
Nederlandsche Smalfilmliga.
Beschikking van den Voorzitter der Nederlandsche
Smalfilmliga.

Op grond van de beschikking van den Commis-
saris voor niet-commericeele Vereenigingen en Stich-
tingen d.d. 28 Juli 1942, 5de Afd. N. 511.302, wordt
door mij benoemd tot Penningmeester der Neder-
landsche Smalfilmliga

K. T a e d e v a n d e r P l a a t s ,
Goudreinetstraat 155 te 's-Gravenhage.

Afschrift dezer beschikking zal worden gezonden
aan den benoemde.

's-Gravenhage, 17 September 1942.

Vergaderingen en filmvoorstellingen.

Het is bekend, dat voor het geven van een film-
voorstelling vergunning noodig is van:

A. de Rijksfilmkeuring, bij een vertoonen in het
openbaar;

B. den Procureur-Generaal, indien de bijeenkomst
wordt bijgewoond door meer dan 20 personen;

C. het Filmgilde (Nederlandsche Kultuurkamer) voor
het projecteeren buiten huiseüjken kring en

D. van den Burgemeester, in verband meS de brand-
weerbepalingen.

Omtrent punt A. is het gelukt een voor de Liga-
leden gunstige regeling te treffen.

Voor de keuring van films, welke men in de
afdeelingen wenscht te vertoonen, en welke nog
niet gekeurd zijn, zorgt de Liga, terwijl hieraan voor
de Ligaleden geen kosten zijn verbonden.

Daartoe moet de film, vergezeld van een lijst,
bevattende den hoofdtitel van de film en eventueele
in de film zelf voorkomende titels franco gezonden
worden aan den Secretaris der Liga. Deze zorgt
ervoor, dat keuring spoedig plaats vindt, waarna
de film met de keuringskaart aan den afzender
wordt teruggezonden.

Getracht wordt te bereiken, dat bij werkersbijeen-
komsten van uitsluitend Ligaleden en adspirant-leden

de daarop te projecteeren films niet gekeurd be-
hoeven te worden en hun dus de eisch, vermeld
onder A niet meer zal worden gesteld.

Het verkrijgen van de vergunning bedoeld onder
B geeft in sommige plaatsen geen, in andere wel
moeilijkheden. Indien dit laatste het geval is, ver-
strekke men den Secretaris nauwkeurige gegevens,
waarna pogingen in het werk zullen worden gesteld
voor een vlot verloop bij de aanvrage om ver-
gunning.

Van den eisch, gesteld onder C heeft het film-
gilde vrijstelling verleend voor filmvertooningen, al
dan niet tegen toegangsprijs, voor leden en adspi-
rant-leden te geven door de Smalfilmliga of haar
afdeelingen. Noodig is evenwel, dat 10 dagen van
te voren aan den Secretaris der Liga mededeeling
wordt gedaan van datum, plaats en ligging der zaal,
alsmede van de te vertoonen films, opdat de Liga
in staat is de aan de verleende vrijstelling verbonden
voorwaarden na te komen.

Indien speciale moeilijkheden worden ondervonden

inzake de vergunning, hiervoor bedoeld onder D,
geve men hiervan kennis aan den Secretaris. In
verscheidene gemeenten worden thans de voorschrif-
ten door den brandweerdienst te geven herzien,
waarbij rekening zal worden gehouden met de moei-
lijk ontvlambare smalfilm.

Bibliotheek.

Niettegenstaande vele moeilijkheden is het gelukt
reeds thans een kleine bibliotheek te vormen, welke
echter in de komende maand aanzienlijk zal worden
uitgebreid. Na deze uitbreiding zal een catalogus
verschijnen. Ligaleden die reeds thans een werk ter
lezing wenschen te ontvangen, kunnen de lijst van
de aanwezige boeken vragen bij den Secretaris en
daaruit een keus maken. De boeken worden franco
toegezonden en kunnen ongeveer 14 dagen worden
behouden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Na
14 dagen behoort het boek franco te worden terug-
gezonden. De Voorzitter der

Nederlar.dsche Smalfilmliga,
H. J. VAN OOSTVEEN.


