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Vergadering: AB Vergadering Voorzitter: Flip Hallema

Datum / tijd: Zaterdag 5 november 2011, 10:30 – 12:30

Locatie: Vergadercentrum Hoog Brabant Radboudkwartier 23 (tel: 030-2331525)

Bijlagen: Geen

Verzendlijst Aan de bestuurders van de Stichting NMU en de secretarissen van aangesloten verenigingen,
alsmede aan redacties van vakblad en website

Opmerkingen:

Inleiding
Hierbij treft u het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Nederlandse
Magische Unie (NMU) van 5 november 2011 gehouden in vergadercentrum Hoog-Brabant, Radboudkwartier
in Hoog Catherijne (Centraal Station), Utrecht.

Aanwezig: vertegenwoordigers van AGV Hands Down, BvG Okito, GC Toi Toi, GRC, GOA, GV Aladdin, GV
Carte Blanche, GV Merlijn, GV Mysterium, MK Amsterdam, MK Twente, MKCN, MR Arnhem, MR Friesland,
NBG, Ring Jules Ten i Chi, GV Gonga, MK Haaglanden, webmasters M. van Berkel en Rudolf Rigtering,
Marketing expert Martin Paul. Van het DB: Flip hallema (president NMU), Jan Kosters (penningmeester),
Kees Ros (secretaris).

Afmeldingen: Jasper Oberon (vice-president), HAGCJC Burgersdijk, MK Zwolle, ML 52 Schakels, VAG
Passe Passe,

De opkomst was groot. Circa 90 % van het totaal aantal leden was vertegenwoordigd. De heren Swierstra,
Bos en Leenen vertegenwoordigden ieder 2 clubs.

1. Opening door President

President Flip Hallema opende de vergadering en memoreerde een aantal aan ons ontvallen leden van bij de
NMU aangesloten clubs. Aan enkelen van hen is ook in het vakblad Informagie aandacht besteed. Verder
heette hij Martin Paul als gastspreker in het bijzonder welkom.

OPMERKING: om de leesbaarheid van dit verslag te bevorderen zijn alle ter vergadering besproken zaken
per onderwerp gegroepeerd.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

Secretaris Kees Ros liet een aantal ingekomen en uitgaande stukken de revue passeren om inzage te geven
in zaken die door het bestuur zijn behandeld sedert de vorige vergadering vzv deze niet als apart punt op
de agenda staan.

a. Stand van zaken m.b.t. Koninklijke Bibliotheek
Overzicht wat nog nodig is voor de KB:

Informagie en Hocus zijn inmiddels compleet.
Van de Magiër ontbreekt nog:

Jaargang 1 (1947).
Jaargang 16 t/m 25.
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Van Triks ontbreekt:
Jaargang 5 (oktober 1947-september 1948).
Jaargang 17 (1960), nummer 11 (augustus) en 12 (september).
Jaargang 22 (1965), nummer 4 (januari).

De KB zoekt nu ook naar de jaargangen van het tijdschrift De illusionist, gestart in 1947.

b. NMU aangemeld bij diverse zoekmachines en encyclopedieën (Adresdata-Podiumkunsten; Pyttersen's
Nederlandse Almanak )
c. Contact met Oekraïense TV over NL deelname aan Tv-show van het type Penn en Teller
d. Verzoeken van 1 NL en 3 buitenlandse acts om namens NL uit te komen op FISM WK; deze verzoeken
zijn door DB afgewezen, omdat de NMU reeds 7 potentiële acts heeft geselecteerd.
e. Diverse vergaderingen en overleg m.b.t. werving voor NMU (Martin Paul, Douwe Swierstra)
f. Een ‘groot overleg’ met alle betrokkenen bij het vakblad Informagie (zie apart pt op agenda)
g. Het groepsverblijf ‘De Wildwal’ te Lunteren is reeds gereserveerd voor 2012 en 2013 en de NMU heeft
al een optie genomen op het 2e weekeind van de herfstvakanties in 2014 en 2015.

3. AB vergadering van maart 2011.

Het vastgestelde verslag van de AB jaarvergadering van 5 maart zal spoedig aan alle bestuurders worden
toegezonden. De daarin opgenomen actiepunten en beleidsplannen zijn alle in behandeling of geheel of
gedeeltelijk reeds uitgevoerd.

