
Het Liga Congres te Utrecht.
Het zal voor het bestuur van de Smal-

film Liga wel een grote voldoening zijn
geweest, dat de Nationale Smalfilmwed-
strijd en het Congres volkomen geslaagd
zijn. Hoog waren de verwachtingen nog
niet gespannen, want de barre winter van
1947 was uitermate ongeschikt voor het
afwerken van eenmaal opgenomen films!
's Morgens werd voor een veertigtal leden
en invité's van filmclubs de Jaarvergade-
ring gehouden. De voorzitter, Ir. A. F.
E. J a n s e n , Rotterdam, bood eerst zijn
excuses aan voor de geringe activiteit,
die door het Hoofdbestuur, niettegen-
staande goede voornemens, kon worden
tentoongespreid. Er was eerst weinig ma-
teriaal, maar nu blijkt, dat ook de ware
inimo nog niet geheel is teruggekeerd.
och blijkt de organisatie goed in elkaar

te zitten en- mag verwacht worden, dat
veel goed werk voor de Nederlandse
amateurfilm kan worden gedaan.

De tijdelijke secretaris, de Heer J. v.
Eldik , gaf een beeld van de moeizame
opbouw, na de door cle N.S.B, aange-
richte ravage ook in de organisatie van
de Smalfilmliga. Met aller medewerking
kunnen de goede plannen zeker tot een
einde worden gebracht.

De penningmeester de Heer A r m -
b r u s t, gaf een overzicht over de finan-
ciën. Gehoopt wordt, dat van de oude
saldi nog iets gered kan worden. Dat is
mogelijk wanneer die op een oude giro-
rekening zullen blijken te staan. Anders
zijn ze door de „kameraden" V a n O o s t-
v e e n, K l e i n s t r a en dergelijke wel
grondig verdwenen.

Dan ontspint zich, naar aanleiding van
de rede van de voorzitter over reorgani-
satieplannen, een uitvoerig en hoffelijk
debat. Het gaat voornamelijk hierover of
in één plaats slechts één afdeling van
de Nederlandse Smalfilmliga gevestigd
kan zijn of dat voldaan moet worden aan

de in het verleden noodzakelijk gebleken
omstandigheid, dat in één grote stad meer
clubs, al naar doelstelling, milieu en
geografische ligging, toegelaten kunnen
worden. Daartoe zou noodzakelijk zijn,
dat het bestaan van één afdeling werd
opgeheven en dus het instituut der al-
gemene-leden wordt ingevoerd. De alge-
mene leden kunnen zich dan, al naar hun
wens, in kringen samensluiten. De af-
deling Den Haag had daarvoor uitvoerig
gedocumenteerde voorstellen. Uitgegaan
werd daarbij van de zeer juiste veron-
derstelling, dat de filmacitiviteit voorna-
melijk bij de clubs behoort te berusten.

Na een hartelijk woord van aanbeveling
van de oude organisator, de Heer D.
K n e g t, is aldus besloten, dat de Liga
alleen individuele leden kent, die vrij zijn
zich te organiseren in één plaats, zoals zij
willen. Principiële bezwaren kwamen er
van de afdeling Groningen, die slechts
één afdeling in één plaats gehandhaafd
wenste te zien.

Het Smalfilmtijclschrift „Het Veerwerk"
werd als van ouds tot officieel orgaan
gekozen met het nieuwe standpunt, dat
het abonnement op dit blad voor een
lid der Liga niet verplicht is. Alleen Liga-
leden komen voor de speciale abonne-
mentsprijs in aanmerking.

Daarna werd op voorstel van het Hoofd-
bestuur een contributie van f 4,— per lid
vastgesteld, waarbij uitdrukkelijk moet
worden opgemerkt, dat hierin niet de
contributie voor de plaatselijke afdeling
of filmclub is begrepen. Ook het abon-
nement op „Het Veerwerk" is in dit
bedrag niet begrepen.

Daarna werd door de Voorzitter de
lang verbeide uitslag van de Nationale
Smalfilmwedstrijd bekend gemaakt, waar-
over men in de officiële mededelingen de
juiste gegevens vindt.


