
Officieele

der Nederlandsche Smalfilmliga

Alg. Secretariaat: Oudelandscheweg 7 n, Woerden

Op 6 October 1945 kwam in Hotel
Americain in Amsterdam voor de eerste
maal na de bevrijding de Nederlandsche
Smalfilmliga bijeen. Door de totale desor-
ganisatie tengevolge van het ingrijpen
door de N.S.B., kon het nog geen alge-
meen c vergadering genoemd worden; het
•was slechts een vergadering van per-
sonen uit verschillende afdeelingen met
wie de Heer K n e g t , waarnemend voor-
zitter uit het laatste door de leden ge-
kozen H.B., contact gekregen had na de
bevrijding. Het doel van deze bijeenkomst
kon dan ook slechts zijn in de eerste
plaats het beantwoorden van de vraag,
of de NSL nog inderdaad voldoende le-
vensvatbaar was. In de tweede plaats:
het benoemen van een voorloopig be-
stuur, dat tot taak zou hebben de voor-
bereiding van een reorganisatie, die op de
eerstvolgende algemeene vergadering be-
handeld zou worden.

Gelukkig bleek, dat aan de levensvat-
baarheid, zelfs aan de levenslust van de
NSL niet getwijfeld behoefde te worden,
al waren sommigen hier wel aan gaan
twijfelen dank zij de geruchtmakende pro-
paganda van een pas-opgerichte vereeni-
ging, die zich „onder meer" met de ama-
teur-filmer bezig houdt en die meende de
NSL als bereids overleden te kunnen be-
beschouwen. Deze propaganda bleek
evenwel de waarde te hebben, die wij
in de afgeloopen jaren aan propaganda
hebben leeren hechten. Voor de bezetting
had de NSL ruim 400 leden, nu bleken
zich reeds 360 leden voor de NSL te
hebben uitgesproken, waarbij nog geen
rekening gehouden kon worden met de
afdeelingen Tiel en Arnhem en zonder
rekening te houden met eenige afdee-
lingen in-oprichting.

Hierna werd besloten tot de benoeming
van een voorl. bestuur dat collectief ont-
slag zal vragen voor de a.s. algemeene
vergadering. De samenstelling van dit be-
stuur is als volgt:

Ir. A. F. E. Jansen, Rotterdam, voorz.
Mr. A. H. F. van Weelderen, Oudeland-

scheweg 7II, Woerden, secretaris.
J. Armbrust, Adm. de Ruyterweg 217,

Amsterdam, penningmeester.
D. Knegt, Jachtlaan 152, Apeldoorn, pers

en propaganda.
Fr. Eulderink, Lasondersingel 176,

Enschede, techn. commissaris.

Het bestuur heeft dus tot taak het sa-
menstellen van een reorganisatie-plan,
dat op de a.s. algemeene vergadering om-
streeks April 1946 behandeld zal worden.
Daartoe zal schriftelijk en zoo mogelijk
mondeling met de afdeelingen en de alge-
meene leden contact onderhouden worden,
zoodat zoo veel mogelijk aller wenschen
in het plan verwerkt worden. Om de
eerste noodzakelijke kosten te dekken,
werd besloten tot een vrijwillige bijdrage
van f l.— per lid. Het nieuwe vereeni-
gings-jaar gaat dan in niet l Januari 1946.

Als principes voor deze reorganisatie
werden op deze vergadering de volgende
punten vastgesteld:

Ie. veel van het werk, dat tevoren
door de afdeelingen gedaan moest wor-
den, zal in het vervolg centraal gebeuren;
er zal dus meer van het H.B. moeten
uitgaan.

2e. om dit mogelijk te maken moet
het H.B. over meer geld kunnen beschik-
ken dan tevoren; als algemeene richtlijn
werd vastgesteld een bijdrage aan het
H.B. van f 10.— per lid perjjaar. De af-
deelingen moeten dit bedrag dus ver-
hoogen met hetgeen zij voor eigen kosten
meenen noodig te hebben, waarin iedere
afdeeling dus geheel vrij blijft.

De secretaris verzoekt hierbij alle af-
deelings-secretarissen om toezending van
nieuwe ledenlijsten met opgave van nieuwe
bestuursleden, een en ander gaarne met
de adressen. Weliswaar is een gedeelte
van het leden-register teruggevonden,
maar controle is in ieder geval zeer
noodig.



Het is mijn bedoeling iedere afdeeüng
afzonderlijk te vragen om suggesties be-
treffende clc reorganisatie. Dit moge voor
niemand een beletsel zijn, mij onge-
vraagd te schrijven, welke wenschen of
nieuwe ideeën hij of zij heeft. Hoe meer
belangstelling, hoe aangenamer werken
voor mij.

Den penningmeester verzoekt de vrijwil-
lige bijdrage van f 1.— per lid zoo spoe-
dig mogelijk te willen overmaken in vrij
geld op zijn persoonlijke rekening (dus
niet NSL) bij de Incasso-Bank, Adm. de
Ruytcrwcg, Amsterdam, of per postwisscl
aan hem persoonlijk.

Pers en Propaganda. De heer K n e g t
ziet zich helaas door zeer drukke werk-
zaamheden gedwongen, zijn functie in het
voorloopig H.B. ter beschikking te stel-
len. Zijn werk zal door den secretaris
worden waargenomen tot een vervanger
gevonden is. Wij zijn den heer K n e g t
zeer dankbaar, dat hij ons met zijn ad-
viezen bij ons werk wil blijven steunen.

De Technische Commissaris is er zich
van bewust, dat de oudere rotten onder
ons het minstens even goed weten als
hij, zoo niet beter. Er zullen echter de
laatste jaren nog wel eenige jongeren bij
gekomen zijn, wier ervaring nog niet zoo
ver gaat. In de eerste plaats wendt hij
zich dus tot hen. Allicht weet hij er een
oplossing voor. Mocht dit niet het geval
zijn, dan weet hij vermoedelijk nog wel
adressen, waar hij om hulp aan kan klop-
pen. Hij stelt zich voor, direct te begin-
nen met het verstrekken van adviezen op
gebied van opname- en projectietechniek,
hulpmiddelen en zoo mogelijk kritiek op
films. Aan de afdeelings-besturen hierbij
het uitdrukkelijk verzoek, in hun afdee-
ling een technisch commissaris te benoe-
men, die óf zelf adviezen geven kan, óf
de vragen kan doorsturen aan den heer
E u l d e r i n k .

De heer E u l d e r i n k zal zijn advies
zoowel aan de belanghebbende als aan
de plaatselijke techn.comm. sturen, die
deze verzamelt en zoodoende een dossier
vormt, dat bij latere gelegenheden ge-
bruikt kan worden.

Tot slot nog het verzoek aan handela-
ren om folders en zoo veel mogelijk
technische gegevens aan den heer E u 1-
d e r i n k te sturen; aan reparateurs het
verzoek om hun adressen aan hem te
willen opgeven.

VAN WEELDEREN.