4. Financiële presentatie, begroting voor 2012 - Jan Kosters, penningmeester (PM)

Penningmeester (PM) Jan Kosters deelde een schriftelijke toelichting op de financiën van 2011 en de
begroting van 2012 uit en lichtte deze in detail toe. Het AB sprak zijn waardering uit voor de gedegen en
inzichtelijke wijze waarop de penningmeester inzage gaf in de financiële toestand van de NMU.

Aan het verslag van de penningmeester werd het volgende ontleend (een volledige verantwoording werd
aan de aanwezige bestuurders ter hand gesteld).

a. Stand van zaken 2011
De NMU sluit 2011 naar verwachting positief af door enkele meevallers.
V.w.b. de inkomsten:

- Inkomsten uit leden en donateurs. De inkomsten uit leden en donateurs zijn hoger dan verwacht.
- Het NMU Jongerenweekeind Magic in Uitvoering 2011 werd met een positief saldo van € 311,-

afgesloten
- Het Nationaal Congres 2011 kon met een positief saldo van € 790,45 worden afgesloten.

Samengevat: De NMU heeft bijna € 600 meer inkomsten door nieuwe donateurs, bijna € 800 meer door
het congres en € 300 van het MiU. Dat is samen circa € 1.700 positief ten opzichte van de begroting.

V.w.b. de uitgaven:
- Bestuur. De reiskosten nemen toe. In het verleden declareerden DB-ers minder vaak hun

daadwerkelijk gemaakte reiskosten.
- Informagie. De Informagie kost dit jaar meer vanwege het extra katern voor het jubileum. In

eerste instantie zou dit niets extra kosten, maar dat wordt niet helemaal gehaald. Vandaar dat
dit ten opzichte van de begroting hoger zal uitvallen. Hetzelfde geldt voor de posttarieven, met
name vanwege d wissel van drukker en daarmee het opnieuw aangaan van ons contract met de
TNT.

- Congres: het congres heeft de NMU weinig gekost. Wel heeft de NMU een congresgeschenk
laten maken door Magicshop t.w.v. € 625. Ook is er een aparte website in het leven geroepen t.b.v.
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het congres. Deze kosten zijn hier direct opgevoerd maar de site zal de komende jaren natuurlijk
gemak geven. Verder is er voor meerdere jaren aan medailles besteld. Toch valt dit onder het
begrote bedrag.

b. Begroting 2012
Penningmeester gaat ervan uit dat kosten en opbrengsten in 2012 ongeveer gelijk zullen zijn.
Inkomsten:

- Inkomsten uit leden en donateurs. Geen grote veranderingen verwacht. Hopelijk blijft het aantal
donateurs langzaam groeien. Maar er zijn ook een aantal leden overleden.

- Congres. Voor 2012 geen congres. Wel de standaardreservering.
Uitgaven:

- Bestuur. Gepland als in 2011.
- Geen congres; wel de normale dotatie.
- Juniorenfonds: De NMU reserveert extra geld in verband met de kosten van locaties.
- Fismfonds. Standaardreservering.
- Promotiefonds: I.v.m. wervingsplannen is hier een bedrag gereserveerd voor eventuele

activiteiten.
Samengevat:
Er wordt stevig gereserveerd; er worden geen tegenvallers verwacht. Er is volgens het DB dan ook geen
noodzaak te komen tot een voorstel de afdrachten te verhogen.

c. M.b.t. de interne NMU fondsen en het eigen vermogen van de stichting:
- Eigen vermogen: is gedaald met € 3.000: dotatie van € 1.500 in 2009 en 2010 naar het FISM-

fonds. Het DB heeft besloten om dit FISM-fonds toch weer apart te vermelden omdat er ook
gespaard wordt.

- Promotiefonds: is gestegen met € 1.250 conform de daartoe gemaakte afspraken met
bestuurders. Het geld voor de actie wordt teruggestort. Dit was het afgesproken bedrag.

- Congresfonds: daar wordt jaarlijks € 2.500 in gestort. Het verlies is in mindering gebracht. Dit
fonds is dus aanzienlijk gedaald in waarde.

Het verlies over 2010 wordt in 2011 ten laste gebracht van het Eigen Vermogen. Dit zal dus op de
volgende balans met € 2.289 gedaald zijn.

