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Vergadering:

AB Vergadering

Datum / tijd:

10 November 2007 10:30 – 12:30

Locatie:

Utrecht Hoog Brabant
Vereniging

Aanwezig:

Afwezig met
kennisgeving:

Voorzitter:

Ronald Moray

Naam

DB

R. Moray, R. Dill, C. Ros, Fr.Schrijvers

52 Schakels

-

Aladdin

W. Magnetika

Burgersdijk

-

Carte Blanche

G. Benneheij

GC Rotterdam

M. Hanson

GK Alkmaar

F. Appelman (volmacht)

GOA

G. Wesseling, W. de Jong

Gonga

G. du Buf

Hands Down

C. Ros (volmacht)

Jules Ten I Chi

-

Merlijn

R. Ziekman

MK Arnhem

-

MK Haaglanden

R. Rougoor

MK Zuid Holland

-

MKA

W. Bos

MKCN

C. Ros (volmacht)

MR Friesland

-

Mysterium

A. van Vembde (volmacht)

NBG

G. Stavast

Okito

P. Barneveld

Passe Passe

C. van Noort

Toi Toi

-

Twente

J. Kosters

Zwolle

-

Informagie

G. du Buf

Website

-

Magische Loge (geen NMU)

E. Smit, H. Cortini

DB; Tel Smit
AB; Burgersdijk, Zwolle, MR Friesland, Hands Down, MKCN
Webmaster; M. de Jong

Afwezig zonder
kennisgeving:

Jules, MK Arnhem, MK Zuid Holland, 52 Schakels, Toi Toi

Volgende
vergadering:

Zaterdag 8 maart 2008 10:30 – 12:30
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Agenda:

1.

Opening door president (Ronald Moray)

2.

Mededelingen en ingekomen stukken (Ron Dill)
 Beroep Gert-Piet
 Brief Ronald en Peter mbt Triks
 Besluit FISM inzake klacht Sittah
 Brief Nieuwjaarstreffen 2009 MKCN
 Besluit DB mbt kwalificatierondes voor ECM2008 en WCM2009
Verslag 10 maart 2007
Begroting 2008
Jury 2008
 Nieuwe wedstrijdregels
 Jury congres 2008
Magic Surprise Day 2008
Nationaal Congres voor de Goochelkunst 2008; tevens
kwalificatieronde voor ECM Sofia en WCM China
Nationaal Congres voor de Goochelkunst 2009
European Championship of Magic 2008
Nieuwjaarstreffen 2008
Nieuwjaarstreffen 2009; tevens kwalificatieronde China
Informagie
Ontwikkelingen website NMU
Junioren Congres 2008 Jubileum
Weekend Magic in Uitvoering 2-4 november Ede
FISM
 Contest rules ECM 2008
 Website ECM 2008
 Uitleg ‘allocation system’
 Regeling FISM dealers
Genereren extra inkomsten; stand vwb sponsors en subsidies
Ledenservice
Samenstelling Goudenspeld Commissie
Rondvraag

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

20071110 AB Concept v4.0.doc

Page 2 of 13

Algemeen Bestuur
Notulen AB 10-11-2007

Ad 1. Opening door president
In het bijzonder werden welkom geheten




de Magische Loge ; E. Smit en H. Cortini
hoofdredactie Informagie; G. du Buf.
De penningmeester NBG; Charles Jacques

Gemeld werd dat Tel Smit en Webmaster Marco de Jong helaas niet aanwezig kunnen zijn.
Ronald meldt dat het naar omstandigheden goed gaat met Berry Merlin. Berry denkt volgend
jaar met kerst zijn werkzaamheden weer te kunnen hervatten. Peter Vogel zal een ludieke actie
opstarten.

