jaarverslag

1935.

Dames en Heeren,
Een Jaarverslag heeft de bedoeling om in een kort bestek een zooveel
mogelijk getrouwe weerspiegeling te geven van het vereenigingsleven gedurende het afgeloopen jaar. Naast het „wel" mag ook het „wee" niet
vergeten worden en wanneer
wij terugblikken is er ruimte
zoowel voor het een als voor
het andere.
Zien wij eerst naar de lichtzijde, dan verheugt het ons
te mogen constateeren, dat

De algemeen Secretaris aan 't werk
voor de Liga. Links de groote kast
met t kaartsysteem van de leden,
tijdschriften en ..magazijn". Een en
ander beslaat 5 planken l

onze wensch om het Algemeen Secretariaat tot middelpunt van de vereeniging te maken, geleidelijk aan vervuld
wordt. Uit den aard der zaak brengt
dit ook meer werk met zich mede;
wij voelen echter, dat nog meer gedaan
kan en moet worden. Inkrimping zou
een achteruitgang beteekenen. Wanneer
wij dus vooruit willen, dan kan een
beroep op de leden om hulp voor het
Secretariaat niiet u i t b l i j v e n . Reeds thans
zijn de daaraan verbonden werkzaamheden voor één persoon in diens vrije
tijd te omvangrijk geworden.
Uit een organisatorisch standpunt mag de
toestand van onze vereeniging bevredigend genoemd worden. De verbeteringen.
in het centraal briefarchief, alsmede de
ledenlijst, hebben aan de verwachtingen
voldaan. Slechts is de medewerking van
Het briefarchief. Bevat tevens de doozen
de af deelingen — de goede niet te na
met oude correspondentie. Alles is
gesproken — wat betreft deze ledendirect te vinden l
lijsten, administratieve en financieele zaken nog voor verbetering vatbaar. Deze
onderdeelen van het vereenigingsbeheer moeten nu eenmaal zuiver „zakelijk"
worden behandeld; wij vertrouwen, dat de besturen en leden dit ook
zullen inzien.
Tot ons genoegen kunnen wij mededeelen, dat ook dit jaar het aantal
afdeelingen is toegenomen en dit thans tot 17 is gestegen. Begin Januari
1936 voegde zich namelijk de af deeling Tiel en Omstreken bij ons en kort
geleden onze eerste koloniale afdeeling Curacao. Tengevolge van plaatselijke bepalingen kon in Tiel nog geen officieele openingsavond worden,
gehouden, doch deze jonge groep is onder leiding van haar actief bestuur
direct enthousiast aan het werk gegaan. Dat ook de filmamateurs in
Curacao zich. in clubverband bij ons hebben aangesloten, stemt ons bijzonder
tot vreugde. Wij zien daar reeds een groote, krachtige afdeeling groeien
en hopen nu, dat dit goede voorbeeld ook weldra in Oost-Indië, waar dje
beoefening van de filmliefhebberij zich inmiddels sterk heeft uitgebreid,
gevolgd moge worden. Wij zijn in die richting reeds bezig.
Pogingen om in Alkmaar (waar de af d. Zaanstreek nuttig werk heeft
verricht), Assen, Leeuwarden en Limburg tot oprichting van afdeelingen
te geraken, zijn voorloopig mislukt; wellicht is de juiste tijd daarvoor
nog niet aangebroken.
•.
De buitenlandsche relaties werden niet vergeten, doch. na het succes
van het eerste congres te Barcelona, schijnt de verdere ontwikkeling van
de internationale samenwerking slechts heel langzaam voort te schrijden.
Door overmaat van binnenlandsche werkzaamheden kon helaas niet voldoende
aandacht besteed worden aan het aanknoopen van nieuwe relaties. Door
hulp verwachten wij hierin zeer zeker verbetering.
De kwestie van filmruil — het introduceeren van goede buitenlandsche
amateurfilms hier te lande — houdt ons nog steeds bezig. Dank zij de
ijverige medewerking van een onzer leden kon in Februari j.l. een mooie
Zwitserscbe folklore-film door vele afdeelingen circuleeren en deze eerste
poging hopen wij door meerdere te kunnen laten volgen. Daarbij moet even-