Verder heeft de penningmeester activa opnieuw geschikt en onnodige rekeningen daadwerkelijk
opgeheven.

d. Restitutie dubbelleden
De regeling restitutie afdrachten van dubbelleden blijft ongewijzigd.

e. Bedrag NMU-afdracht niet omhoog
Het DB slaagt erin in deze voor velen moeilijke tijden extra zuinig te zijn. De financiële situatie van dit
moment rechtvaardigt derhalve het besluit van het DB om voor het jaar 2012 geen voorstel aan het AB
voor te leggen de NMU afdrachten te verhogen. Een dergelijk voorstel wordt ook niet verwacht op de
statutaire AB-vergadering van maart 2012.
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5. Programmering 2011-2015 en Nationale Congressen.

a. Nederlandse en FISM congressen in de periode 2011 - 2015
Bij het plannen van Nederlandse congressen wordt rekening gehouden met de FISM cyclus van
wereldkampioenschappen.
2011 - Nederlands congres, Capelle aan den IJssel
2012 - Geen NL congres i.v.m. FISM WK
2013 - Nederlands congres, GC Rotterdam heeft organisatie in beraad, Voorronde EK en WK.
2014 - Nederlands congres. Organisator gezocht. Voorronde EK en WK
2014 - FISM EK
2015  - Geen NL congres i.v.m. FISM WK

b. NMU programmering voor 2012
JAN - Zaterdag 14 jan 2012 – NMU NJT te Utrecht
MRT – 17 maart 2012 - NMU statutaire jaarvergadering
APR – 15 apr 2012 – 29e JUNIORENCONCOURS te Meppel >>> DB stelt jury voor aan AB (zie onder)
JUL – 9-14 juli 2012 – FISM WCM te Blackpool
OKT – 27 okt 2012 – Magic Surprise Day, Aladdin, te Zwolle
OKT – 19-21 okt 2012, NMU JONGERENWEEKEIND te Lunteren
NOV – NMU Najaarsvergadering

De jury voor het op 15 april 2012 te houden  29e JUNIOREN Toneel- en Close-up CONCOURS in
Meppel is aan het AB voorgesteld en goedgekeurd. Deze zal bestaan uit:
Voorzitter: John Anders
Leden: Peter Woerde, Henk Arnoldus, Bert in de Berken , Nicole Jongkind
Lekenjurylid: Ton Henzen (57), hoofdredacteur van de Meppeler Courant
Bij stakende stemmen is die van de voorzitter bepalend.
Arnoud van Delden zal de jury als rekenmeester ondersteunen

Ter herinnering: het AB Besluit van maart 2011 m.b.t. de leeftijd voor het Juniorenconcours.
In maart 2011 heeft het Algemeen Bestuur besloten (wegens ontbreken regelgeving op dit gebied) om
voor de maximum leeftijd aan het juniorenconcours (voor jeugdleden) de definitie van de NMU voor een
jeugdlid te hanteren. In concreto betekent dit dat jeugdleden die in het 1e kwartaal van een jaar 18
worden nog deel kunnen nemen.
Een jeugdlid is jeugdlid tot en met 31 december van het jaar waarin hij of zij 18 jaar oud wordt.

6. LEDENLIJST, LEDENSERVICE en LEDENPASSEN

Huidige passen zijn geldig tot mrt 2012. Dan volgen nieuwe. Die worden gemaakt op basis van de gegevens
in de centrale ledenlijst op de NMU site.
De ledenservice is uitgebreid met nieuwe dealers. Er zijn geen ‘preferred dealers’  bij gekomen. Het
betreft bedrijven die korting geven aan NMU kaarthouders.

LEDENBESTAND
a. Niet alle jeugdleden zijn door clubs bij de NMU aangemeld > gevolg : …
b. Graag grotere nauwkeurigheid bij het invullen van de gegevens en ook graag uniformiteit: Zie

voorbeeld hieronder.

Dit is nodig i.v.m. redigeren van adresstickers voor verzending, opmaak van lijsten voor activiteiten, etc
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Belangrijk: opnemen van geb.data van m.n. jeugdleden, zodat automatisch leeftijd zichtbaar wordt. Dit
heeft te maken met afdrachten voor jeugdleden. !!!!!

VOORBEELD : LET OP wat voluit moet en kleine letters / hoofdletter
Titel : dhr.

Voorletters : B.