Ad 2. Mededelingen en ingekomen stukken
Ingekomen stukken:
 Beroep Gert-Piet
 Brief Ronald en Peter mbt Triks
 Besluit FISM inzake klacht Sittah
 Brief Nieuwjaarstreffen 2009 MKCN
 Besluit DB mbt kwalificatierondes voor ECM2008 en WCM2009
Beroep van Gert-Piet
Een passage uit het onderzoek van beroepsinstantie v.w.b. overwegingen en besluit.
“….Overwegende dat:
- klager binnen de daartoe gestelde vastgestelde maximum termijn bij het DB als
beroepsinstantie zijn beroep tegen de uitslag van de jury schriftelijk heeft ingediend
- de concoursrichtlijnen tegenstrijdigheden bevatten
de concoursrichtlijnen, in zijn huidige formulering, niet de status van bindend
voorschrift hebben
de
concoursrichtlijnen niet tijdig en op eenvoudige wijze voor alle concoursdeelnemers
voor kennisneming toegankelijk waren
er
voor concoursdeelnemers om hen onverwijtbare redenen ongelijkheid is ontstaan in
de maximale duur van hun acts
klager voldoende punten heeft behaald om in aanmerking te komen voor een derde prijs,
indien er niet iemand boven hem zou zijn geëindigd
klager
niet de dupe mag worden van concoursrichtlijnen die op verschillende wijzen
kunnen worden uitgelegd, dan wel toegepast,
- de jury terecht gebruik heeft gemaakt van art 9 van de concoursrichtlijnen
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verklaart het DB van de NMU het beroep van klager ontvankelijk en beslist het DB van de
NMU:
de benadering en interpretatiewijze van de jury te respecteren en
- geen prijzen in te trekken
- alsnog een derde prijs toe te kennen aan de heer Gert Piet in de categorie cartomagie
(gedeelde plaats met de heer P. Pellikaan) van het NMU Nationaal
Goochelkampioenschap 2007
- het toekennen van de prijs bekend te stellen in het vakblad Informagie
- de uitslagen van het NMU Nationaal Goochelkampioenschap overeenkomstig dit besluit
aan te passen en bekend te stellen op de website van de NMU
- langs andere weg maatregelen te nemen om de duidelijkheid in de concoursregelgeving
te verbeteren…..”
Brief van Ronald Moray en Peter Vogel
Beiden zijn eigenaar van de rechten van het blad Triks. Zij gaven schriftelijk toestemming aan
de NMU om trucbeschrijvingen uit Triks te gebruiken voor publicatie op het beveiligde deel van
de website en in het vakblad.
Besluit FISM inzake de klacht tegen Sittah
Elementen uit de brief van de FISM
“………C. Judgment and advice of the Presidium
Summarizing the aforementioned conclusions the judgment of the Presidium is that
o AYALA’s complaint is well-founded;
o SITTAH has not violated the FISM Contest Rules and Procedures;
o SITTAH has performed the illusion “The Spears”, of which AYALA is the creator and
proprietor, without Ayala’s consent and in doing so
o she has offended against the ethical standards in magic.
The Presidium advises SITTAH to apologize to AYALA and try to settle the controversy in
common accord with him. The Presidium further advises the members of the General Assembly
of the FISM to re-phrase Article 1h of the ‘FISM Contest Rules and Procedures’ in such a way
that a contestant will also be disqualified when performing a trick or significant part of a trick
or an act of another performer…….
Elementen uit de brief van Sittah:
“……that I have been too careless in choosing part of the material of my prize-winning act and
in doing so have violated the generally acceptedstandards concerning unauthorized use of the
intellectual property of a colleague in magic, I herewith publicly apologize to Mr. Ayala. I am
happy to also agree with FISM’s conclusion that my total performance at the World
Championships of Magic 2006 in Stockholm, although including the illusion under
discussion, was not a copy of an existing act, so that I did not violate the current FISM
Contest Rules and Procedures. I do accept the additional conclusion of the Presidium of the
FISM, that although not having violated one of the actual FISM rules, my behaviour can be
considered unethical. Therefore, I will henceforth refrain from performing the illusion THE
SPEARS in my act until I have spoken to Mr. Ayala and we have come to a mutual satisfying
agreement…...””
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Brief van de MKCN m.b.t. het Nieuwjaarstreffen 2009
“…..Begin 2009 houdt de Magische Kring Centraal Nederland (MKCN) zijn Nieuwjaarstreffen.
Ons voorstel is dit in samenwerking met de NMU te doen.
…..Die samenwerking zou dan concreet inhouden dat het eindgala van 15.30 tot 17.00 uur door
de NMU wordt ingevuld met optredens van hen die mee willen doen aan een of ander concours
tijdens het FISM later in het jaar. In 2003 is eenzelfde constructie heel succesvol geweest
voor NMU en MKCN. Ook in financieel opzicht, ondanks de relatief hoge kosten die waren
gemoeid voor een locatie met professionele theater voorzieningen.
…..
Verder zal de theaterkeus in samenwerking en samenspraak met het bestuur van de NMU
gemaakt worden, waarbij de toneelfaciliteiten de instemming van het NMU-bestuur
behoeven…..”
Het DB van de NMU gaat op het aanbod van de MKCN in en zal het Nieuwjaarstreffen
gebruiken als tweede kwalificatieronde voor Nederlandse acts die uitgezonden willen worden
naar de WCM 2009 in China.

