Smalfilm Liga. Jaarverslag 1941.
Dames en Meeren,
Het afgeloopen jaar, zoo rijk aan gebeurtenissen,
heeft ook op ons vereenigingsleven zijn stempel
gedrukt. Vele moeilijkheden werden en worden nog
ondervonden, doch daartegenover staan gelukkig
eenige lichtpunten, die alle hoop geven, dat de
vereeniging,
zij het niet geheel zonder kleerscheuren, de huidige moeilijkheden zal te boven
komen. Daartoe zal evenwel de gezamenlijke medewerking en inspanning van U allen noodzakelijk zijn
en in het vertrouwen, dat* deze ons niet zal worden
onthouden, willen wij thans tot het sober verslag van
het wel en wee onzer vereeniging overgaan.
Richten wij den blik daarbij eerst op de schaduwzijde, dan moet helaas geconstateerd worden, dat tengevolge van de steeds toenemende schaarschte aan
filmmateriaal en apparaten, alsmede de voortdurende
beperkingen van allerlei aard (foto- en filmverbod,
verduistering, moeilijker vervoer enz.) de activiteit van eenige afdeelingen en menig lid sterk is
verminderd. Een vrij groot aantal leden zag zich
zelfs door de tijdsomstandigheden genoodzaakt voor
het lidmaatschap te bedanken. Wij betreuren dit
ten zeerste en kunnen slechts hopen dat, indien de
algemeene toestand weder normaal geworden is,
het hun mogelijk zal zijn, hun liefhebberij weder
op te vatten.
Ook het Algemeene Secretariaat heeft een moeilijken tijd doorgemaakt, nog geaccentueerd door den
langdurigen strengen winter en de heerschende kolenschaarschte, waardoor dikwijls onder ongunstige omstandigheden moest worden gewerkt. Voegen wij
daarbij nog het feit, dat de adjunct-secretaris in
het najaar tot zijn spijt Rotterdam moest verlaten,
zoodat de secretaris daarna geheel alléén voor alle
werkzaamheden stond, dan zult U misschien kunnen
begrijpen, dat vertraging niet kón uitblijven. Hulp
bleek tenslotte dringend geboden en wij hopen op
bescheiden wijze geslaagd te zijn door de aanstelling van een bezoldigde administratieve kracht.
Zoeken wij thans de lichtzijde op, dan blijkt
dat wij den toestand niet zoo somber behoeven in
te zien. In het meerendeel der afdeelingen kon het
clubleven zich op min of meer normale wijze handhaven. In het bijzonder den Haag en Twente hebben
een prijzenswaardige regelmatige activiteit betoond,
zooals uit hun jaarverslagen en het toenemende
ledental blijkt. Ook Groningen, Zaandam en Rotterdam en de jongere afdeelingen geven blijk van
hun werkzaamheid; slechts ondervindt Rotterdam nog
steeds moeilijkheden
wegens haar uitzonderingspositie.
Met voldoening kan verder geconstateerd worden
dat, ondanks de minder gunstige tijdsomstandigheden, de belangstelling voor de vereeniging
groeiende is, hetgeen moge blijken uit de oprichting
van eenige nieuwe afdeelingen zooals: Appingedam,
Apeldoorn, Breda en onlangs nog Leiden, terwijl
andere in voorbereiding zijn. Aan de tot stand-

koming daarvan heeft onze propaganda-commissaris,
de heer T e u n i s s e n, een werkzaam aandeel gehad; met geringe middelen heeft hij voorwaar mooie
resultaten bereikt. Door deze ,,familie"-vermeerdering blijkt de teruggang in het ledental, waarvan
hierboven sprake was, thans geheel genivelleerd
te zijn. Het totaal aantal leden vertoont tegenover
April 1941 een vooruitgang van 15pCt, hetgeen niet
onbevredigend is.
Het spreekt vanzelf dat door de aanmerkelijke veranderingen in het ledental op het einde van 1941,
de noodige voorzichtigheid bij het financieel beheer geboden was. De penningmeester zal U daarover nader inlichten.
Hier moge slechts gememoreerd worden, dat de
verhoogde ledenbijdrage, waartoe op de laatste jaarvergadering in Utrecht is besloten, ons in staat gesteld heeft dezen moeilijkheden het hoofd te bieden.
De uitvoering der reeds geruimen tijd gekoesterde
plannen voor uitbreiding van het eigen filmarchief
en betere technische voorlichting moest echter daardoor worden opgeschort. De financieele positie van
de .Vereeniging is echter niet ongunstig en dank
zij de activiteit van onzen penningmeester zijn
wij thans zoo ver, dat geleidelijk aan de verwezenlijking dezer plannen kan worden begonnen. Indien de afdeelingen op vlottere wijze dan tot
dusver hunne financieele verplichtingen tegenover
ons zouden voldoen, zou een betere verdeeling
der werkzaamheden mogelijk zijn. Terwille van een
juist en zakelijk beheer moet op een snellere
afdoening der contributie, ook door de leden zelf,
worden aangedrongen.