Voornaam : Bobby

Tussenvoegsel : van der

Achternaam : Water

Adres : Molenwiekdijk 44A

Postcode : 6359 AB

Plaats : BENEDENVEEN

Land : NEDERLAND

Telefoon : 0342 656665

Mobiel : 06 24133499

Email : b.vd..water@hetnetx.nl

Artiestennaam : Magic Bobo

Website : MagicBobo.nl

Geboortedatum : 18-05-1970 (Leeftijd = 41 jaar)

POSTCODE in eigen vak plaatsen
ALLEEN PLAATSNAAM en LAND in hoofdletters (NB: land wel !!! opnemen)
Tussenvoegsel begint altijd met kleine letter
JEUGD: geboortedatum opnemen !!!! ivm afdracht
FUNCTIE ‘aanvinken’ (vz, secr, pennmstr, AB-er; evt 2e VZ – b.v.  jeugdvz)

NB> fuctionarissen hebben toegang tot alle files van de eigen club> aanvullen, verwijderen,
wijzigen.

7. Presentatie Martin Paul

Marketingexpert Martin Paul (toneelnaam) gaf een heldere presentatie over wat de NMU is en waar de
NMU voor staat. Martin presenteerde zijn analyse en schetste de zwakke en sterke punten van de NMU.
Tevens trok hij conclusies waar de NMU zou moeten staan in ‘de markt’ en maakte de bestuurders
deelgenoot van de noodzaak een actieplan op te stellen om de NMU beter te positioneren met het doel de
naamsbekendheid te vergroten, de NMU als goochelautoriteit te versterken en het ledental te vergoten.

De presentatie wordt als bijlage bij dit verslag gestuurd aan de bestuurders van de bij de NMU
aangesloten clubs.

8. Vakblad voor de Goochelkunst Informagie

Op zaterdag 24 sep 2011 werd  een redactievergadering in ‘groot verband’ gehouden (alle redactieleden,
vormgeving, reporters). Hieronder een selectie uit de vergaderpunten.
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a. Doel 1:
Vaststellen inhoud (in onderwerpen) t/m nr 4 van 2012.
Dit gebeurde op basis van reeds ingediende artikelen, de wensen van het Dagelijks Bestuur van de NMU,
de plannen van de redactie en het beschikbaar budget.
Dit heeft een hoge prioriteit omdat het richting geeft aan werkzaamheden van de redactie voor de
komende 6 nummers.
De kostenraming (kosten vormgeving, druk, verzending, extra katern, etc) wordt gebaseerd op prijzen die
in het voortraject ter beschikking waren gesteld. De kosten van het uitbrengen van extra dikke vakbladen
in 2011 heeft geleid tot een normering voor wat betreft het aantal bladzijden per nummer voor de
komende 6 uit te brengen vakbladen (2011 nrs 3 en 4; 2012 nrs 1 - 4).

b. Doel 2:
a. Inventariseren van verbeterpunten voor onmiddellijke ingang
b. Vaststellen behoeften voor productie goed blad
c. Vaststellen van te nemen actiepunten voor ieder van de spelers
d. Op basis van a,b,c, > afbakenen taken van alle spelers voor komende periode
e. Vaststellen behoefte versterking redactieteams
f. Conceptplan voor de middellange en lange termijn; ook in personen (indien mogelijk)

c. Het vakblad van de Stichting NMU komt uit als kwartaalblad, steeds aan het begin van een kwartaal.
In het (aan een update toe zijnde) beleidsdoc Website NMU, d.d. jan 2007 werd indertijd reeds
aangegeven welke communicatiemiddelen waar het meest geschikt voor zijn.

(1). Uitgangspunt frequentie vs actualiteit
Het vakblad leent zich i.v.m. zijn lage frequentie van verschijnen minder voor actualiteiten. Dit laat onverlet
dat verslagen van NMU-evenementen, die na deadline maar voor publicatiedatum worden ingeleverd door de
redactie alsnog kunnen worden opgenomen in het te verschijnen nummer. Dit gebeurde enkele malen met
verslagen van NL congressen en juniorenconcoursen.

(2). Uitgangspunt vwb inhoud
De inhoud van het blad zou zich moeten richten op:

Zaken die de Stichting NMU betreffen en alle leden moeten weten (DB, ledenservice,
aankondigingen, in memoriams, wedstrijdresultaten, etc)
Verslagen van NMU-evenementen
Achtergrondinformatie (interviews, reviews, evt. andere evenementen, etc)
Betaalde advertenties (gratis aankondigingen kunnen via het DB aan de redactie worden aangereikt
als die publicatie daarvan in het belang acht van de leden)

(3). Voornemen uitbrengen ‘special’ met de geschiedenis van de Nederlandse Goochelkunst.
Het ligt nog steeds in het voornemen om in 2012 een special uit te brengen over de Geschiedenis van de
Goochelkunst. Met het oog op het opnemen van verslagen van nu reeds bekend zijnde activiteiten zou nummer
2012-2 zich daartoe het beste lenen.
Dit nummer zou dan extra dik worden en vraagt om een grote inspanning qua vormgeving en druk.
De inhoud is momenteel in voorbereiding bij Flip Hallema.