Besluit DB mbt kwalificatierondes voor ECM2008 en WCM2009
Het document “Besluit DB NMU inzake kwalificatierondes ECM en WCM 20.9.0-205.pdf”is
verstuurd naar alle AB leden en zal verderop nog uitvoerig worden besproken.

Verslag congres NBG 2007
Charles Jacques van de NBG doet verslag over het congres 2007;
Er is een positief resultaat van 1622 euro dat zal worden afgedragen aan de NMU. Er zijn 100
dagkaarten, 146 galakaarten en 183 congres kaarten verkocht. De inkomsten bedroegen 53806
euro en de uitgaven bedroegen 52183 euro.
De NBG werd bedankt voor de organisatie van een fantastisch congres. De vele hoogtepunten
werden nogmaals benadrukt.
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Ad 3. Verslag 10 maart 2007
Het verslag van 10 maart 2007 werd goedgekeurd.

Ad 4. Begroting 2008
De penningmeester gaf toelichting op de begroting. De begroting is door de vergadering
goedgekeurd.
Een eventueel positief congresresultaat is niet in de begroting opgenomen.

Ad 5. Jury 2008



Nieuw wedstrijdreglement
Jury Congres 2008

Nieuw Wedstrijdreglement
Het document “NMU WEDSTRIJDREGLEMENT vastgesteld 20.9.2007 final” is verzonden aan
de leden van het AB en na ontvangen commentaren van het Stichtingsbestuur als versie 0.2
eveneens bekend gemaakt via de website van de NMU. Publicatie in het vakblad is voorzien in
december. Reeds in november 2006 werd tijdens de AB-vergadering besloten de toenmalige
NMU concoursrichtlijnen op vier punten aan te passen.
Deze beslissingen en de ervaringen, opgedaan tijdens het Nationaal Kampioenschap Goochelen in
Haarlem in 2007, alsmede de (draft) wedstrijdreglementen voor continentale en
wereldkampioenschappen, hebben geleid tot aanpassingen, vastgelegd in een nieuw
wedstrijdreglement, zonder daarbij de Nederlandse tradities en gebruiken uit het oog te
verliezen.







