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Vergadering: AB Vergadering Voorzitter: Flip Hallema 

Datum / tijd: Zaterdag 8 maart 2014, 10:30 – 13:00 

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht (zie onder voor routebeschrijving) 

Bijlagen: Achter het verslag 

Verzendlijst Aan de bestuurders van de Stichting NMU en de secretarissen van aangesloten verenigingen 

Opmerkingen: CONCEPT 

Afgemeld: Okito (18), GOA (49), Gonga (33), Burgersdijk (4), Zwolle (4), Arnhem (22), 
Friesland (24 en Jules Ten I Chi (14), Japser Oberon (vice-president) 

Aanwezig: 346 van de 524 stemmen 

 
Opgesteld: Ede, 10 maart 2014. 
 
 

VERSLAG van de vergadering van het Algemeen Bestuur va n de Stichting NMU 
 

 
1. De President van de Stichting Nederlandse Magische  Unie (NMU), Flip hallema, heet een ieder welkom 
en opent de vergadering.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
a. Secretaris stelt vast dat voldoende ‘stemmen’ worden vertegenwoordigd om de vergadering rechtsgeldig te 
laten zijn. 
b. Ingezonden stukken:  

• BNN ontwikkelt een programma over goochelen. DB NMU bemiddelde bij tot stand komen van 
contacten met jonge goochelaars. BNN moet het programma nog verkopen aan een zender alvorens 
het kan worden gemaakt. 

• VPRO volgt een aantal mensen in hun beroep en in hun hobby. Een NMU-er wordt gevolgd. Om die 
reden zal er ook op het festival in Ede door de VPRO worden gefilmd. 

• Organisatie van Fluisterbos in ’s Heerenberg zoekt jonge goochelaars voor augustus. DB NMU 
bemiddelde en plaatste oproep in mailing. 

• Dankbrief van Mw Broekema m.b.t. de goochelspullen en boeken die door haar (uit de boedel van haar 
overleden broer) ter beschikking van de jeugd van de NMU werd gesteld. DB NMU had haar uitgebreid 
verslag gedaan. Een deel van de spullen kwam terecht in het Kermis en Circusmuseum in Steenwijk. 

 
3. Begroting 2013 (statutair agendapunt) 

a. Financieel verslag 2013 van penningmeester Jan Kosters. (zie bijlage bij pt 3). Cijfers werden ter 
vergadering aan vertegenwoordigers uitgereikt en toegelicht. Vragen werden beantwoord. 
Vertegenwoordigers merkten op (niet nieuw en al jaren zo, maar belangrijk voor het vervolg van de 
vergadering) dat circa 40% van het NMU budget jaarlijks opgaat aan het uitbrengen van een gedrukt 
tijdschrift. 
Verder kan worden geconstateerd dat er een lichte stijging in het ledental (zowel clubs als donateurs) 
waarneembaar is. 
b. Verslag kascommissie. De kascommissie was lovend over de werkzaamheden van de 
penningmeester hetgeen leidde tot een applaus. 
c. Met unanieme stemmen werd vervolgens decharge verleend aan de penningmeester over het 
boekjaar 2013.  
d. Als kascommissie voor het boekjaar 2014 zijn benoemd Frans de Groot en Wim Bos met als reserve 
Mark Blommestein. 
 
Tijdens de behandeling van de begroting ontstond ee n discussie over herverdeling van 
middelen ten behoeve van communicatie binnen het bu dget. Dit is apart uitgewerkt onder punt 
7 van dit verslag 
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4. Terugblik 2013 en de activiteiten in de NMU-cycl us voor 2014 en 2015 
a. AB-leden waren tevreden over het programma van 2013; tot een inventarisatie van plus- en 
minpunten is het niet gekomen. Er was geen behoefte toe. 
b. NMU programma 2014 en 2015. Zie bijlage bij pt 4. 
c. Presenteren jury NK 2014 
Organisatie heeft conform NMU reglementen een jury voorgesteld aan het DB. Het DB ging daarmee 
akkoord en presenteerde de samenstelling van de jury voor het NK 2014 aan het AB: 