(4). Besluit van redacties alvorens de geschiedenis van de goochelkunst te publiceren:
- nauwkeurige inventarisatie nodig van al het materiaal (zie boven); actie Flip
- tijdig aanleveren van al het materiaal (alle tekst in platte tekst > in 1 document > GEEN OPMAAK !!!!)
- Foto’s nummeren en in een apart Worddoc per nummer (van iedere foto) een tekst voor iedere foto;

als is het maar de naam van de persoon: Jan Janssen 1941, of Jan Jansen in China, oid.
- Inventariseren wat de consequenties zijn van hoeveelheid tov vormgeving (technische en financieel)

en drukkosten
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- Pas daarna besluit of het inderdaad een special wordt of dat gezocht moet worden naar
mogelijkheden op andere wijze te publiceren.

- In alle gevallen van besluit tot publicatie: aanwijzen van een eindredactie voor dit document, die op
inhoud, stijl, doublures, etc corrigeert.

Naar aanleiding van de antwoorden kan door de huidige vormgever een inschatting van de kosten worden
gemaakt en kan vervolgens worden besloten of het uitbrengen van een dergelijke special (vakblad)
verantwoord is, of dat gezocht moet worden naar andere wegen om tot publicatie te komen.
NB >> laatste stand van zaken (d.d. 1 nov 2012): DB onderzoekt het uitbrengen van de geschiedenis op
DVD met eventueel een samenvatting van die gegevens op de website

(5). Samenvatting en overzicht van besluit m.b.t. omvang van het vakblad in 2011 en 2012

2011-3 > 16 p, waarvan 4 p matariaal van DB, 1 p is voorpagina en 1 p is achterpagina; resteert 10 p tbv
redactie + jubleumtruckatern

2011-4 > 16 p, waarvan 3 p materiaal van DB, 1 p is voorpagina en 1 p is achterpagina; resteert 11 p voor
redactie. Hierin verslag NMU Jongerenweekeind en Dynamite Day + jubileumtruckatern

2012-1 > 16 p, waarvan 3 p voor DB, 2 p = voor- en achterp; 4 p voor trucs; resteert 7 p voor redactie
Hierin tevens verslag NJT van 14 jan 2012.

2012-2 > 16 p, waarvan 3 p voor DB, 2 p = voor- en achterp; 4 p voor trucs; resteert 7 p voor redactie (dit
zou dus ook een special kunnen worden over de NL goochelkunst; maar dat is zeer afhankelijk van
het volume. Juniorencouncours (15 april)

2012-3 > 16 p, waarvan 3 p voor DB, 2 p = voor- en achterp; 4 p voor trucs; resteert 7 p voor redactie
Hierin verslag FISM WCM (coord: Rob Ziekman)

2012-4 > 16 p, waarvan 3 p voor DB, 2 p = voor- en achterp; 4 p voor trucs; resteert 7 p voor redactie
Hierin verslag MSD, Zwolle en NMU Jongerenweekeind

(6). Toegangskosten van redactieleden voor NMU (gerelateerde) activiteiten:
Hoofdredactie van IM. Oproep 1 redacteur en fotograaf gratis toegang. Maar wel vooraf afspreken.
Onderscheid kan gemaakt tussen NMU (gerelateerde) activiteiten en ander activiteiten. Indien redactie
besluit dat een verslag wenselijk is kan:

a. de redactie – in geval van een niet-NMU event – contact opnemen met organisator en afspreken dat
gratis toegang voor 1 of 2 redactieleden (reporter/fotograaf) zal of kan leiden tot plaatsing van een
verslag. Hierbij aangetekend dat – in geval van beperkte ruimte NMU-zaken altijd voorrang krijgen.
Voorbeelden: Dynamite, Geel, Urk

b. de redactie bij NMU (gerelateerde) activiteiten twee mogelijkheden hanteren:
1. gratis toegang tevoren met organisator afspreken
2. indien gratis toegang niet mogelijk is, deze betalen en declareren bij penningmeester

NMU. De NMU begroting biedt die mogelijkheid.

