jaarverslag 1934.
Dames en Heeren,
Het was met gemengde gevoelens, dat ik na mijn benoeming op de Jaarvergadering van 28 April 1934, het, ik mag haast wel zeggen, „ambt" van
Algemeen Secretaris aanvaardde. Hoewel ik het in mij
gestelde vertrouwen zeer apprecieerde, koesterde ik twijfel
of ik in staat zou zijn aan de hooge verwachtingen, die
men terecht aan den Algemeen Secretaris eener jonge,
groeiende, landelijke vereeniging stelt, te beantwoorden.
Thans, na ruim één jaar vereenigingsarbeid, moet ik het
aan u overlaten te beoordeelen, in hoeverre ik daarin
slaagde of . . . . gefaald heb. Tezamen met mijn medebestuurders heb ik naar beste weten getracht, de vereeniging te consolideeren en tot grooter bloei te brengen,
IJJ waarbij ik van het standpunt uitging, dat het Algemeen
Secretariaat niet alleen een correspondentie-centrum zonder meer zou zijn, doch het middelpunt der vereeniging
behoorde te wezen, de band die de leden en afdeelingen
onderling verbindt, de plaats, waar men zich als het
^^^^__„__„
ware „thuis" voelt, ook in moeilijke omstandigheden.
, Ik hoop daarin, zij het ook in bescheiden mate, geslaagd
te zijn. Thans kom ik tot het eigenlijke Jaarverslag.
Onze Voorzitter,
Toen ik het Secretariaat in Mei 1934 overnam waren
m
Leo R . ' k r i j n ! iJ n bevindingen in het kort, aldus:
Ledenlijst: onbetrouwbaar.
Briefarchief: onoverzichtelijk en veel ruimte innemend.
Contact met de afdeelingen en leden: zeer los.
Buitenlandsche relaties: vrijwel verloopen.
De reden van dezen onbevredigenden toestand zijn u bekend en reeds in
het vorig Jaarverslag, opgesteld door onzen Voorzitter, den heer K r ij n
(toen waarnemend Secretaris), uiteengezet, zoodat hierop niet nader behoeft
te worden ingegaan.
Met deze bevindingen voor oogen was ons werkprogramma vanzelf uitgestippeld. Vóór alles moest organisatorisch werk verricht worden, de
vereeniging intern geconsolideerd, het contact met het buitenland hersteld.
Hieraan is zooveel mogelijk de hand gehouden.
Zoo werd met medewerking van „Het Veerwerk" en de afdeelingen, een
geheel nieuwe, betrouwbare en bijgewerkte ledenlijst in de vorm van een
kaartsysteem opgesteld. Wij vertrouwen, dat de afdeelingen en leden in
deze geregeld zullen blijven medewerken, zoodat dit nuttig en noodzakelijk
onderdeel geheel aan zijn bestemming kan beantwoorden. In verband
hiermede werden maatregelen getroffen, om het bijhouden te vergemakkelijken
en werd de contributie-regeling vereenvoudigd.
Verder werd het contact met de afdeelingen op allerlei wijzen verbeterd,
teneinde de onderlinge band te versterken en een beter inzicht in het
vereenigingsleven te verkrijgen, zoo noodzakelijk om het geheel in goede
banen te kunnen leiden.
Door invoering van uniform briefpapier en diploma's, werd het saamhoorigheidsgevoel nog meer versterkt, terwijl dit besluit bovendien financieelc
voordeelen met zich bracht. Helaas moest van het uitgeven van een
geschikte propaganda-folder om financieele redenen worden afgezien.
Dit punt blijft intusschen op het programma staan.

Omtrent de financieele ontwikkeling van de vereeniging, zal de Penl
ningmeester u inlichten; hier zij alleen vermeld, dat slechts door volle
medewerking der afdeelingen en leden een behoorlijk en vlot loopend
financieel beheer mogelijk is.