om onduidelijkheden te voorkomen bij de naamgeving van hoofdgroepen en categorieën
worden de categorieën verdeeld over twee hoofdgroepen, t.w. toneel en close-up. Onder
de hoofdgroep close-up worden de categorieën cartomagie en micromagie ingedeeld,
conform de beslissing van de AB-vergadering van november 2006.
De “20-secondenregeling” uit de voormalige richtlijnen zijn niet in het nieuwe reglement
opgenomen, omdat zij indertijd verkeerd waren overgenomen uit de FISM-regels
De aanvankelijk goedgekeurde regel (nov 2006) dat de tijd (van een act) begint te lopen
als het doek volledig open is, is verder verfijnd, omdat bij close-up goochelen meestal
geen sprake is van een doek en omdat in het FISM-reglement voor de ECM2008
(waarvan het DB een draft ontving) een formulering is opgenomen die praktischer is en
de aanvang van een act beter definieert. Deze verfijning is verwoord in art 5.4 van het
nieuwe NMU reglement.
De regel uit de voormalige NMU concoursrichtlijnen, die beschreef dat “..een
deelnemer dient bij aanmelding te vermelden ………. en bepaalt of het videoscherm aan
of uit staat..” is niet meer opgenomen in het reglement omdat de organisatie bepaalt of
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b.v. bij close-up goochelen – de act, t.b.v. de toeschouwers en jury dient te worden
geprojecteerd op een scherm. Ook in de FISM-regelgeving komt deze regel niet voor.
Verder betreft het hier alleen projectie van een act en niet opnamen. (Uitleg: v.w.b.
opnamen is de Wet van 18 maart 1993, houdende regelen inzake de bescherming van
uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen of van eerste vastleggingen van
films en omroeporganisaties en wijziging van de Auteurswet 1912, de Wet op de
naburige rechten, van toepassing).
Volgens het nieuwe reglement vindt er geen diskwalificatie plaats bij de eerste 59 seconden
tijdsoverschrijding, maar krijgt een deelnemer puntenaftrek. Bij het FISM vindt echter wel
diskwalificatie plaats.
Het nieuwe reglement en de afwijkingen van de FISM-regelgeving zijn voorgelegd aan het
FISM presidium. Het presidium van de FISM heeft geen aanleiding gevonden de NMU te
adviseren om veranderingen aan te brengen.
NBG uit zijn zorgen over het kwaliteitsniveau van de aan NKG deelnemende acts. Er werd
nogmaals door het DB benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor een goede act bij de clubs
ligt. DB en AB kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de deelnemende acts aan de NKG.
Wel heeft het DB de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van acts die inschrijven voor
FISM-wedstrijden. Dit is door NMU geborgd door o.m. de invoering van kwalificatierondes.

Jury Congres 2008
De jury voor het Nationaalcongres voor de Goochelkunst 13 – 14 – 15 juni 2008 Stadskanaal
bestaat uit:






Dick Koornwinder
Paul Morak
Frank Neeling
Hilbert Geerling
lekenjury nog in te vullen

De jury voor het Juniorenconcours 30 maart 2008 bestaat uit:






Tony Wilson
Ray Joël
Marcel Kalisvaart
Peter Vogel
lekenjury Mevr Rommy Bijlsma - Ronkes

Als vervanger is eventueel Kees Ros beschikbaar.
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Ad 6

Magic Surprise day 2008

Mysterium gaat in ieder geval de dag organiseren.
Arjan gaf aan dat er nog weinig concrete zaken zijn op dit moment om te melden.

Ad 7. Nationaal Congres voor de Goochelkunst 2008
Het Nationaal Congres 2008 is tevens het Nationale Kampioenschappen Goochelen en
kwalificatieronde voor acts die uitgezonden willen worden naar de Europese
Goochelkampioenschappen (ECM 2008) in Sofia en naar de WCM in China. I.v.m. de
sluitingsdatum inschrijving voor Sofia is voor de ECM 2008 slechts 1 kwalificatieronde
mogelijk.
Kees Ros geeft een toelichting mbt kwalificatie.