d. Informagie digitaal
Ook tijdens deze vergadering hebben enkele clubvertegenwoordigers gepleit voor het uitbrengen van een
digitale versie van het vakblad. Steeds minder leden ontbreekt het hen aan toegang tot internet.
Tegelijkertijd blijft bij een aantal anderen de behoefte aanwezig om het blad in de hand te kunnen
houden. Bij het digitaal uitbrengen van het vakblad kan wel worden bespaard op drukkosten en
verzendkosten, maar niet op vormgeving. Dit laatste dient professioneel te gebeuren en is ook nu een niet
onaanzienlijke post binnen het vakbladbudget. De eventuele besparing van het digitaal uitbrengen van het
vakblad zou ten goede kunnen komen van de algemene middelen om meer financiële ruimt te krijgen om
NMU-activiteiten te ondersteunen. Een besluit werd niet genomen, anders dan dat dit onderwerp
blijvende aandacht verdient.
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ACTIE clubs: Wel werd afgesproken dat dit punt voorlopig blijft terugkomen op de AB-vergaderingen.
Clubs zullen inventariseren wat de behoefte is bij de leden. In maart 2012 wordt een inventarisatie
gemaakt.

9. FISM
a. Nederlandse deelnemers
In totaal hebben 7 deelnemers zich gemeld als potentieel deelnemer aan de FISM WK in Blackpool in juli
2012. De NMU had 7 wedstrijdplaatsen aangevraagd bij EEB-FISM (European Executive Board), alhoewel
de NMU op basis van het ledenaantal, in geval van veel inschrijvingen, niet meer dan 4 of 5 plaatsen zou
hebben kunnen krijgen.
Aan vier deelnemers kon in een vroeg stadium worden gemeld dat hun plaats tijdens de WK was zeker
gesteld. Dat geschiedde op basis van hun prestaties tijdens NK en EK: DION, Prince of Illusion, Barry
Schatte Olivier en Peter Woerde. Dion op basis van zijn eerste plaats tijdens de FISM EK in 2011, de
andere 3 op basis van hun prestaties tijdens de meest recente NMU NKs. Met 7 zeker gestelde plaatsen
kunnen nu ook Francois Robert, Mike Walther en Andrew Melia deelnemen. Hierbij moet worden
aangetekend dat de act van Andrew Melia nog moet worden goedgekeurd door de NMU. Andrew Melia zal
zijn act tonen op het NMU (MKVN) Nieuwjaarstreffen op zat 14 jan 2012, de laatste door het DB/AB
reeds in 2009 als voorronde voor het FISM WK aangewezen activiteit.

STAGE
1. DION (Dion van Rijt) – manipulation (guaranteed WCM slot)
2. Prince of Illusion (Marcel Kalisvaart) – stage illusions
3. Francois Robert (Frans Verkerk) - mental
4. Andrew Melia - manipulation

CLOSE-UP
1. Barry Schatte Olivier
2. Peter Woerde – carto
3. Mike Walther

b. Steunverzoek van de WK deelnemers
Vanuit de deelnemers (initiator DION) ontving het DB het verzoek of de NMU de deelnemers aan het
FISM WK financieel kan steunen.
Besluit AB: het AB heeft aan het DB opgedragen positief op dit verzoek te reageren en in beginsel alle 7
deelnemers met eenzelfde bedrag te ondersteunen. Het DB zal het bedrag vaststellen, rekening houdend
met de in het budget reeds gemaakte reserveringen voor het FISM WK en eventuele andere kosten
verbonden aan NMU betrokkenheid bij de WK (zoals b.v. aanwezigheid van de president van de NMU).

c. NMU VOORSTEL AAN FISM: KOMISCH GOOCHELEN SCHRAPPEN ALS CATEGORIE
Zie definities van de categorieën van de FISM (hieronder); Komisch goochelen is in feite een komische
presentatie van een act uit een andere categorie.

Ontleend aan de FISM regels:

3.2 Categories.  (NB: ontleend aan de FISM regels)
The categories used in a FISM championship/competition are mentioned in the FISM Contest
Rules and Procedures and are re-printed in this paragraph for the sake of completeness.
FISM competitions are limited to two main groups or performing conditions: Stage and Close-up.