• Douwe Swierstra  (voorzitter) 
• Paul Morak   
• Lodewijk de Widt  
• Karel de Rooij  
• Sylvia Schuyer 
Opm: Vakjuryleden kunnen ook donateurs zijn, mits bekwaam. 

d. Er waren geen nieuwe ontwikkelen te melden m.b.t. FISM-ECM in Frankrijk, 2014 en FISM WK in 
Italië, 2015. 
e. Organisatoren gezocht voor: 

NMU Nationaal Congres  2016, 2017 
Nieuwjaarstreffen in  2016, 2017 
MSD in    2016 en 2018 

GOA meldde een week voor de AB dat GOA onderzoekt o f het een NJT wil en kan organiseren. 
Tevens in welk jaar, omdat de MKCN in principe gepl and staat in jan 2015. DB zal ook met de 
MKCN overleggen over mogelijke verschuivingen in hu n planning. 

 
5. Commissie gouden speld 

- Er is een voordracht door de commissie ingediend bij het DB dat door het DB unaniem is 
overgenomen. 
- Deze voordracht is onder strikte geheimhouding getoond aan de AB en zonder discussie in stemming 
gebracht. De voordracht werd door het AB unaniem ondersteund. De speld zal tijdens het Dutch 
Festival of Magic in Ede worden uitgereikt.  
- De commissie Gouden Speld 2014 -2015 zal bestaan uit: Willem Christiaans, Henk Op den Brouw en 
Frederik van Meeteren 

 
6. Junioren Close-up en Toneelconcours – NMU 2014 e n 2015 

Gerhard Hessling meldde dat 9 deelnemers voor toneel en 3 voor close-up zich al hadden aangemeld. 
Oproep aan de clubs om nog circa 3 deelnemers te vinden. Verder een oproep aan allen om vooral te 
komen. 

 
7. Instellen van de “NMU-werkgroep Digitalisering G oochelwereld” 
 
Reeds enige jaren geleden is besloten het onderwerp ‘vakblad digitaal ja of nee’ op iedere AB-vergadering te 
laten terugkeren. 
Alhoewel niet als apart punt opgenomen stelden vertegenwoordigers van verschillende clubs tijdens de 
behandeling van de begroting van 2013 voor dit punt ter vergadering te behandelen en hierover een standpunt 
in te nemen. 
 
Om over dit onderwerp een geïnformeerde discussie  te kunnen voeren binnen het AB , is besloten om een 
werkgroep in het leven te roepen om de verschillende aspecten en mogelijkheden t.a.v. digitale 
communicatiemiddelen en papieren communicatiemiddelen in kaart te brengen en te belichten. De werkgroep 
zal dit in de vorm van een plan presenteren en daarin ook aanbevelingen doen, dit na afstemming met het DB. 
 
Het DB zal de werkgroep samenstellen (actie: Martin Paul (marketingportefeuille DB NMU) i.s.m. overige DB-
leden. 
De werkgroep rapporteert uitsluitend aan het DB. 
De werkgroep bereidt een opzet voor dat uiterlijk 15 september ter beschikking van het DB wordt gesteld en dat 
als document kan worden meegezonden voor de AB-vergadering van 8 november 2014. In overleg met het DB 
kunnen deze data wijzigen. 
 
Opmerking: Lodewijk de Widt, Dennis Renardel de Lavalette en Frederik van Meeteren hebben expliciet 
aangegeven bereid te zijn hun ideeën omtrent dit onderwerp in te brengen bij de nog samen te stellen 
werkgroep. 
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In de AB-vergadering van 8 november zullen de AB-leden kennis nemen van de bevindingen van de werkgroep, 
zodat zij goed geïnformeerd van gedachte kunnen wisselen over dit onderwerp, daarover een standpunt kunnen 
gaan innemen en op een (door het AB nader te bepalen) moment besluiten daarover kunnen nemen. 
 