Last but not least is het centraal briefarchiefl
geheel gereorganiseerd en thans volgens een mo-1
dern, snelwerkend en overzichtelijk systeem inge-j
richt. Als men nagaat dat het Secretariaat jaarlijks
ongeveer 600 tot 800 brieven te behandelen krijgt,
welk aantal in de toekomst nog toeneemt, zal men
moeten toegeven, dat een overzichtelijk en vlot
werkend archief een eerste vereischte is en dit
des te meer, wanneer men bedenkt, dat het werk
aan het Secretariaat verbonden, in vrijen tijd moet
worden verricht. Blijven de werkzaamheden zoo
toenemen, dan zullen ongetwijfeld nog bijzondere
maatregelen moeten worden getroffen.
Naast dit interne organisatiewerk werden de buitenlandsche relaties niet vergeten. Door den heer
K n e g t waren deze mooi opgebouwd en dank
zij zijn bemoeiingen, had de naam van onze verDo Zaansche deputatie ter eeniging in het buitenland een goeden klank gejaarvergadering, de heeren kregen. Helaas moet ik erkennen, dat mijn voor.
^nêer^ de heer P o l a k , daaraan niet de noodige
Nijntjes,, Van 't Kaar (.Mooie
Violen") en Rud. Teunissen. forf heeft besteed, erger nog, de relaties totaal
heeft laten verioopen, zoodat vrijwel weer van meet
af aan de vriendschapsbanden moesten worden aangeknoopt. Het verheugt
ons thans te kunnen mededeelen, dat wij het geleden verlies weder voor
een groot deel hebben ingehaald en met de meeste Europeesche Kino
Clubs in een prettige verstandhouding staan.
Verschillende malen zijn films van onze leden naar het buitenland gegaan.
Zoo werd medegedaan aan den filmwedstrijd, uitgeschreven door de „Institution of Amateur Cinematographers" te Londen, hetgeen geen onverdeeld
succes is geweest, doordat de films te lang werden vastgehouden. Verder
•werden films naar Oostenrijk gezonden, die daar groote waardecring
hebben gevonden, evenals de laatste zending naar Budapest, ter gelegenheid van de Internationale „Messe" aldaar.
Het invoeren van buitenlandsche films stuit vooralsnog op douanernoeilljkheden alhier ;af. Wij hopen echter in de toekomst dit bezwaar te
kunnen omzeilen.
Wij komen thans tot een nadere beschouwing van he£ vereenigingsleven.
Het afgeloopen jaar kenmerkte zich gelukkig door geen schokkende gebeurtenissen. De vereeniging groeit langzaam doch gestadig. Telden wij
bij ons vorig jaarverslag 14 afdeelingen, zoo is dit aantal thans tot 15
gestegen, terwijl meerdere afdeelingen in voorbereiding zijn. Als jongste
telg onzer familie mochten wij het vorig jaar de afdeeling Enkhuizen
en omstreken begroeten, die hoewel nog klein, uit een enthousiasten kring
filmers bestaat. Onze Voorzitter was bij de oprichting op 17 November
1934 aanwezig.
De Jaarverslagen van de verschillende afdeelingen doorlezend, kunnen wij
tot ons genoegen constateeren, dat in de meeste afdeelingen een opgewekt
clubleven heerscht. Daarnaast vinden wij echter ook enkele verslag
in „mineur", waaruit blijkt dat de ongunstige tijdsomstandigheden ook
ons hun invloed doen gelden. Anderzijds is misschien de oorzaak ook te

oeken in het feit, dat destijds de oprichting wel met groot enthousiasme,
och niet voldoende „gefundeerd" is geschied. In samenwerking met het
loofdbestuur zijn of worden door de betreffende afdeelingsbesturen krachtige
ogingen aangewend, om
e moeilijkheden te over'innen en wij mogen
eggen: met succes.
^_____
let ledental is hier toe^BP'^^fciïI !,<
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enomen, daar verminderd,
och de onderlinge band
> hechter en vriendschapelijker geworden, ook
usscher. de afdeelingen.
deermalen gingen deze
ij elkaar op bezoek en
/isselden daarbij films
n ervaringen uit, . iets,
.a; wij zeer toejuichen.
)p deze wijze
toch,
eert men elkaar beter
«grijpen en waardeeren.