The Stage Categories are:
- Manipulation: A magic stage act wholly or largely based on sleight of hand.
- General Magic: A magic stage act which is, in most cases, a mix of several of the other
categories.  The props used are usually smaller than the ones used in a Stage Illusion act. Some
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performances using modern high-tech or video technology can also be categorized  under this
denomination.
- Stage Illusions: A magic stage act in which huge props are used (even when these are not visible
to the audience). Often several people and/or animals are involved.
- Mental Magic: Branch of magic comprising demonstrations of apparent extraordinary or
supernatural  mental powers, such as telepathy, clairvoyance, precognition, telekinesis, super
memory, lightning calculation and simulations of mediumistic phenomena.
- Comedy Magic: A magic stage act of which the main purpose is to make people laugh. It can be
based on any one of the aforementioned categories, provided the emphasis is laid on the  magic
nature of the performance.

Close-up Magic Performances
Three categories are distinguished:
- Card Magic: the act is exclusively based on effects using playing cards.
- Micro Magic: although playing cards are not to be excluded, the act is of a more general nature.
- Parlour Magic: An act, midway between close-up and stage magic, meant to be performed for a
group  of people in a moderately sized room.
Contestants can also ask a magic invention to be judged. "Invention" is not a separate category
however. An invention has to be included in a performance in one of the eight categories.

Gelet op het volgende:
Komisch goochelen is niet mogelijk als een 4e categorie binnen close-up.
Komisch goochelen is een vorm van presenteren en niet een ‘goochelcategorie’ op zich zelf.
Het onderscheid van deze categorie t.o.v. de anderen is alleen het ‘aan het lachen maken van
mensen’.

…heeft het Algemeen Bestuur unaniem besloten dat de NMU aan de FISM General Assembly zal
voorstellen deze categorie als categorie te schrappen uit het internationaal wedstrijdreglement,
waarbij de NMU geen bezwaar heeft aan het toekennen van een award ‘komisch goochelen’ in
enige categorie. D.w.z. dat een dergelijke award zowel binnen stage als close-up toegekend zou
moeten kunnen worden.

Actie: Het DB zal een voorstel hiertoe formuleren en naar het Presidium van de FISM zenden.

10. NMU Wedstrijdreglement t.o.v. het FISM-wedstrijdreglement:
a. Inleiding
Nederland heeft de categorieën straatgoochelen en goochelen voor kinderen naast de 8 FISM
wedstrijdcategorieën.
De NMU volgde door de jaren heen doorgaans de FISM v.w.b. de indeling van categorieën over stage en
close-up, mede om wedstrijddeelnemers die internationaal willen meedoen zo goed mogelijk te kunnen
voorbereiden onder gelijke omstandigheden. De laatste wijziging in het FISMwedstrijdreglement werd
(nog) niet door de NMU overgenomen.

Het voorstel van het DB om voor de 8 officiële FISM-categorieën dezelfde hoofdindeling aan te houden
als FISM werd door het Algemeen Bestuur unaniem overgenomen.

b. In het wedstrijdreglement van de NMU zal dan ook de volgende wijziging worden doorgevoerd:
Het huidige reglement van nov 2009 aanpassen >> van

“…3. CATEGORIE
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3.1 Tijdens het NKG kunnen wedstrijddeelnemers uitkomen in de volgende (FISM-)categorieën :

Toneel Close-up Toneel of close-up
manipulatie
algemene goochelkunst
illusies

cartomagie
micromagie

mentale magie
parlour magic
komisch goochelen

Opmerking: ‘uitvinding’ is geen aparte categorie….”

Wordt gewijzigd in >>

“…3. CATEGORIE

3.1 Tijdens het NKG kunnen wedstrijddeelnemers uitkomen in de volgende (FISM-)categorieën :

Toneel Close-up Toneel of close-up
manipulatie
algemene goochelkunst
illusies
komisch goochelen
mentale magie

cartomagie
micromagie
parlour magic

Noot:
Deze keuzemogelijkheid vervalt

Opmerking: ‘uitvinding’ is geen aparte categorie….”

Daarnaast heeft het AB besloten dat : indien de FISM besluit de categorie Komisch goochelen te
schrappen zal de NMU daar automatisch in volgen en dat ook doen voor het NMU NK. Voor komisch
goochelen kan dan een ‘award’ voor meest humoristische act worden ingesteld, die dan kan worden
uitgereikt aan een act in 1 van de dan nog 7 categorieën. In Nederland kan worden volstaan met 1 zo’n
award, omdat tijdens het NMU NK wordt gewerkt met slecht 1 jurypanel dat alle acts ziet. Dit in
tegenstelling tot de FISM EKs en WKs, waar met twee jurypanels wordt gewerkt.