In CHINA zullen 150 acts kunnen deelnemen (25 acts per dag = 6 dagen); op grond van
ledental zal bij overschrijding van het maximum toegestane aantal
concoursinschrijvingen een ‘allocation system’ worden gehanteerd. Ledental is daarbij
een belangrijke rekeneenheid. Geschat worden komen circa 100 wedstrijdplaatsen toe
aan Europa. Bij meer dan 100 acts uit Europa wordt dat systeem toegepast. NL zou in
het slechtste geval circa 5 plaatsen krijgen.
In SOFIA zijn 4 dgn ter beschikking (= 4 x 25 = 100 acts maximaal). Indien er meer
dan 100 acts inschrijven is het ‘allocation system’ ook van toepassing in SOFIA. Dus 5
acts voor NL in het slechtste geval. Indien NL met 15 acts inschrijft, en het totaal
blijft beneden de 100 in SOFIA, is er dus geen probleem.
Overwogen wordt de 1e prijswinnaars van het ECM SOFIA (max. 8 dus) een plaats te
garanderen in CHINA. Met die regel kunnen landen die goede acts, behalve hun 1e
prijswinnaars ook nog eens hun deel van de resterende 92 Europese plaatsen vullen. Stel
NL heeft 4 x 1e prijs in SOFIA: dan kan NL met die 4 + 4of5 = 8 of 9 acts naar CHINA.
Omdat het totaal der inschrijvingen pas enkele maanden voorafgaande aan beide
concoursen bekend is, zal NL een volgorde moeten bepalen voor de waarschijnlijkheid
waarmee NL-acts goed internationaal zullen scoren. Om die reden zal het puntental van
het NKG 2008 een grote rol gaan spelen bij de vaststelling van die rangorde voor zowel
SOFIA als CHINA.
Echter, het duurt nog even tot CHINA. Sommigen zullen hun act niet gereed hebben en
die nog niet kunnen tonen tijdens de NKG2008. Ook zullen goede acts van de NKG2008
de gelegenheid willen hebben zich hoger op die rangorde te plaatsen. Om die reden zal
er een tweede kwalificatie ronde plaatsvinden tijdens het Nieuwjaarstreffen in 2009.
De jury van NKG2008 zal worden gevraagd de acts die voor herclassificatie danwel
plaatsing in aanmerking willen komen ook begin 2009 te beoordelen.
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Bovenstaande zaken worden uitvoering toegelicht in het document “Besluit DB NMU inzake
kwalificatierondes ECM en WCM 20.9.0-205.pdf”. Dit document is in sept 2007 verstuurd naar
alle AB leden.
De volgende vragen werden gesteld:


Als iemand niet meedoet in Stadskanaal (b.v. i.v.m. aangegane verplichting om op te
treden), kan hij dan niet mee naar Sofia? Antwoord DB: Het niet deelnemen aan de

NKG2008 in Stadskanaal is geen grond tot uitsluiting voor deelname aan de ECM2008
te Sofia. Het wordt omwille van eerlijkheid bij het vaststellen van de rangvolgorde van
deelnemers echter wel ten zeerste aangeraden mee te doen aan de kwalificatierondes.
Ook kan het bestuur een act alsnog laten beoordelen en toevoegen aan de lijst. De
rangvolgorde voor uitzending naar ECM en WCM wordt nl. gebaseerd op de punten die
de jury toekent aan een act.


Moet iemand die in Stadskanaal meedoet en zich classificeert voor China ook nog een
keer meedoen met de kwalificatieronde tijdens het NWJT 2009? Antwoord DB: Nee

dat hoeft niet, maar het kan wel, b.v. als men zichzelf beter (hoger) op de ranglijst voor
China in 2009 wil plaatsen.
Cees van Noort (Passe Passe) heeft een korte presentatie gegeven over het komende congres.
Er werd een oproep gedaan om zich in te schrijven. Er is zelfs 1 vereniging die zich als
vereniging heeft ingeschreven. Een vroege inschrijving heeft vele voordelen voor Passe Passe.
Artiesten oa: Pilou (winnaar FISM), Ray Joël, John Archer, Mikael Szanyiel , Sittah (nog niet
zeker).
Lezingen oa: Dennis Beer, Marlies de Waard (lezing toneel), Cornelius Degen

Ad 8. Nationaal Congres voor de Goochelkunst 2009
Ronald doet een oproep voor een vereniging die in 2009 het congres wil organiseren. In verband
met het FISM dat ook in 2009 plaatsvindt, mag dit een kort (2 daags) congres zijn.

