Algemeen Bestuur

Vergadering:

AB Vergadering

Voorzitter:

Ronald Moray

Datum / tijd:

11-november 2006 10:30 – 12:30

Locatie:

Utrecht Hoog Brabant

Aanwezig:

52 Schakels, Aladdin, Carte Blanche, GC Rotterdam, GOA, Gonga,
Hands Down, Merlijn, MK Haaglanden, MKA, MK Haaglanden, MKCN,
MR Friesland, Mysterium, NBG, Okito, Passe-Passe, Twente,
Werkgroep, Informagie

Afwezig met
kennisgeving:

Burgersdijk, Jules Ten I Chi

Afwezig zonder
kennisgeving:

GK Alkmaar, MK Arnhem, MK Zuid Holland, Toi-Toi, Zwolle

Cc:
Volgende
veragdering:
Agenda:

Zaterdag 10 maart 2007 10:30 – 12:30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Concept AB vergadering mart 2006
Begroting 2006 penningmeester
Bestuursverkiezing
Nationaal Congres voor de Goochelkunst
Concours en Jury
FISM
Informagie
Werkgroep NMU
Commissie gouden speld
Weekend Magic in Uitvoering
Magic Surprise Day
Rondvraag
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Ad 2. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:

De FISM winnaars zijn op de Magic Surprise Day gehuldigd.

Het DB heeft Martin Hanson verzocht de werkgroep FISM verder te continueren.

Het DB heeft Cees van Noort aangesteld als jurybegeleider.

Verzoek aan de AB leden om de clubs te vragen de ledenlijsten in te sturen voor 15
januari a.s.
Ingekomen stukken:

Overlijdensberichten van Phoa, Bob Bruigom en Tommy Wonder.

bericht van 52 Schakels, willen een eendaagse goocheldag organiseren i.v.m. met
jubileum.

Mysterium ziet ervan af om het Nationaal Congres te organiseren in 2008.

Cristiaan Farla ontving de Merlin Award voor de beste illusionist.

Er is een arbeidsongeschiktheid verzekering voor artiesten aangeboden. Voor hen die
daar interesse in hebben is het adres bij het secretariaat bekend.

Uitgebreide informatie betreffende de werkzaamheden van de werkgroep NMU
(juniorkamer)

Vragen werkgroep FISM

Ad 3.Conceptverslag AB vergadering 11 november 2006.




Wim Bos vraagt of de verandering in het conceptverslag van 11 maart is aangepast
onder ad.3 .  de veranderingen zijn doorgegeven aan de AB leden in een nieuw
concept.
Rien Rougoor; graag veranderen onder punt 13, alinea 10: achter FISM moet zijn FISM
congres.

Verder waren er geen opmerkingen en werd het conceptverslag goedgekeurd.

Ad 4.Begroting 2006 penningmeester
Medegedeeld werd dat de vorige penningmeester Joop Schobben is gedechargeerd (dit was
niet gemeld in het vorige concept).
De penningmeester gaf toelichting op de begroting. De begroting is door de vergadering
goedgekeurd.
Omdat de NMU elk jaar inteert op haar eigen vermogen is besloten voor een contributie
verhoging per 1 januari 2007: voor leden € 5.00, jeugdleden € 2.50, donateurs € 5,00.
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Ad 5. Bestuursverkiezing
De aftredende secretaris, Tony Wilson, had zich niet herkiesbaar gesteld. Onze voorzitter,
Ronald Moray, had zich wel herkiesbaar gesteld.
De kandidaten Kees Ros en Ron Dill werden met algemene stemmen in het DB gekozen.
Voorzitter Ronald Moray werd met algemene stemmen herkozen als voorzitter.
Ronald Moray bedankte Tony voor zijn inzet, overhandigde hem de oorkonde en een
cadeauenveloppe met inhoud.
Het nieuwe bestuur bestaat nu uit: President Ronald Moray, Ron Dill secretaris, Fred-Ric
Schrijvers penningmeester, Kees Ros en Tel Smit bestuurslid en organisatie.

Ad 6. Nationaal Congres voor de Goochelkunst
2007
NBG heeft al verschillende clubs bezocht. Alle concoursdeelnemers krijgen 2 gala kaarten. Dus
1 kaart extra voor een introducé. Voor meer info zie www.magichaarlem2007.nl
2008
52 Schakels geeft aan dat zij in 2008 niet over voldoende middelen beschikken om een congres
te organiseren. Op dit moment wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om dit samen met GK
Rotterdam te organiseren. Dinsdag 14 nov zal deze optie binnen GK Rotterdam besproken
worden.
2009
Voor 2009 wordt nog een kandidaat gezocht. Er is een oproep gedaan aan alle verenigingen.