8. Communicatie en beleid 

a. The Magic Way 
Martin Paul geeft een update van dit beleidsplan 

- toelichting op NMU op Twitter en de NMU app 
- toelichting op NMU Infographic 
- Uitleg over ‘Wat doet de NMU nu en wat brengt de NMU u’  

Deze presentatie gaf aan bestuurders een goed beeld van de veelheid aan aspecten waarmee de 
NMU te maken heeft. Ook kwam goed voor het licht waar de NMU als overkoepelende organisatie 
mee bezig is, voor wie en hoe we daar met z’n allen wat aan hebben. Ieder op zijn eigen manier.  
De bedoeling van deze presentatie was om aan de hand van dit in beweging zijnde document aan alle 
bestuurders te laten zien wat de beleidsvoornemens zijn en hoeveel daarvan zijn gehaald. 
 
Het moet ook duidelijk maken welke boodschap bestuurders aan hun leden kunnen, maar vooral ook 
moeten geven 
Het streven dat het DB meegaf tijdens deze vergadering was dat iedere bestuurder, maar ook ieder 
clublid (op verzoek ban hun eigen bestuurders) ernaar zal streven om voor de volgende vergadering in 
november dit jaar met 5 goochelaars te hebben gesproken over de positieve punten van de NMU en 
met 3 mensen die interesse hebben maar nog geen lid zijn. 
 
b. Informagie 
Tijjdens deze presentatie werd een update gegeven van de stand van zaken bij het vakblad 
Informagie. Hoofdredacteur Rob Ziekman had daartoe enige punten naar de secretaris gestuurd. 
Samengevat kan worden gesteld dat de inhoud voor het jaar 2014 qua planning gereed is. Columns en 
truckatern lopen goed. 
 
c. Website 
Martin Paul noemt de verbeteringen die het laatste jaar op de website zijn doorgevoerd. Webredacteur 
Evert Warrink heeft daar een grote bijdrage aan geleverd. 
 
d. Voortgang beleidsvoornemens DB NMU 
Zie voor de beleidsvoornemens en de voortgang daarvan de separaat meegetuurde bijlage “Magic 
Way”. 

 
9. Samenstelling AB/DB 

- penningmeester gezocht i.v.m. aftreden Jan Kosters per maart 2015. 
 
10. Volgende AB-vergadering 

Voorstel: Zaterdag 8 november 2014. 
 
11. Rondvraag 
 

a. NMU dient te onderzoeken welke verzekeringen nod ig zijn voor welke NMU (gerelateerde) 
activiteiten, zoals ‘eendagscongressen’, festival, jongerenweekeind, e.a. 

b. Bij jeugdactiviteiten dient de NMU ervoor zorg t e dragen dat er voldoende EHBO-ers zijn 
c. GCR meldde een boeiende lezing bij GCR op 1 mei.  Alle NMU-ers mogen komen. Bericht met 

details komt DB toe van bestuur GCR voor opnemen in  mailing. 
d. Onderzoeken of oudere nummers van vakblad dan 20 10 in pdf op website kunnen komen. 

 
 
President Flip Hallema dankt alle aanwezigen voor hu n inbreng en sluit de vergadering omstreeks 13.00. 
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Bijlagen bij verslag van de AB vergadering van zate rdag 8 maart 2014 
 
Bijlage bij pt 3. Van de penningmeester, Jan Kosters  
 
Mijne heren, 

 

Hierbij een korte schriftelijke toelichting op de cijfers van 2013. Omdat we vorig jaar begonnen zijn 

meteen vroegboekkorting, hebben we in het laatste kwartaal van 2013 bijna € 13.000 

binnengekregen. Ook moesten een aantal kosten al betaald worden a € 3.075. Omdat het hier om 

forse bedragen gaat, heb ik die doorgeschoven naar 2014 (waar ze thuis horen). Op de balans ziet u 

deze bedragen dan ook terug. 

