
Technisch Archief.
Wij vragen de aandacht van alle leden voor het volgende:
Het is niet alleen voldoende om alleen de namen en adressen van onze
leden te kennen. Wij willen gaarne meer van hun liefhebberij weten,
om ook meer voor hen te kunnen doen. Teneinde een vruchtbare samen-
werking te kunnen voorbereiden moeten de leden meer van eikaars
werk en apparaten weten. In de afdeelingen zal dat ooik wel gedeeltelijk
het geval zijn, doch waarschijnlijk nog niet in voldoende mate, om
practisch resultaat te hebben. Het zal nuttig zijn om te weten, wie op
gelijksoortige camera's, filmmateriaal, enz., werken, zoodat men kan nagaan
waar samenwerking en uitwisseling van opgedane ervaringen kan worden
verkregen. Wij verzoeken daarom vriendelijk ons de volgende gegevens
te willen toezenden:

1. op welk formaat werkt U geregeld?

2. welk filmmateriaal gebruikt U normaal?

3. welke camera heeft U? (s.v.p. met optische uitrusting)?

4. welken projector gebruikt U?

5. welke opmerkingen heeft U over de door U gebruikte toestellen
en het filmmateriaal ?

De leden der afdeelingen kunnen hunnen gegevens het beste via de
afdeelingssectetaris inzenden, zoodat de afdeeling meteen van het ver-
zamelde materiaal profiteert. Wij roepen hierbij de medewerking van de
heeren Secietarissen in voor het bereiken van het gestelde doel. De
Algemeenc Leden, verzoeken wij vriendelijk hun gegevens rechtstreeks
aan ons te zenden.
Het bovenstaande is slechts een eerste stap om te komen tot een soort
Technisch Archief, waarvan alle leden kunnen profiteercn. Laten wij
allen medewerken; het is zoo'n kleine moeite en U doet er een nuttig
werk mede. Mogen wij op U rekenen? Ja, dan bij voorbaat onze'n
hartelijken dank!
Aan de heeren afdeelingssecretarissen nog even de mededecling, dat de
algemcene ledenkaarten een rubriek voor invulling van bovengenoemde
gegevens bezitten. Een monster ervan is bij het Algemeen Secretariaat
gratis verkrijgbaar.

Rotterdam, 19 September 1935. De Algemeen Secretaris,

JANSEN.