Ad 7. Concours en Jury
Er zijn 4 juryleden benoemd: Henk Arnoldus, Dick Koornwinder, Herman Koster, Paul Morak.
Er wordt dit moment nog een leken jurylid gezocht binnen de NBG.
Cees van Noort is aangesteld als jury begeleider. Cees heeft o.a. als taak te controleren of de
jurering wordt uitgevoerd conform NMU richtlijnen.
De volgende besluiten zijn genomen:
• NMU volgt de richtlijnen van de FISM; Bij rode lamp sluiten de gordijnen en 20
seconden nadat rode lamp is ontstoken volgt diskwalificatie.
• Artiest bepaalt zelf of het videoscherm aan of uit staat.
• Tijd begint te lopen als doek volledig open is.
• Close-up categorie wordt gewijzigd in Micro Magie
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Ad 8. FISM
Planning: 2008 eerste Europese kampioenschappen. Dit is nog niet geheel zeker en hangt af van
de vorderingen die worden gemaakt door de daartoe in juli 2006 ingestelde werkgroep. ABleden zullen hierover separaat worden geïnformeerd.
Grote waardering is uitgesproken voor het technisch team; G. Hessling, H. Geerling, A. Hanson,
Ch. Jacques.
De NMU zal bezien of het team ook in China kan worden ingezet.
Eric Eswin - Internationaal President van de FISM- heeft uitgelegd hoe de
FISM georganiseerd is.
Op vragen van M. Hanson en Wim de Jong, leden van de werkgroep FISM, antwoordde de
Internationaal President van de FISM dat het nog steeds niet duidelijk is of de FISM ergens is
geregistreerd en dat de FISM momenteel via een bestuurslid van het eerste uur een laatste
poging doet om daar in Zwitserland een antwoord op te vinden. Eric Eswin legde naar aanleiding
van de vragen uit dat formeel gezien er dus geen organisaties maar personen aansprakelijk
waren als zaken zouden zijn fout gegaan. Dit wil de FISM zo spoedig mogelijk veranderen.
Mocht de laatste zoekpoging in Zwitserland op niets uitlopen zal de FISM zich zo spoedig
mogelijk alsnog registreren, waarbij Nederland tot de mogelijkheden behoort.
Verder heeft Eric Eswin uitgelegd hoe de afspraken zijn met TLA (The License Agency) die de
FISM ondersteuning geeft. Met die organisatie is een no cure no pay arrangement afgesproken.
De TLA heeft veel kosten gemaakt die er eerst uit moeten, alvorens sprake is van winst. In het
verleden waren er geen afspraken over betalingen voor uitzending van de beelden van het
congres. Voor het eerst is daar nu wel sprake van, maar die betaling moet plaats vinden uit de
winst van TLA. Omdat er nog geen sprake is van winst hebben concoursdeelnemers nog niets
voor uitzending ontvangen.
Een deel van de vragen van de werkgroep en anderen is beantwoord. De tijd voor de
beantwoording van alle vragen was echter onvoldoende. Het DB zal alle antwoorden die zijn
verzameld naar aanleiding van het door de werkgroep op 10 april opgestelde document, de
presentatie van de president FISM op de Magic Surprise Day, diens presentatie tijdens de
Algemene vergadering van het AB en alle antwoorden die voor en na de AB vergadering van het
FISM zijn ontvangen in een gescheiden rapport bekend stellen aan de AB-leden.

Ad 9. INFORMAGIE
Een oproep werd geplaatst aan alle verenigingen om nog meer nieuws aan te leveren.
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NMU heeft toestemming gegeven voor extra pagina’s. 2 keer 4 pagina’s extra in 2007. Bij nood
(overlijden van een beroemd persoon) mag nog een derde keer 4 extra pagina’s. In 2006 heeft
de Informagie al drie keer vier extra pagina’s gehad.
Gerard was erg enthousiast over de bijdragen van de werkgroep
Sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor het decembernummer is 1 december!

