingen
over film-wedstrijden in samenwerking met groote scheepvaart- maatschap-
pijen. De Afdeeling Rotterdam, bij monde van den heer V a n d e r
L e e u w , uit ernstige protesten, naar aanleiding van den laatsten wedstrijd,
waarbij ontoelaatbare fouten zijn ge-
maakt. Van bestuurszijde wordt deze
zaak bevredigend opgelost. Er wordt
besloten, dat voortaan alle films,
waaruit aan uiterlijke kenteekenen
blijkt, wie de maker is, zullen wor-
den uitgesloten van deelname. Er
werd gevraagd om den nationalen
Kino-wedstrijd te vervroegen en de
première der bekroonde films bij
toerbeurt door de verschillende af-
deelingen te laten vervullen. Dan ont-
staat er een uitvoerig debat over
het internationaal concours, dat dit
jaar te Berlijn wordt gehouden.
Het Hoodfbestuur zal nadere in-
lichtingen inwinnen en den leden
nader om advies vragen. De ver- De bonte groep ! Links
gadering wordt besloten met een ge- Haag (o. a. Frank, D
animeerden maaltijd, waarna de N. V. Soesmon, Weber)
OMNICUM des avonds met den hoven (Jhr. Six).

Haarlem (Elsinga), Den
de Clerq, Tasseron,

in de achterhoede Eind-



Philips-geluidsprojector enkele harer ge-
luidfilms projecteerde.
Op Zondag 26 April werd de installatie
van de „Omnicum" Filmmaatschappij be-
zichtigd door een betrekkelijk kleine groep
leden. Er was veel belangwekkends te
zien, o.m. de optische copieermachine, een
-mooie titelinrichting, montage- en af-
hoortafels, enz., waardoor wij een beter
inzicht hebben gekregen in het werk dat
door deze firma wordt gedaan.
Na afloop verzamelden de aanwezigen
zich voor een eenvoudige lunch, waarbij
het noodige werd „nagekaart". Daarna
ging ieder huistoe.

D. B.

De Meeren Nijntjes en de Koning
vertegenwoordigen de afd. Zaanstreek.