In het vertrouwen, dat ondanks alle moeilijkheden,
de actieve filmers onder de leden zich niet onbetuigd zullen laten, werd besloten ook dit jaar den
Nationalen filmwedstrijd, als zijnde één der belangrijkste gebeurtenissen in het vereenigingsleven, uit
te schrijven en den inzendingstermijn eenigszins later
te stellen, daar geen rekening met het Internationaal
Concours behoefde te worden gehouden. Dit vertrouwen is niet beschaamd en het aantal van 24
inzendingen mag onder de gegeven omstandig-;
heden bevredigend genoemd worden, zoodat de
jury
een
volle dagtaak
had om
de
prijswinnaars aan te wijzen. Uitblinkers zijn er ook ditmaal niet — wel viel in technische opzicht een
verbetering te constateeren — de wisselprijs is
dan ook niet uitgereikt. De documentaire films vorrrB
den weder den hoofdschotel; een schuchtere poging
is ditmaal gedaan op het gebied van de truc- en;
van de absolute film.
;
De jaarvergadering op 27 April 1941 te Utrecht
bracht als één der belangrijkste punten een betere
financieetefi toestand door verhooging der afdeelingsbijdrage, waardoor tevens met de N.V. Focus een
ook voor haar bevredigende regeling werd verkrer
gen, Hoewel het ideaal nog niet bereikt is, zuHen
thans geleidelijk — in verband met de tijdsomstandigheden zal wel mefreènige vertraging rekening moeten
worden gehouden — verschillende plannen tot uit-

voering kunnen komen, die door gebrek aan middelen moesten blijven liggen.
Jammer genoeg heeft het hoofdbestuur in den loop
van dit jaar een sterke inkrimping ondergaan, doordat
eerst de voorzitter, de heer de C l e r c q, op dokter's
advies zich moest terugtrekken, later gevolgd door
de heeren B o e r en W ü t h r i c h, terwijl onlangs
ook de heer W e b e r, tot zijn leedwezen, ambtshalve zijn functie niet meer kon waarnemen. In
deze vacatures zal thans moeten worden voorzien.
Het 10-jarig bestaan der vereeniging op 19 December 1941 werd in verband met de tijdsomstandigheden niet verder herdacht. Toch heeft het ons
genoegen gedaan, dat verschillende afdeelingen en
leden dit nog even gememoreerd hebben- Een
speciale vermelding verdient hier evenwel het sympathieke plan van den heer K n e g t, die met enkele
andere leden zijn „verrassing" in den vorm van de
stichting van een Filmarchieffonds, bij deze gelegenheid, aan ons bekend maakte. Dit plan verdient allen
steun; daardoor toch kan een sedert lang door
ons gekoesterde wensch: een archief van eigen
films, waaruit programma's kunnen worden geput.
De groote schaarschte aan filmmateriaal deed ons
naar middelen omzien om te trachten de leden
in deze te helpen. Nadat andere pogingen op het
laatste oogenblik door omstandigheden buiten onzen
wil faalden, hebben wij tenslotte, dank zij de medewerking van de Firma Gevaert —> de andere firma's
konden thans niet leveren — een beperkte beschikbaarstelling van films voor de leden kunnen
verkrijgen, welk plan nu uitgevoerd wordt.
Als van ouds bleef ook dit jaar de samenwerking
met de redactie van „Het Veeryverk" even prettig.
Door de nu verkregen regeling vertrouwen wij, dat
ook in financieel opzicht een bevredigende oplossing is verkregen en dit orgaan zijn belangrijke
plaats in het vereenigingsleven zal mogen blijven
vervullen.
Met het buitenland was slechts op zeer bescheiden wijze contact mogelijk; belangrijke gebeurtenissen op ons gebied hebben daar niet plaats
gevonden. De enkele individueele deelname aan
den wedstrijd in Boedapest is geen succes geweest,
al werd een 3e prijs behaald.
Wanneer wij terugblikken, dan ontveinzen wij ons
niet, dat de materiëele en ideëele moeilijkheden,
die wij thans ondervinden, vooralsnog zullen voortduren en dat wij daaraan alleen met succes het
hoofd kunnen bieden door een krachtige en eensgezinde samenwerking. Zonder moeite wordt nu eenmaal niets verkregen, noch behouden en wanneer wij
dan zien, dat ook thans de belangstelling voor onze
vereeniging onder de filmamateurs toch groeiende
is, moge in U het besef versterkt worden dat de Liga,
ondanks een tijdelijke inzinking, nog een krachtig,
en levend organisme is, waard om haar ook. in
deze minder gunstige omstandigheden te steunen,
te versterken en verder op te bouwen.
"
De Algemeen Secretaris;
A. F. E. JANSEN.