 

Een puntsgewijze toelichting, allereerst de inkomsten: 

- Inkomsten uit leden en donateurs. De inkomsten uit leden waren iets hoger dan begroot. Er 

is toch een lichte toename van leden (vooral jeugd) en ook donateurs. Wat dit voor 2014 

betekent is afwachten:  ik heb diverse opzeggingen van clubleden gehad.  

  

- Activiteiten, Magic in Uitvoering. Een heel geslaagd weekeinde. Met veel meer deelnemers 

dan de vorige keer en dus hogere inkomsten dan verwacht. Maar meer deelnemers 

betekent uiteraard ook meer uitgaven. Toch is dit weekeinde positief afgesloten: € 1.126. 

 

- Juniorenconcours. Helaas is dit niet positief afgesloten. Zoals vorig jaar al gemeld, was de 

opkomst laag en daarmee de inkomsten ook. We hebben gezegd dat dit concours € 1.000 

per jaar mag gebruiken en daarmee komt het totale verlies uit op slechts € 280. 

 

- Congres. Het congres is negatief afgesloten. Een verantwoording hiervan is vorig jaar 

gegeven. Grootste boosdoener was het aantal deelnemers. Verder staat er € 2.000 bij 

diversen vanwege de vergissing van de techniekuren. 

 

- Diversen. De rente daalt, maar het is meer geworden dan ik had verwacht. Een prettige 

meevaller van € 928. 

 

Samengevat: De jeugdactiviteiten houden zich bijna in evenwicht. Verder is er meer rente 

ontvangen dan verwacht. Qua inkomsten mogen we dus niet klagen. 

  

Dan de uitgaven: 

- Bestuur. Reiskosten zijn weer lager dan begroot. De vergaderkosten waren lager omdat we 

geen beamer meer hoeven te huren en de locatie iets goedkoper is. Wel hebben we meer 

porti gebruikt, onder andere voor het versturen van pasjes en Informagies naar nieuwe 

donateurs en leden. 

 

- Activiteiten. Magic in uitvoering  Zoals gezegd een positief saldo en scherp op de kosten 

gelet.  

 

- Informagie. Drukkosten zijn prima in de hand gehouden. Redactiekosten worden nu wel 

gedeclareerd en zijn hoger dan begroot. Dit is een niveau dat de komende jaren zo zal 

blijven verwacht ik. Verzending is alleen duurder uitgevallen: 
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• Hogere tarieven PostNL. 

• Meer buitenlandse donateurs (dure verzending) 

• Elk kwartaal een aantal pakketjes naar het secretariaat en de preferred dealers. 

 

- Website. Geen grote factuur ontvangen, alleen voor hosting en kleine zaken. 

 

- FISM. Flip heeft dit jaar weinig kosten gemaakt. Voor 2014 komen er wel weer kosten als hij 

naar het Europees Kampioenschap gaat. Verder hadden we dit jaar geen afdracht (eens per 

3 jaar). 

 

 

Alles bij elkaar:  

We hebben het prima gedaan. Ondanks de tegenvallers van het congres en het juniorenconcours, 

hebben we ook meevallers. Deze compenseren de verliezen zodat we blijven steken op - € 6.932. 

 

Een fors bedrag, maar dat gaat vooral ten laste van het congresfonds. Zie hiervoor de balans, 

waarop alle potjes staan. 

 

 

Balans 2013 

 

U ziet op het tabblad fondsen hoe de potjes met ‘eigen geld’ zijn toegenomen of afgenomen. Dit is 

conform de boekhouding. 

 

Balans ‘voor winstverdeling’: 

- Eigen vermogen: is gedaald met € 5.500: dotatie van € 2.500 in het congresfonds; dotatie 

van € 1.000 in het Juniorenfonds; dotatie van  € 1.500 in het Fismfonds en dotatie van € 

500 in het promofonds. De bedragen voor de fondsen zijn te vinden op de ‘Balans‘voor 

winstverdeling’. 