Ad 9. Europese Championship of Magic 2008




website ECM 2008 zal in december operationeel zijn
contest rules ECM 2008 worden binnenkort geformaliseerd
indien minder dan of max. 100 wedstrijddeelnemers zijn er geen belemmeringen bij het
inzenden van NL acts; indien er meer dan 100 inschrijvingen zijn zal het ‘allocation
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system’ worden toegepast, op grond waarvan landen mogelijk deelnemers (acts) moeten
terugtrekken. Zie ook de uitleg in het DB besluit kwalificatierondes.
Het inschrijfgeld voor NMU/FISM leden bedraagt 225 euro, voor niet- FISM leden
350 euro.

Er is een gevoelig punt mbt het afdragen van rechten. Werkgroep FISM (M. Hanson, W. de
Jong) zullen dit issue verder oppakken.
De voorstellen van Nederland zijn door het FISM opgepakt, maar nog niet geheel
geïmplementeerd.

Ad 10. Nieuwjaarstreffen 2008
E. Smit geeft toelichting.
Er is ruimte voor 340 plaatsen in Theater de Speeldoos in Baarn. 80% van de kaarten (300) is
reeds verkocht. Hoofdzakelijk aan niet goochelaars (leken). 20% van de kaarten zullen tot 1 dec
gereserveerd worden voor goochelaars. Zijn deze voor 1 dec niet verkocht dan worden ze
verkocht.
Voor het programma zie website NMU onder item Agenda – Nieuwjaarstreffen.

Ad 11. Nieuwjaarstreffen 2009; tevens kwalificatieronde China
MKCN organiseert het nieuwjaarstreffen in 2009 samen met de NMU. Het Nieuwjaarstreffen
is tevens de tweede en laatste kwalificatieronde voor China.

Ad 12. Informagie
G. du Buf meldt dat er heel veel zaken zijn die door tijdgebrek helaas niet kunnen worden
opgepakt. Vandaar dat G. du Buf wederom aandacht vraagt voor extra ondersteuning. Op dit
moment is Rob Ziekman de enige vaste redacteur. De communicatie tussen DB en redactie
verloopt goed.
Redactie is zeer gebaat met een aantal extra ankerpunten. Rob Ziekman heeft aan de redactie
van IM de toezegging gedaan goochelcongressen en overige goochelevenementen (waar gewenst
met behulp van anderen, door hemzelf aan te zoeken) te zullen blijven verslaan. Daarnaast
heeft hij gereageerd op de oproep van de hoofdredacteur in IM en de toezegging gedaan met
onmiddellijke ingang twee nieuw vaste rubrieken te gaan verzorgen, te weten Even
voorstellen......? waarin steeds een NMU-goochelclub wordt gepresenteerd en Licht uit....Spot
aan..... waarin elke keer een tijdschrift, een specifiek goochelevenment, een goochelstudio
enz. enz. in de schijnwerpers wordt gezet."
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Willie Magnetika meldt dat aangeleverde artikelen zonder tegenbericht niet geplaatst zijn.
Gerard zal dit verder uitzoeken.

Ad 13. Ontwikkelingen website NMU
De WEBsite is volledig herbouwd. Bezoekersaantal is dit jaar gestegen met 500%. De site
speelt een belangrijke rol bij promotieactiviteiten en het binnenhalen van sponsoren.

Ad 14. Junioren Congres 2008 Jubileum
Cees van Noort geeft een korte presentatie. Het is een Jubileum congres omdat het voor de
25ste keer wordt gehouden. Het congres zal gepresenteerd worden door Hans Kazan. Er zal een
speciale muntenset voor het congres worden gefabriceerd.
Het congres zal gehouden worden op zondag 30 maart 2008.
De jury zal bestaan uit: Tony Wilson, Ray Joël, Marcel Kalisvaart, Peter Vogel.
lekenjury Mevr Rommy Bijlsma - Ronkes

Ad 15. Weekend Magic in Uitvoering 2-4 november Ede
Het was een fantastisch weekend met een positief resultaat. Kees Ros zal een verslag maken en
dit naar alle AB leden verzenden. Tevens zal het verslag op de website gepubliceerd worden.