Ad 10. Werkgroep NMU
De werkgroep heeft veel tijd gestoken in o.a. NMU close-up, artikelen en verslagen
INFORMAGIE en promotieactiviteiten op de Magic Surprise Day en Junioren Dag.
Het bestuur neemt de suggestie van de werkgroep over en heeft besloten nog vóór de
voorjaarsvergadering een brainstormsessie mbt de huisstijl te plannen.
Daarnaast is de Werkgroep verantwoordelijk is voor het uitbreiden van de Informagie met
extra pagina’s.

Ad 11. Commissie Gouden Speld samenstellen
Aftredend zijn René Scheurs en Hilbert Geerling. Blijvende zijn Flip Hallema en Douwe
Swierstra.
Tot de commissie zijn op 11 november toegetreden: Martin Hanson (GC Rotterdam) en Frans de
Groot (Mysterium).

Ad 12. Weekend Magic in Uitvoering
Er waren 26 deelnemers. Het was een groot succes.
Met dank aan het team: A. van Vembde, D. Renardel de Lavalette, L. Baerts, H. Geerling.

Ad 13. Magic surprise day
Oproep aan verenigingen om een Magic Surprise Day te organiseren.
Op 22 april 2007 is Friesland voornemens om een dag te organiseren. M. Dijksma bekijkt of dit
gekoppeld kan aan de Magic Surprise Day.

Actielijst
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Nr
1.
2.

Datum
11-11-2006
11-11-2006

3.
4.

11-11-2006
11-11-2006

5.

11-11-2006

Omschrijving
Leken jurylid
Congres 2008; GK Rotterdam bekijkt of het mogelijk is
52 Schakels te ondersteunen
Gezocht wordt kandidaat voor het congres in 2009
Bespreking diverse items van NMU werkgroep
waaronder de NMU huisstijl
Friesland bekijkt of het mogelijk is om Magic Surprise
Day 2007 te koppelen aan 22 april

Actiehouder
NBG
GK Rotterdam /
52 Schakels
Allen
DB / Werkgroep
Friesland

Besluitenlijst
Nr
1.

Datum
11-11-2006

2.

11-11-2006

3.

11-11-2006

Omschrijving
contributieverhoging per 1 januari 2007 voor leden € 5.00, jeugdleden €
2.50, donateurs € 5,00.
NMU volgt de richtlijnen van de FISM; Bij rode lamp sluiten de gordijnen
na 20 seconden volgt diskwalificatie.
Artiest bepaalt zelf of het videoscherm aan of uit staat.

4.

11-11-2006

Close-up categorie wordt gewijzigd in Micro Magie

5.
6.

11-11-2006
11-11-2006

Tijd begint te lopen als doek volledig open is
NMU heeft toestemming gegeven voor extra Informagie pagina’s. 2 keer
4 pagina’s extra in 2007. Bij nood (overlijden van een beroemd persoon)
mag nog een derde keer 4 extra pagina’s.

Kalender
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Datum
14-1-2007
10-3-2007
18-3-2007
22-4-2007
17 t/m 19 mei
2007
?
26 t/m 31 juli
2009

Omschrijving
Nieuwjaarstreffen Utrecht (MKCN)
AB vergadering
Junioren Close-up en Toneelconcours
Magic Surprise Day
Nationaal Congres voor de Goochelkunst en Nederlands kampioenschap
(NBG)
Weekend Magic in Uitvoering
Wereldkampioenschappen FISM in China

Commissies:
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Bestuur:
• President Ronald Moray
• Ron Dill secretaris
• Fred-Ric Schrijvers penningmeester
• Kees Ros bestuurslid en organisatie
• Tel Smit bestuurslid en organisatie
Gouden Speld
• Martin Hanson
• Frans de Groot
• Flip Hallema
• Douwe Swierstra
Jury
•
•
•
•
•
•

Henk Arnoldus
Dick Koornwinder
Herman Koster
Paul Morak
Arnoud van Delden (Rekenmeester)
C. van Noort (Jury begeleider)

Technische ploeg WK
• G. Hessling
• H. Geerling
• A. Hanson
• Ch. Jacques
Organisatie Magie in uitvoering
• A. van Vembde
• D. Renardel de Lavalette
• L. Baerts
• H. Geerling
• T. Smit
NMU werkgroep
• A. van Vembde
• M. Durbank
• M. van Berkel
• S. Bakker
• R. Jansen
• F. Alkemade
FISM werkgroep
• M. Hanson
• W. de Jong
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Website & Informagie
•
•
•
•

M. de Jong - site
B. Speelman - eindredacteur
G. du Buf - hoofdredacteur
R. Lucas - vormgeving
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