 

Balans ‘na winstverdeling’: 

- Het congresfonds wordt € 13.339 lager (zie toelichting exploitatie).  

- Fismfonds stijgt € 1.310 (+ 1.500 - 190). 

- Juniorenfonds gaat € 846 omhoog (resultaat jeugdactiviteiten + dotatie).  

 

Het saldo over 2013 is in de tweede balans verdeeld over bovengenoemde fondsen. Uiteindelijk 

wordt het Eigen vermogen per 1/1 2014 dan € 32.881,50. 
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Exploitatie overzicht             inkomsten                 uitgaven 
2013 euro's   euro's 

   Begroot Werkelijk    Begroot Werkelijk  
Bestuur  0,00 0,00   3.600,00 2.087,12 
  Reiskosten 0,00 0,00   1.000,00 556,60 
  Post/porti 0,00     100,00 176,98 
  Kantoorartikelen 0,00 0,00   250,00 128,06 
  Vergaderkosten 0,00 0,00   750,00 669,50 
  Diversen 0,00 0,00   1.500,00 555,98 
    0,00 0,00     0,00 
Aktiviteiten 7.300,00 7.817,98   7.900,00 8.105,00 

  
Junioren 
concours 3.500,00 2.532,98   4.000,00 3.813,26 

  
Magic in 
Uitvoering 3.800,00 5.285,00   3.900,00 4.158,64 

  NMU Pas         133,10 
      0,00     0,00 
Informagie 0,00 0,00   16.900,00 15.739,24 
  Informagie  0,00         
  Drukkosten   0,00   12.000,00 12.647,78 
  Redactiekosten   0,00   500,00 783,60 
  Verzendkosten   0,00   1.400,00 1.904,40 
  Advertenties           
  Website       3.000,00 403,46 
      0,00     0,00 
NMU afdracht 24.700,00 26.324,15   0,00 652,50 
  Verenigingen 21.000,00 21.728,50       
  Dubbellid         652,50 

  
Dubbellid naar 
junioren           

  Donateurs 3.700,00 4.595,65       
Congres 0,00 0,00   2.500,00 13.338,71 
  Diversen       2.000,00 2.000,00 
  Registratie       500,00 11.338,71 
      0,00     0,00 
Diversen 1.170,00 2.136,05   100,00 448,76 
  FISM   0,00     190,00 
  Rente 1.000,00 1.928,05       
  Bankkosten         136,44 
  Diversen       100,00 122,32 
  Sponsorloterij 170,00 208,00       
             
Congresfonds 2.500,00     2.500,00 2.500,00 
              
Juniorfonds       1.000,00   
Fismfonds 0,00     1.500,00   
              
Promoteam   0,00     500,00 338,75 
              
Totaal 35.670,00 36.278,18   36.500,00 43.210,08 
EXPLOITATIE 
OVERSCHOT/(TEKORT)       -830,00 -6.931,90 
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Bijlage bij pt 4.a. en 4.b.  
Opm: de crisis blijft een zorg. Dalende bezoekersaantallen. Leden zonder of met minder werk. Ook 
lagere prijzen leiden niet tot hoger bezoekertal (getest in 2011). Ledental moet dus omhoog, mede ook 
op stijgende prijzen op te vangen. Potentieel zijn er nog meer dan 1000 leden te werven, maar ze 
moeten de NMU kunnen vinden en ervan overtuigd zijn dat het zin heeft daarbij te horen. De basis om 
dat gedachtegoed met z’n allen uit te dragen is ‘The Magic Way’. 

 
Bijlage bij punt 4.a. 