wél bedacht worden, dat rondzending
m het algemeen niet mogelijk zal
zijn, omdat voor de gebruikelijke
omkeerfilm als regel slechts l x
projecteeren wordt toegestaan.
Naast deze lichtpunten mogen wij
evenwel onze oogen niet sluiten
voor de schaduwzijde, en dan kan
niet ontkend worden, dat — behoudens enkele uitzonderingen — niet
alleen het
ledental, maar ook
de activiteit, het clubleven der afdeelingen een zekere inzinking vertoont. Er is een zekere matheid,
die ongetwijfeld voor een deel mag
worden toegeschreven aan de ongunstige tijdsomstandigheden, maar niet
geheel daardoor verklaard kan worHet „Centraal briefarchief". Keurig ingericht!
den en die ons met bezorgdheid
vervult. Helaas hebben slechts een 8-tal afdeelingen een jaarverslag ingezonden — de andere hebben óf niets te vermelden óf zien nog niet
voldoende het belang ervan in — zoodat het voor ons zeer moeilijk is
de oorzaken van deze depressie te doorgronden. Gewijzigde omstandigheden
zullen menigeen gedwongen hebben het filmen te beperken of tot het
goedkoopere, thans zoo populaire, 8 mm-formaat over te gaan, maar het
schijnt, dat ook het enthousiasme onder de leden en afdeelingsbesturen
aan het tanen is. De besturen moeten bedenken, dat van hen veel
gevergd wordt, om het clubleven gaande te houden en zoo belangwekkend
mogelijk te maken. Anderzijds dienen de leden de eerlijk bedoelde pogingen
van hun besturen dan ook krachtig te steunen. Alles kan niet van één
kant komen en zonder samenwerking kan eenvoudig niets bereikt worden.
Op onze steun kan steeds gerekend worden. Gelukkig is in den laatsten
tijd eenige verbetering te bespeuren en is het totale aantal leden, dank
zij Curacao met ca. 60 aanhangers, momenteel merkbaar grooter dan een
jaar geleden. Mijne heeren, hoofd omhoog, wij moeten vooruit!
De brandveiligheid vroeg ook dit jaar nog steeds onze aandacht. In
de groote steden werd in het algemeen weinig last ondervonden; in de
kleine gemeenten (als b.v. Tiel, Velsen, Krommenie) daarentegen was de
toestand door onbekendheid of gebrek aan inzicht zoodanig, dat projectie
van smalfilm. buiten een cabine vrijwel onmogelijk gemaakt werd. Gelukkig
is juist voor kort een gunstige verandering in den toestand ingetreden,
die de ontwikkeling van de smalfilm ook voor cultureele doeleinden sterk
ten goede zal komen.
Laten wij thans de gebeurtenissen in het afgeloopen jaar als een film
voor ons oog ontrollen, dan zien wij allereerst de jaarvergadering op
15 Juni 1935 in Amsterdam. Behalve het verslag over het Concours en
het Congres te Barcelona en de bijdrage der afdeelingen in de kosten van
de Koninklijke Goedkeuring, zijn daarvan geen bijzondere punten naar
voren te brengen. Bij het „sociale" gedeelte verleende de Afd. Amsterdam
ons hare gewaardeerde hulp.
Als gevolg van het Congres werd het reglement van den Nationalen
Kinowedstrijd 1935 aangepast aan de internationale regeling, speciaal wat
betreft de klasse-indeeling en het wegvallen van het onderscheid in formaat.
Tevens werd voor films volgens het bekroonde scenario „De Rivalen", een