11. Website:
a. Inleiding
Martijn van Berkel, die de NMU de afgelopen jaren op zeer goede wijze heeft ondersteund als
webmaster, zal zijn ondersteunende werkzaamheden in de nabije toekomst overdragen aan Rudolf
Rigtering van Studio Lupa. Vanaf het moment dat Martijn de website overnam van zijn voorganger is een
aantal functies aan de site toegevoegd, waaronder de electronische ledenlijst. Er zijn keuzes gemaakt wat
wel en niet op de website moet komen. Doordat alleen de webmaster wijzigingen kon aanbrengen was de
website regelmatig niet up-to-date. Te zeer was het beheer afhankelijk van de beschikbaarheid van
slechts 1 vrijwilliger. Om deze situatie te verbeteren wordt een nieuwe website gebouwd, die in beheer
komt van Studio Lupa en die gevoed moet kunnen worden door bestuurders, die daartoe een toegangscode
krijgen.

b. Presentatie nieuwe website
Rudolf Rigtering gaf een heldere presentatie, waarbij hij met op een scherm geprojecteerde beelden
letterlijk een beeld gaf van hoe de website er uit komt te zien en welke functies de website meekrijgt.
Potentieel is het aantal functies dat de website krijgt groter dan de behoefte van de NMU op dit
moment, maar mocht die behoefte wijzigen is aanpassen kinderspel.
De verwachting is dat de website eind november operationeel zal zijn.

c. Aanmelden en betalen via de website
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Reeds dit jaar zal aanmelden en betalen voor activiteiten van de NMU mogelijk zijn via de website (voor
die organisatoren, die daar gebruik van wensen te maken). De contracten daarvoor met banken en
tussenpersonen zijn getekend.

12. Commissie gouden speld
De commissie GS voor 2011/2012 bestaat uit: Hans Pelgrim, Martin Hanson en Douwe Swierstra.
De commissie heeft een voortstel uitgebracht aan het dagelijks bestuur, dat vervolgens een geheime
stemming hield onder de aanwezige clubvertegenwoordigers. Wat geheim is moet geheim blijven; zodat
over de inhoud van het voorstel van de commissie aan het DB en de uitkomst van de stemming in dit
verslag geen mededeling wordt gedaan.
Tijdens de jaarvergadering in maart 2012 dient een nieuwe commissie GS te worden geïnstalleerd.

13. NMU goocheldiploma’s.
Ter vergadering werd de regeling goocheldiploma’s uitgereikt en toegelicht. Tevens werd melding gemaakt
van de eerste 11 met succes afgelegde examens tijdens het NMU Jongerenweekeind 2011.
Een uitgebreide toelichting is ook te vinden in de Informagie 2011-3, die alle deelnemers aan de
vergadering enkele dagen daarvoor hadden ontvangen.

14. Nationaal Congres 2013
Martin Hanson meldde dat Goochelclub Rotterdam ver was met het onderzoeken van de mogelijkheid of
GCR deze activiteit kan organiseren. Zodra hierover meer bekend wordt zal een ieder daarover worden
geïnformeerd.

15. Vaststellen volgende (statutaire) AB-vergadering.
De statutaire jaarvergadering van de NMU, ook wel voorjaarsvergadering genoemd, zal worden gehouden
op zaterdag 17 maart 2012.

16. Rondvraag
a. NATIONAAL CONGRES 2011 te Capelle
Onder instemmend applaus van alle aanwezigen werd een compliment uitgedeeld aan Gert Piet en Arie
Stapper, die als voortrekkers voortvarend de organisatie van het NMU Nationaal Congres en Nederlands
Kampioenschap Goochelen 2011 ter hand hadden genomen.  Het was een goed congres.

b. LIJST MET GOOCHELAARS DIE LEZINGEN GEVEN.
Een inventarisatie van personen die lezingen geven leverde het volgende op:

- Rob Ziekman
- Henk Arnoldus
- Flip
- Minze Dijksma
- Theo van Geest
- Jan Kosters (magie en marketing)

c. PRESIDENT WIL CLUBS BEZOEKEN
Actie: verzoek aan alle clubs om hun bijeenkomsten in 2011-2012 bekend te maken bij Flip Hallema zodat
president en vice-president een planning kunnen maken om hun bezoeken aan clubs af te ronden.

Einde vergadering
Onder dankzegging voor de inbreng van alle aanwezigen sluit president Flip Hallema om 13.11 de
vergadering.

BIJLAGEN: Geen.