2013 
20 januari   Nieuwjaarstreffen in Assendelft; VERVALLEN 
3 maart   Uitvoering DSOM Assendelft 
9 maart   Statutaire NMU jaarvergadering van het Algemeen bestuur, Utrecht 
7 april   30e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours, Meppel 
10 en 11 mei  DUTCH FESTIVAL of MAGIC  in Ede, 53e  Nederlands ‘Open’ Kampioenschap  

(tevens 1 e NMU voorronde voor FISM-EK/WK) 
5 oktober   3e Dynamite Day 
25 – 27 oktober  15e  NMU jongerenweekeind, Lunteren 
2 november  NMU najaarsvergadering, Utrecht 

 
Bijlage bij punt 4.b. 

NMU-cyclus; programmering 2014-2015; o.m. Nationale  Congressen (NK) voor de Goochelkunst 
2014 
9 februari   Nieuwjaarstreffen in Hoofddorp. Organisatie DSM. 
8 maart   Statutaire NMU jaarvergadering Algemeen bestuur, Utrecht 
23 maart    DSoM/NMU Coachingsdag in Meppel (alleen voor deelnemers Jongerenconcours) 
6 april   31e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours 
29 mei   Open Dag NMU, gratis toegang 
29-31 mei   Dutch Festival of Magic en 54e Nederlands ‘Open’ Kampioenschap 

(tevens 2 e NMU voorronde voor FISM-WK)  
24 – 28 sep  FISM Europese Kampioenschappen (Cruiseschip, Marseille, Frankrijk) 

    (tevens mogelijkheid om te classificeren voor FISM- WK) 
4 oktober   Magic Surprise Day. Organisatie: Aladdin. 
17 – 19 oktober   16e  NMU jongerenweekeind, Lunteren 
november   NMU najaarsvergadering, Utrecht 
 
2015   (in 2015 géén Dutch Festival of Magic/NK i.v .m. FISM WK) 
januari Nieuwjaarstreffen (reserve NMU voorronde FISM WK, afhankelijk van dea dline 

aanmelden voor het WK 2015); MKCN ?  
maart   Statutaire NMU jaarvergadering Algemeen Bestuur, Utrecht 
volgt   32e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours 
volgt   FISM Wereldkampioenschap (Rimini, Italië) 
herfstvakantie  17e  NMU jongerenweekeind, Lunteren 
november   NMU najaarsvergadering, Utrecht 

 
Verkort overzicht van de NMU planningscyclus ( 3 jaar ) en de samenhang van activiteiten 

 NMU-
congres/NK 

MSD D-Day FISM EK FISM WK 

2012 Nee Ja Nee - Ja 
2013 ja Nee Ja - - 
2014 Ja Ja Nee Ja - 
2015 Nee Nee Ja - ja 
2016 ja ja Nee - - 
2017 ja Nee ja Ja - 
2018 Nee ja Nee - ja 
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VR FISM = voorronde voor FISM kampioenschappen 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
NMU congres en NK Nee (WK) Ja 

VR FISM 
EK/WK 

Ja 
VR FISM 

WK 

Nee (WK) Ja 
VR FISM 
EK/WK 

Ja 
VR FISM 

WK 

Nee (WK) 

FISM EK - - EK 
VR FISM 

WK 

- - EK 
VR FISM 

WK 

- 

FISM WK WK 
(Blackpool) 

- - WK 
(Italie ?) 

- - WK 

Nieuwjaarstreffen MKCN 
VR FISM 

WK 

vervallen Ja MKCN 
VR FISM 

WK 

Ja 
VR FISM 
EK/WK ? 

Ja MKCN 
VR FISM 

WK 
Magic Surprise Day 
(indien geen DD) 

Ja - Ja ? - Ja ? - Ja ? 

Dynamite Day 
(indien geen MSD) 

- Ja 
5 okt 

- Ja ? - Ja ? - 

Jongerenweekeind 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 
Juniorenconcours 29e 30e 31e 32e 33e 34e 35e 
NMU vergadering 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 
Vakblad voor de 
goochelkunst 

4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 

Ruimte voor aanvullende 
activiteiten 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Bijlage bij punt 4.c. 

