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aan al le bezitters van smal- en k l e in f i lms (16 en 9,5 m.M.)

Het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Smalfilmliga noodigt hiermede
alle kinoamateurs en bezitters van smalfilms (16 m.M.) en kleinfilms
(9,5 m.M.) uit, aan het Secretariaat van de Nederlandsche Smalfilm-
liga, p.a. den heer D. Knegt, Ooievaarslaan 8, Eindhoven, een opgave
te zenden van de in hun bezit zijnde films, welke zij bereid zijn voor
verhuurdoeleinden af te staan aan het filmarchief van de Nederlandsche
Smalfilmliga.
De films, die ter beschikking van het filmarchief worden gesteld,
blijven uitsluitend eigendom van de inzenders, terwijl de Nederlandsche
Smalfilmliga de aansprakelijkheid op zich neemt voor vakkundige
behandeling van de films, zonder zich evenwel verantwoordelijk te
stellen voor schaden die ontstaan door gebrekkige perforatie, lasschen
of anderszins.
De films, die voor het archief ter beschikking worden gesteld, kunnen
naar wensch van den inzender in diens bezit blijven, om dan op eerste
aanvrage van het Secretariaat ter beschikking te worden gesteld, dan
wel kunnen aan het Secretariaat van de Nederlandsche Smalfilm-
liga worden ingezonden en aldaar worden bewaard. In het laatste
geval zijn zij tegen brand en diefstal verzekerd op kosten van de
Nederlandsche Smalfilmliga.
Van de voor het archief ter beschikking gestelde films wordt een
lijst aangelegd, welke in de Officieele Mededeelingen, resp. in het
Officieel Orgaan van de Nederlandsche Smalfilmliga zal worden
gepubliceerd, onder vermelding van titel, lengte, procédé, korten
inhoud van de film.
Het ligf in de bedoeling de voor het archief beschikbaar gestelde
films te verhuren aan de Afdeelingen en de algemeene leden van de
Nederlandsche Smalfilmliga tegen het tarief van 2 et. per Meter voor
de 16 m.M. en l et. per Meter voor de 9,5 m.M. films, met een
minimum van f 1.— per film van 16 m.M. en 50 et. per film van
9,5 m.M. Voor niet bij de Nederlandsche Smalfilmliga aangesloten
vereenigingen of leden bedraagt de huur minimum 6 et. per Meter
voor de 16 m.M. films en minstens 3 cf. per Meter voor de 9,5> m.M.
films. Bovenstaande tarieven gelden alleen voor één vertooning.
De opbrengst van de huur komt ten goede aan de eigenaars van de
films, tof een maximum van de werkelijke aanmaak-kosten. Van de
huur-bedragen komen 15 pCt. ten goede aan de algemeene kas der
Nederlandsche Smalfilmliga, ter bestrijding van porti en verzendkosten.
Afrekening met de eigenaars van films geschiedt halfjaarlijks per
l Juli en per l Januari van elk jaar.
Een eventueel surplus aan huurontvangsten, d.w.z. huuropbrengst boven



de werkelijke aanmaakkosten van een bepaalde fi lm, komt ten bate
van de alsjemeene kas der Nederlandsche Smalfilmliga.
De voor het archief ter beschikking gestelde films worden slechts
toegelaten na keuring door de Beoordeelingscommissie van de Neder-
landsche Smalfilmliga, bestaande uit de heeren J. C. Mol, Haarlem;
M. H. K. Franken, Amsterdam; A. v. Domburg, Amsterdam; G. J.
Teunissen, Wassenaar; L. J. Jordaan, Amsterdam.
Het ligt thans in onze bedoeling', om ten spoedigste van alle kino-
amateurs in Nederland en Koloniën te vernemen, welke films zij
voor on» archief ter beschikking willen stellen en een opgave hiervan
te ontvangen met vermelding van zoo uitvoerig mogelijke gegevens,
omtrent de film, titel, lengte, formaat, procédé (omkeer of negatief^
positief) korten inhoud, datum van aanmaak, aanmaakkosfen onder
vermelding tevens of de inzender of inzendster accoord gaat met het
verhuurtarief, zoomede de voorwaarden onder welke de Nederlandsche
Smalfilmliga deze films in haar archief zal opnemen. Na binnen-
komst van deze aanmeldingen ontvangen dan allen die films hebben
aangemeld, t.z.t. een oproeping, om de films in te zenden aan het
Secretariaat, teneinde deze door onze Beoordeelingscommissie te doen
keuren. Het resultaat van deze keuring wordt dan zoo spoedig
mogelijk aan de betrokkenen medegedeeld, eventueel onder terug-
zending van de films.
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