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Afscheid van drie Bestuursleden.
Voorzitter K r i j n , Commissarissen Mol en B lok .

onze heel wat geld. Het is n.l. gewoonte
geweest, dat alle Bestuursonfcosten door
de Bestuursleden zelf .gedragen werden.
Zoo is dan de Smalfilmliga den heer
K r ij n grooten dank verschuldigd en het
is mij een genoegen om hem dien hier
openlijk te mogen brengen-

Daarbij wil ik Mevrouw K r ij n niet
vergeten, die haar talenten als gast-
vrouw bij de Hoofdbestuursvergade-
ringen op bescheiden, maar smaakvolle
wijze heeft getooind. Zij vergezelde haar
Man ook op zijn tochten naar de buiten-
landsche concoursen, Barcelona en Parijs.
Wij denken met groote dankbaarheid
terug aan alles wat het echtpaar K r ij n
voor de Liga is geweest.

Dat de Commissaris voor technische
adviezen, de heer J. C. Mol, de bekende
,, filmer door het microscoop", ons
Hoofdbestuur verlaat, is eveneens een
ernstig gemis. Op den voorgrond bij het
Ligaleven is hij nooit getreden, maar
zijin adviezen zijn steeds van zeer groote
waarde geweest. Wij weten wel zeker,
dat -wanneer de Smalfilmliga -weer zijn
adviezen noodig heeft, hij deze gaarne
ter beschikking zal stellen.

De keuringen, die steeds in zijn gast-
vrij huis mochten plaatsvinden, zullen
niet licht worden vergeten-

Als eenig in het
Hoofdbestuur over-
gebleven oprichter
van de Smalfilm-
liga geloof ik goed
te doen aan drie
mede-oprichters in

De afgetreden Voorzitter dit nummer een
Leo R. Krijn. 1932-1939. hartelijk woord

van dank te wij-
den voor alles wat zij in 7 jaren voor
de Smalfilmliga hebben gedaan.

De heele Vereeniging betreurt hun
heengaan, dat gelukkig niet door ons
toedoen -wordt veroorzaakt.

Voorzitter K r ij n heeft in de 7 jaren
van zijn Voorzitterschap ontzaglijk veel
voor de Liga gedaan. Niet alleen ont-
ving hij bij de Hoofdbestuursvergade-
ringen zijn Bestuur op een gastvrije en
joviale wijze, maar hij heeft ook in de
V-ereeniging een zeer gemoedelijke stem-
ming aangekweekt en er een echte ama-
teurvereeniging van gemaakt. Onder zijn
leiding voelde men zich thuis en wist
men de vereeniging veilig. Als een
buitenstaander zegt, dat zoo'n baantje
van Voorzitter van een amateurvereeni-
ging heel gemakkelijk is, dan heeft hij
het mis. Dat eischt heel wat werk, heel
wat tijd en bij een vereeniging als de

Uit den eersten
Liga-tijd:
Het Internationale
Concours te Am-
sterdam. Jan. 1939.

L i n k s : Blok, Boer
en Knegt op weg
naar Volendam.
Midden: de Heer
en Mevrouw Krijn,
met een der gasten.
Rechts : Fransche
filmers in Volendam
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De naam van den heer B l o k zal
steeds verbonden blijven aan de eerste
Nederlandsche smalfilmtentoonstelling,
die gehouden is in Mei '34. Naast zijn
werkzaamheid in het Bestuur vanaf de
oprichting is dit het belangrijkste ge-
weest, wat gememoreerd dient te wor-
den. Het is maar jammer, dat de toe-
standen in ons kleine land het hem on-
mogelijk maakten om die tentoonstelling
ook volgende jaren te herhalen.

Mogen de nieuwe Bestuursleden eraan
medewerken in de Liga dezelfde prettige
stemming te handhaven en de vereeni-
ging aan haar doel te laten beant-
woorden.

Driemanschap, hulde voor wat ge deed!
D. B.