De winnaar van den scenariowedstrijd de heer P. Reynders,
-Iet Hoofdbestuur leeft
Eindhoven, naast het nieuwe H.B.-lid, Ir. Japikse, Den
oo veel als mogelijk met
Haag. In den achtergrond is de Voorzitter der Afdeeling
Ie afdeelingen mede, tenHaarlem, de heer C. Sellenraad herkenbaar.
inde te kunnen nagaan,
waaraan behoefte bestaat
•n wat moet worden vermeden.
~)o moeilijkheid blijft nog het uiteraard los contact met de Algcmeene
icden. Het zal heel lastig zijn, hierin een aantrekkelijke verbetering te
Drengen, doch het Hoofdbestuur hoopt mettertijd in dit opzicht te
umnen slagen.
Gaan wij zoo de uiterlijke gebeurtenissen na, dan valt, in aansluiting
3p het vorige Jaarverslag, in de eerste plaats de Algemeene Jaarvergadering
3p 28 April 1934 te vermelden, waarin onder meer de financieele toestand
m het algemeen beleid uitvoerig besproken werden, terwijl het Hoofdbestuur
tot 9 leden werd uitgebreid. De kwestie der nieuwe statuten moest tot
tiet najaar worden aangehouden.
Het aan deze vergadering verbonden „sociale" gedeelte, werd, dank zij de
enthousiaste medewerking van de Afdeeling Amsterdam, een groot succes
en droeg in niet geringe mate tot de goede onderlinge verstandhouding bij.
De op 29 April voor het eerst gehouden tentoonstelling op smalfilmgebicd,
vond zoowel bij de leden als bij den handel, groote belangstelling en
mag zeker als geslaagd worden beschouwd. De organisator, de heer B l o k ,
onze hulde.
Het kort daarna verschijnend reglement voor den Nationalcn Kinowcdstrijd
werd niet onbelangrijk verbeterd en voor het eerst uitgebreid met een
onderverdeeling in Juniorcs en Seniorcs. Dit heeft in de practijk bevredigend gewerkt. De uitslag van onzen wedstrijd werd in verband met
het Internationaal Concours tot December verschoven. Onze leden hebben
er enthousiast voor gewerkt, doch het zal noodzakelijk zijn, de eischen
geleidelijk aan steeds hooger te stellen, willen wij op het Internationaal
Concours tegenover het buitenland waardig voor den dag kunnen komen.
Kenmerkend is nog, dat de Speelfilm langzaam maar zeker terrein wint.
Op 15 December 1934 werd een Buitengewone Algcmeene Vergadering

te Amsterdam gehouden, waarin verschillende belangrijke besluiten, -ooals
de vaststelling der nieuwe Statuten, de contributieregeling, de principieele
invoering van uniform briefpapier en diploma's, werden genomen. Des
.avonds vond onder grootc belangstelling de openbare voorstelling der
bekroonde films uit den Nationalen Kinowedstrijd plaats, waarna de
prijswinnaars hun belooning ontvingen. Ook bij deze gelegenheid heeft de
Afdeeling Amsterdam zich op aangename en vlotte wijze van haar taak
als gastvrouw gekweten. Verder zij nog vermeld, dat de bekroonde films
ditmaal op vlotte wijze met behulp van onze, nu wel bekende „Nationale
Kist", door de afdeelingen hebben gecirculeerd.
Teneinde ook de minder ambiticuse, doch niettemin ijverige leden uit hun
schuilhoek te lokken, werd een gemoedelijke, onderlinge wedstrijd voor
familiefilms georganiseerd, die achter matige belangstelling trok. Wij zullen
het evenwel niet bij deze eerste poging laten.
Dan verdient nog vermelding, de ,,FLORA"-filmwedstrijd, ter gelegenheid
van de Internationale Blocmententoonstelling te Heemstede. Het „FLORA"comité verleende aan dezen wedstrijd zijn medewerking, hetgeen door ons
zeer werd geapprecieerd. Hoewel het aantal inzendingen niet groot was,
is toch zeer te waardceren werk geleverd en mag deze wedstrijd dan. ook
als geslaagd worden beschouwd.
