
REORGANISATIE.
Op 23 Januari j.l. kwam het hierboven

genoemde voorloopige H.B., alsmede de
Heer D i c k Boer , ten huize van den
Algemeen Secretaris in vergadering bij-
een, om te overwegen of het geen aan-
beveling verdiende, een plan te ontwer-
pen, dat bij de reorganisatie van de N.S.L.
in April a.s., als richtsnoer zou kunnen
dienen. Het ligt in de bedoeling, dat het
ontwerp, op verschillende punten nog na-
der uitgewerkt en toegelicht, op schrift
wordt gesteld en na een slotbespreking
in het voorloopig H.B. voor alle afdee-
lingen en leden op aanvraag verkrijgbaar
zal worden gesteld.

Op de jaarvergadering kan het dan,
na eventueele wijzigingen en aanvullin-
gen worden goedgekeurd en na wijziging
van de statuten en het huishoudelijk re-
glement t.z.t. in werking treden.

Voorloopig zij thans reeds vermeld, dat
het volgende zal worden voorgesteld:

1. Het begrip „afdeelingen" loslaten.
Alle clubs autonoom. De N.S.L. be-
hoort zich om te vormen tot een
z.g. dakorganisatie, van welke alle
filmers lid kunnen zijn, ongeacht of
zij zich bovendien wenschen aan te
sluiten bij bestaande of nieuw op te
richten vereenigingen.

2. Het werkprogramma moet omvatten:
a. Het organiseeren van den natio-

nalen filmwedstrijd en het deel-
nemen aan den internationalen
wedstrijd.

b. Het organiseeren van een jaar-
lijksche Algemeene Vergadering
met vertooning van de bekroonde
films en een kleine tentoonstelling.

c. Het beschikbaar stellen van twee
of drie rondreisprogramma's of
sprekers per jaar.

d. Het geven van schriftelijke en
mondelinge voorlichting.

3. In verband met het feit, dat het
grootste deel van de activiteit zal
liggen bij de plaatselijke clubs en de
individueele leden, zal de contributie
zeer laag moeten zijn. Gedacht is
aan b.v. f 2,50 of f 3,— per jaar.

4. Het officieele orgaan blijft „HetVeer-
werk", waarop ieder lid zich indivi-
dueel of in het verband van zijn
eigen club (dan met korting) zal
kunnen abonneeren. Wie geen abon-
nement neemt, ontvangt toch de
„Officieele Mededeelingen", die in
„Het Veerwerk" worden opgenomen.


