Algemeen Bestuur
Notulen AB 8-3-2008
Vergadering:

AB Vergadering

Datum / tijd:

8 Maart 2008 10:30 – 12:30

Locatie:

Utrecht Hoog Brabant
Vereniging

Aanwezig:

Afwezig met
kennisgeving:

Voorzitter:

Ronald Moray

Naam

DB

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

52 Schakels

D. Sieber

Aladdin

W. Magnetika

Burgersdijk

-

Carte Blanche

R. Dill (volmacht)

GC Rotterdam

M. Hanson

GK Alkmaar

B. van den Boogaard

GOA

G. Wesseling

Gonga

G. du Buf (volmacht)

Hands Down

D. Swierstra

Jules Ten I Chi

C. de Gouw

Merlijn

R. Ziekman

MK Arnhem

-

MK Haaglanden

R. Rougoor

MK Zuid Holland

-

MKA

W. Bos

MKCN

A. de Boer

MR Friesland

-

Mysterium

F. de Groot

NBG

G. Stavast

Okito

P. Barneveld

Passe Passe

C. van Noort

Toi Toi

B. Wijnands

Twente

J. Kosters

Zwolle

-

Informagie

G. du Buf

Werkgroep FISM

W. de Jong

Website

-

DB; T. Smit
AB; Burgersdijk, Zwolle, Okito, MR Friesland
Website; M. de Jong

Afwezig zonder
kennisgeving:

MK Arnhem, MK Zuid Holland

Volgende
vergadering:

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

1.

Opening door president (Ronald Moray)

2.

Mededelingen en ingekomen stukken (Ron Dill)
 Klacht Rafael
 Brief FISM wijziging congres centrum
 Voorstel opvolging lage score acts bij een concours
 Voorstel MKA opvolging lage score acts bij een concours
 Cancellation Sofia
Verslag AB 10 nov 2007
Jaarverslag 2007
Verslag Kascommissie
 Financieel verslag 2007
 Controle kascommissie
 Benoeming kascommissie 2008
Kandidaten gezocht voor het DB
 Maart 2009; Fred-Ric, Tel
 November 2009; Ronald, Ron, Kees
Nationaal Congres voor de Goochelkunst 2008
Nationaal Congres voor de Goochelkunst 2009
European Championship of Magic 2008
Nieuwjaarstreffen 2009
Informagie
25ste Jubileum Junioren Close-up en toneelconcours – NMU
Weekend Magic in Uitvoering
Magic Surprise Day 2008
FISM
 Inventarisatie deelnemers Sofia en China
 Biedt de NMU zich aan voor ECM 2011
Commissie gouden speld
Genereren extra inkomsten
Ledenservice
WEB site
Vaststellen volgende vergadering
 Zaterdag 8 november 2008
Rondvraag

3.
4.
5.

6.

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

16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Ad 1. Opening door president
In het bijzonder werden welkom geheten:
•
•
•

A. de Boer; nieuw AB lid MKCN
B. Wijnands; AB lid Toi Toi
W. de Jong; werkgroep FISM

Tel Smit is helaas verhinderd. Ook webmaster Marco de Jong heeft zich afgemeld.
Het aantal leden is wederom gegroeid en waarschijnlijk sluiten zich in 2008 2 nieuwe
verenigingen bij de NMU aan.

Ad 2. Mededelingen en ingekomen stukken
Ingekomen stukken:
 Klacht Rafael
 Brief FISM wijziging congres centrum
 Voorstel NBG opvolging lage score acts bij een concours
 Voorstel MKA opvolging lage score acts bij een concours
 Cancellation Sofia
Bovengenoemde stukken zijn alle doorgestuurd naar de AB leden, muv de klacht mbt Rafael. De
stukken werden kort toegelicht.
Beide voorstellen mbt lage score acts zijn door het DB in behandeling genomen. Unaniem is
besloten dat de jury rapporten en behaalde punten van de deelnemers in Stadskanaal
gepubliceerd zullen worden in de Informagie en op de WEB site. Op deze wijze hoopt de NMU
het inschrijven van acts beneden het niveau te ontmoedigen.
Mededelingen


Carte Blanche; G. Bennehij wordt waargenomen door R. Dill.



Afmeldingen; Zwolle, Burgersdijk.



Gonga; wordt waargenomen door G. du Buf



Okito; P. Barneveld.