afzonderlijke klasse ingesteld (achteraf beschouwd overbodig, daar niet
één film hiervoor werd ingezonden), terwijl de sluitingsdatum met het oog
op het volgende Concours International (zomer 1936) op l Februari 1936
werd bepaald.
Voor dezen wedstrijd werd door onze leden ijverig gewerkt en hoewel
de deelname wederom grooter was dan de vorige maal, haddien wij toch
nog meer inzendingen verwacht. Het schijnt dat nog menigeen om de een
of andere reden daarvan wordt teruggehouden. Het peil der films is o.i.
in het algemeen niet omhoog gegaan. Om met eenige kans op succes in
het internationale concours te kunnen mededingen, moeten wij nog veel
leeren. en wellicht zal een vruchtbaar middel daartoe zijn de introductie
van goede buitenlandsche films. Wij zouden zoo gaarne zien, dat de
afdeeling „Seniores" met recht veel sterker bezet was. In de Junioresafdeeling vinden de minder ver gevorderden volop gelegenheid hun werk
aan de toetssteen der critiek te onderwerpen. Het wegvallen van het
onderscheid in formaat bleek in de practijk geen bezwaren op te leveren.
De openbare voorstelling der bekroonde films vond ditmaal op 7 Maart
j.1. te Eindhoven plaats en trok groote belangstelling. Deze afdeeling
heeft zich verder ook op uitstekende wijze van haar taak als gastvrouw
gekweten, zoodat de „première" bij de aanwezigen ongetwijfeld prettige
herinneringen achterliet. De rondzending der films geschiedde ook nu
weder in de bekende „Nationale Kist", maar de regeling ervan vereischte
ditmaal meer •werk, door het te laat binnenkomen der aanvragen. Dat
zal .anders moeten worden.
Voortbouwende op de ervaringen van het vorige jaar werd op 23 November
1935 in Utrecht een geanimeerde bijeenkomst met de afdeelingsbesturen
georganiseerd, ter bespreking van het algemeen vereenigingsbeleid en de
versterking van den ouderlingen band. Dit doel is volkomen bereikt. Een
resumé van deze vruchtbare vergadering werd aan alle afdeelingsbesturen
toegezonden als basis voor een werkprogramma. In de toekomst zal dit
herhaald worden.
Een aparte vermelding verdient nog de instelling van een Technisch Archief,
opgebouwd uit de ervaringen van de leden zelf, en waaruit dus onpartijdige,
aan de practijk getoetste adviezen over apparaten en filmmateriaal aan
de leden kunnen worden verstrekt. Om dit archief samen te stellen werd
aan . alle leden een formulier ter invulling toegestuurd. Wij moeten
erkennen, dat nog lang niet alle opgaven zijn binnengekomen en voornamelijk die van de afdeelingsleden nog voor een groot deel ontbreken.
Blijkbaar wordt dus van die zijde nog niet in voldoende mate het nut van
een onpartijdige technische voorlichting ingezien. Moge dit spoedig veranderen. Intusschen blijven wij in deze richting voortdurend werkzaam
en zullen ook van de fabrikanten technische gegevens van hun artikelen
verzamelen.
De door ons uitgeschreven prijsvraag voor een bekronings- en een afdeelingsfilmstrook heeft slechts matig succes gehad. Uit het binnengekomene
werd het aardige ontwerp van den heer T h e y s se n gekozen en dit zal
U op deze jaarvergadering worden getoond.
Voor het filmarchief zijn wij er nog in kunnen slagen een volkomen
bevredigende oplossing te vinden. Niettemin blijft dit punt op het programma
staan. Nog steeds zijn wij van meening, dat de uitgebreide toepassing van
omkeerfilm een groote bloei van deze nuttige instelling in den weg staat.
Plannen, om ter gelegenheid van de huidige vergadering wederom een
tentoonstelling op smalfilmgebied te organiseeren, hebben helaas, door
gebrek aan medewerking van verschillende fabrikanten, schipbreuk geleden.

Wij hopen echter voor een volgende maal meer succes te bereiken.
Dan dient nog even vermeld te worden, dat de Koninklijke Goedkeuring
na ruim een jaar, wel in principe is toegezegd, maar nog niet definitief
is afgekomen. (Is inmiddels geschied! Red.).
Tenslotte memoreeren wij nog onze prettige samenwerking met de redactie
van „Het Veerwerk". Zij streeft er steeds naar het blad voor U zoo
belangwekkend mogelijk te maken. Een woord van opwekking aan onze
leden om haar in dit streven daadwerkelijk te steunen, mag hier niet
ontbreken. Bedenkt, dat een goed orgaan een prachtig propagandamiddel is.
Als besluit nog een kort slotwoord:
Waarde medeleden en filmvrienden! Ons eerste lustrum staat voor de
deur (December 1936). Moge het ons gegeven zijn dit met opgewektheid
te vieren. Het bestuur is ervan overtuigd, dat zijn werk verre van
volmaakt is, dat er nog veel meer gedaan moet worden en plannen op
uitvoering wachten, doch bedenkt, dat wij slechts met bescheiden middelen
moeten werken en dat wij onze niet gemakkelijke taak blijmoedig, maar
alleen in vrijen tijd kunnen waarnemen. Bedenkt ook, dat onze vereeniging
thans in een zoodanig stadium is gekomen, dat een verdere ontwikkeling
zonder offers Uwerzijds niet denkbaar is. Laten wij dit offer brengen
en laten wij .allen krachtig samenwerken om onze organisatie groot,
gezond en hecht te maken, uit liefde voor onze mooie liefhebberij, zoodat
wij op het eerste lustrum, en niet alleen op het eerste, met voldoening'
kunnen uitroepen: „Leve onze Smalfilmliga!"
Rotterdam,

April 1936.

De Algemeen Secretaris,

ir. A. F. E. JANSEN.