Ad 16. FISM








Contest rules ECM 2008; wordt op dit moment aan gewerkt.
Website ECM 2008; zal waarschijnlijk in dec life gaan.
Uitleg ‘allocation system’; als er meer dan 100 deelnemers zijn (zie punt 9 ECM 2008).
Regeling FISM dealers  www.fism.org => afdeling Media Board  hier staat alle
informatie voor dealers.
Registratie als rechtspersoon; wordt op dit moment opgepakt. Wij zijn het er allemaal
over eens dat het beter zou zijn wanneer de FISM formeel geregistreerd zou zijn als
rechtspersoon in plaats van de huidige hoofdelijke aansprakelijk van bestuursleden.
De werkgroep FISM is nog steeds niet overtuigd van het zeker stellen van Intellectuele
eigendomsrechten van artiesten die meedoen aan FISM-kampioenschappen. Er zijn
wederom vragen gesteld die moeten worden uitgezocht door het DB.

Ad 17. Genereren extra inkomsten; stand vwb sponsors en subsidies
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Kees Ros geeft aan dat het vinden van subsidieverstrekkers en sponsoren erg lastig is. Wij
vallen als NMU overal buiten de boot. Sponsoren en subsidies zijn van groot belang voor de
NMU om het jaarlijks begrotingstekort aan te vullen.

Ad 18. Ledenservice
Ledenkaart wordt per 1 jan 2008 ingevoerd. Via de ledenkaart kunnen de leden korting krijgen.
Inmiddels is besloten dat voor Sofia 125 euro korting wordt gegeven.
Ook dealers geven korting aan leden. In ruil hiervoor krijgen ze ruimte op de site en in de
Informagie. Het DB heeft een initiatief gelanceerd om ook voor buitenlandse congressen
kortingen te bedingen.
Inschrijven voor NMU dagen –dus ook voor het congres in 2008- kan via de Website.
R. Rougoor meldt dat de WEBsite ledenlijst niet geregeld wordt geactualiseerd. Ron Dill zal dit
verder oppakken.

Ad 19. Samenstelling Goudenspeld Commissie
D. Swierstra en F. Hallema hebben nu 2 jaar de commissie vertegenwoordigd en zullen dus
daarom aftreden.
M. Hanson en F. de Groot zullen de commissie nog 1 jaar vertegenwoordigen.
R. Ziekman en W.Bos treden toe.
De commissie bestaat dus nu uit:





M. Hanson
F. de Groot
R. Ziekman
W. Bos
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Ad 20. Rondvraag
R. Moray treedt in nov 2009 statutair af en doet een oproep voor een vervanger. Deze zal in
2008 beschikbaar moeten zijn, zodat hij/zij kan meelopen.
M. Hanson;
 Dion treedt op in het wintercircus met zijn nieuwe FISM act.
 Hilbert Geerling is ook te zien in het wintercircus.
 Martin benadrukt het feit dat hij het vreemd vindt dat de jury kindergoochelen geen
prijs toekent aan de winnaar Grote (B)Ereprijs.
 Hogeschool Breda heeft een hoop stage plaatsen ter beschikking. Kees Ros zal dit
samen met M. Hanson oppakken.
G. Stavast spreekt zijn zorgen uit over de kwaliteit van de deelnemers aan de nationale
wedstrijden.
R. Ziekman en G. Stavast zullen hun ideeën om hierin verbetering te brengen schriftelijk
indienen bij het DB.
J.Koster (Twente) heeft ideeën over stages. Hij zal zijn voorstellen indienen bij C. Ros.
R. Ziekman meldt dat het verslag over het straatgoochelen in de Informagie niet correct is
geplaatst. DB en redactie reageren door te stellen dat er redactionele vrijheid is om een
ingezonden stuk aan te passen en dat dit hier had moeten gebeuren.
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