Jury NK 2015  
 
2014  
1 Douwe Swierstra 
 (voorzitter) 
2 Paul Morak 
3 Lodewijk de Widt 
4 Sylvia Schuyer 
5 Karel de Rooij *) op vr 
en zat 

2013 
1 Douwe Swierstra 
 (voorzitter) 
2 Paul Morak 
3 Lodewijk de Widt 
4 Dan LeFay 
5 Sylvia Fritschek. Zij 
verving Rene 
Nieuwenhuisen; die uitviel 
 

2011 
 Cor Leenen, 
 Rob Ziekman 
 Bert Speelman 
 Sylvia Fritschek 
 John Anders 
voorzitter 

2010 
Ronald Moray 
voorzitter 
Bert Speelman 
Frank Neeling 
John Anders 
Yvonne Keuls 

 
* ) Voor het concoursdeel Goochelen voor Kinderen r egelt MKT een 5 e jurylid. 
 
 
 
 
Bijlage bij punt 5. Commissie gouden speld 

De commissie bestond de afgelopen jaren uit: 
 

2009 Rob Ziekman, Bernard van den Boogaard, Wim Bos. 
2010 Tel Smit, Bernard van den Boogaard, Hans Rademaker (John Anders) 
2011 Hans Rademaker (John Anders), Wim Bos, Hans Pelgrim 
2012 Douwe Swierstra, Martin Hanson, Hans Pelgrim 

3/2012 – 3/2013 Douwe Swierstra, Martin Hanson, Wim Bos 
3/2013 – 3/2014 Frans de Groot, Elzo Nieuwold en John Anders 
3/2014 – 3/2015 Willem Christiaans, Henk Op den Brouw, Frederik van Meeteren 

 
Tijdens het NJT 2012 werd de Gouden Speld van de NMU uitgereikt aan Eric Eswin. 
Tijdens het Dutch Festival of Magic 2013 werd tijdens de opening de Gouden Speld uitgereikt aan 
Hilbert Geerling. 
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Bijlage bij punt 7.d. Beleidsvoornemens 

- vaardigheidscertificaten goochelen uitgevoerd; moet meer aandacht aan besteed 
- jurering voor straatgoochelen nog geen actie 
- intensivering werving via NMU Magic Club gestart met actie via dealers v.a. nov 2012 
- samenwerken met jeugdtijdschriften (Taptoe) voorlopig gestopt (gebrek interesse bladen) 
- verder uitbouwen website   wordt voortdurend aan gewerkt 
- implementatie wervingsplan   wordt aan gewerkt 
- stimuleren deelname jeugd   wordt uitvoering aan gegeven 
- lijst van lezingen    in maart (update september) ingediend door Toi Toi 
- verdere ontwikkeling van The Magic Way 

 
 
Bijlage 9.  NMU planning bestuursverkiezingen 

 
Huidige penningmeester zit in maart 2015 aan zijn m aximum van 6 jaar in het DB. 
Per november 2014 wil het DB iemand inwerken om die taak over te nemen. 
 
Leden van het Dagelijks Bestuur worden tijdens een vergadering van het stichtingsbestuur (algemeen 
bestuur) benoemd, doorgaans voor een periode van drie jaar. 
 
Overzicht van functies in het Dagelijks Bestuur en verkiezingsdata: 
   gekozen herkozen afgetreden gekozen einde 

termijn 
President 
Flip Hallema 

Nov 2009 
1e T 

Nov 2012 
2e T 

    Nov 
2015 

Vice-president 
Jasper Oberon 

Nov 2009 
1e T 

Nov 2012 
2e T 

    Nov 
2015 

Penningmeester 
Jan Kosters 

Maart 
2009 
1e T 

Maart 
2012 
2e T 

    Maart 
2015 

Secretaris 
Kees Ros 

Nov 2009 
2e T 

  Nov 2012 Maart 
2013  
1e T 

Maart 
2016 

Marketing en promo 
Martin Paul 

Maart 
2012 
1e T 

      Maart 
2015 
(1e T) 

  
1e T = eerste termijn 
 