Do scenario-wedstrijd, welke voor alle abonné's van „Het Veerwerk" en
van „Focus" openstond, vond matige belangstelling. Uit het resultaat is
gebleken, dat het niet zoo eenvoudig is een voor den amateur bruikbaar
en behoorlijk scenario samen te stellen, waaraan alleszins behoefte bestaat.
Mettertijd hopen wij een kleine bundel geschikte scenario's te kunnen
samenstellen. Thans is dit nog niet mogelijk.
Een zorgenkind is en blijft ons Filmarchief. Deze instelling voorziet in
een behoefte, doch de organisatie ervan en de medewerking van onze leden
is nog niet ideaal. Wij geloven, dat het groote bezwaar in het omkeerprocédé moet worden gezocht, omdat daardoor in verreweg de meeste
gevallen de maker van een film slechts over het origineel beschikt en dit
daarom ongaarne ter uitlecning geeft. Helaas laten onze financieele middelen geen aanschaffing van copieën toe. Daarmede zou vermoedelijk
een afdoende oplossing kunnen worden bereikt.
Met de redactie van „Het Veerwerk" werd steeds op de prettigste wijze
samengewerkt en zij geeft zich alle moeite, de inhoud voor u zoo belangwekkend mogelijk te maken. Laten wij allen haar sympathiek streven steunen
en ons orgaan doen uitgroeien tot een waardig tegenhanger van de groote
buitenlandsche „collega's".
Ook met de Cultuurfilmcentrale onderhielden wij vriendschappelijke relaties
en het is niet buitengesloten, dat in de naaste toekomst een vruchtbare
samenwerking met haar verkregen kan worden.
Eén kwestie heeft ons nog in het bijzonder bezig gehouden, n.l. die der
brandveiligheid. Ook wij ondervonden den invloed van den filmbrand in
Hilversum, doordat in vele gemeenten de autoriteiten plotseling tot strenge
beperkende maatregelen overgingen en daarbij veelal het onderscheid in
brandveiligheid tusschcn normaal- en smalfilm uit het oog verloren. Door
voortdurende bemoeiingen en persoonlijk contact met de betreffende instanties,
waarbij onze brandvciligheidscommissic, bestaande uit de heeren M o l ,
B o e r en H o c h h e i m e r, zich danig geweerd heeft, is het ons gelukt,
ernstige moeilijkheden voor ons te vermijden.
Tenslotte valt nog te mcmoreeren het Vierde Internationaal Concours, dat
van 16 tot 20 Mei 1935 te Barcelona gehouden is. De organisatoren, Centre
Excursionista de Catalunya — Seccio de Cinema, hebben zich hiervoor zeer

el moeite gegeven en het succes is dan ook niet uitgebleven. De
:derlandsche films konden echter door het hooge gehalte der deelmende films, het niet tot een prijs brengen.
insluitend aan dit Concours, heeft voor het eerst een Internationaal
mgres van Filmamateurs plaats gevonden, waarbij onze vereeniging door
n heer K r ij n was vertegenwoordigd. Wij kunnen met genoegen consta:ren, dat op dit Congres vruchtbaar werk is verricht op het gebied van
ternationale samenwerking, waarbij vele van onze voorstellen weerklank
vonden hebben.
:achte medeleden, hiermede zijn wij aan het eind van onze beschouwing
komen. Gelukkig! zult u misschien denken. Er is evenwel in het afloopen jaar veel voorgevallen, dat misschien niet door iedereen werd
gemerkt en daarom hebben wij gemeend, u een eenigszins complete ..Eilrn"
i'an te moeten geven. Mochten wij soms hier en daar een minder juiste
elichting" hebben getroffen, wil dan bedenken, dat het in de practijk,
danks het gebruik van een fotometer, toch nog wel eens voorkomt, dat
/ film later minder goed „belicht" blijkt te zijn geweest,
'ij sluiten met deze wensch: Werkt steeds op prettige wijze samen, helpt
en uw vereeniging opbouwen tot een krachtige, hechte organisatie,
odat u altijd met rechtmatigen trots kunt zeggen:
; Liga is onze vereeniging, de vriendschapsband die ons allen verbindt,
is ons eigen werk!
De Algemeen Secretaris,

JANSEN.

