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Deze avond stonden er enkele films op 
het programma, maar eerst nam Tiny 
Vemeer het woord, om het eea uit te 
leggen over het reglement  om deel te 
nemen aan de club- en vakantie 
wedstrijd.  
De regels zijn wat verouderd en er is 
wat onduidelijkheid , de programma 
commissie gaat kijken wat er aangepast 
moet worden . 
Tiny vroeg als de leden zelf wat 
opmerkingen over het reglement 
hebben,  is iedere suggestie welkom. 
Als de programma commissie bijeen gekomen is om het reglement aan te passen, 
zal daarna overleg plaatsvinden met de leden. 

Hierna kregen we de film te zien welke Henny van der Burgt had gemaakt van 
onze jaarlijkse fiets tocht in augustus , het is weer een mooi document geworden 
voor  ons club  archief.  
Hierna vertoonde Henny een film over Turkmenistan , welke hij op verzoek  had 
gemonteerd, van iemand die daar op vakantie was geweest. Henny vertelde dat 
het een hele klus was geweest om dit te monteren, de camera was wel goed 
gehanteerd dus dat scheelde , maar toch om dit te monteren en te voorzien van 
tekst en muziek is toch heel wat werk geweest. Het is een mooie vakantie film 
geworden, waar de maker ( cameraman) met plezier naar zal terug kijken.  

Na de pauze , kregen we film te zien welke gemaakt was door leden van Shot, bij 
het afscheid van Burgemeester Pommer . Jan Verburgh, Diny Smits en Gerard 
Willemse en Peter van Hout hadden dit dus gefilmd  en de laatste Pieter  had de 
montage op zich genomen. Een hele klus om zo’n afscheidsdag in beeld te 
brengen. Maar de film was vertoond aan de familie Pommer en mensen van de 
gemeente die het afscheid hadden georganiseerd. En deze waren dik tevreden 
geweest vertelde Pieter.  Dat kan ook niet anders met zo’n mooi film Document.  
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Burgemeester Pommer met zijn vrouw