Ad 3. Verslag 10 november 2007
Het verslag van 10 november 2007 werd goedgekeurd. Er waren verder geen opmerkingen.
Het verzoek is om wijzigingen voortaan zichtbaar te maken in nieuwe versies van het verslag.
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Ad 4. Jaarverslag 2007
De volgende zaken zullen worden aangepast in het jaarverslag
• Volledige verenigingsnaam van Jules opnemen onder sectie 3
• AB vertegenwoordiger GK Alkmaar wijzigen in B. den Boogard
• Sectie 8; Volledige namen opnemen; Bram Kastelijns en Chris Wagenmakers.
Het aantal leden is licht gestegen.

Ad 5. Verslag kascommissie
W. Bos en D. Swierstra hebben de kascontrole uitgevoerd.
Financieel verslag is uitgedeeld met het verzoek om dit vertrouwelijk te behandelen.
2007 Werd afgesloten met een positief resultaat van € 3.723,56.
Het eigen vermogen op 31 dec 2007 was € 66.886,01.
Complimenten werden gemaakt over de financiële verslaglegging; zeer professioneel en zeer
goed voorbereid.
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Niemand maakte bezwaar tegen stemming en het financiële verslag 2007 werd unaniem
goedgekeurd. Vervolgens werd er gestemd over het verlenen van decharge aan de
penningmeester. De decharge aan de penningmeester werd unaniem verleend voor het jaar
2007.
Voor 2008 zullen in de kascommissie zitting nemen; Wim Bos, Martin Hanson.
Contributie verhoging voorstel wordt gemaakt voor de volgende AB vergadering.

Ad 6. Kandidaten gezocht voor het DB
De maximum termijn voor een bestuursfunctie is 2 keer 3 jaar.
In November 2009 loopt de termijn af van Ronald, Ron en Kees. Voor Fred-Ric en Tel loopt de
termijn van 3 jaar af in maart 2009.
Fred-Ric stelt zich niet meer beschikbaar. Er wordt dus dringend –ivm overdracht- een nieuwe
penningmeester gezocht.
In november 2009 zit voor Ronald het maximum termijn erop (2 keer 3 jaar), echter het AB
vindt het geen probleem als Ronald zich wederom beschikbaar stelt. Ronald zal dit in
overweging nemen.
Kees stelt zich opnieuw beschikbaar voor de volgende 3 jaar; 2009 – 2012.

Ad 7. Nationaal Congres voor de Goochelkunst 2008
Status op dit moment is;
•
•
•
•
•

152 inschrijvingen
91 extra gala kaarten verkocht
Gebudgetteerde sponsor gelden van 10000 euro zijn binnen
Gala zal gepresenteerd worden door Nick Nielsen en Alexandra Alphenaar
16 concoursdeelnemers

De inschrijvingen blijven achter op de begroting. Er zijn 230 inschrijvingen nodig om de
begroting sluitend te krijgen. Er werd een verzoek gedaan om snel in te schrijven in het
bijzonder voor kandidaten die in China willen meedoen.
De jury voor het Nationaalcongres voor de Goochelkunst 13 – 14 – 15 juni 2008 Stadskanaal
bestaat uit:



Dick Koornwinder
Paul Morak
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Frank Neeling
Hilbert Geerling
Lekenjury

Ad 8. Nationaal Congres voor de Goochelkunst 2009
Ronald doet een oproep voor een vereniging uit het zuiden 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.
Bezorgdheid werd uitgesproken mbt het teruglopend aantal concoursdeelnemers. Overwegingen
voor 2009:
•

•
•
•

Start kapitaal ter beschikking stellen als voorschot: volgens GC Rotterdam is dit niet
zinvol omdat de organiserende club dit bedrag weer moet terug betalen. Het probleem
is niet dat er te weinig start kapitaal is. Het probleem is om aan het eind de begroting
sluitend te krijgen: inkomsten versus uitgaven. Vroegtijdig inschrijven is dus cruciaal!
Congres op centrale locatie in Nederland ivm bereikbaarheid.
Club als geheel inschrijven: bv bij 13 inschrijvingen, 13e gratis.
Locatie Reehorst.

Ad 9. European Championship of Magic 2008
Sofhia gaat helaas definitief niet door. Dit omdat het risico te groot was. Er dreigde een
tekort op de begroting te ontstaan van 65.000 tot 100.000 euro.
Dit betekent zeer zeker niet het einde van ECM. Er zijn twee opties :
• ECM plannen voor China dusdanig dat prijswinnaars nog deel kunnen nemen aan het
FISM in China
• ECM plannen na China.
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Ad 10. Nieuwjaarstreffen 2009
Nieuwjaarstreffen vindt plaats op 18 januari 2009 in De Reehorst te Ede.
Er is een ochtendprogramma voor goochelaars. Het matinee in de middag is ook toegankelijk
voor publiek.
Deelnemers voor de WCM in China kunnen v.w.b. de "voorronde" zowel voor het ochtend- als
middagprogramma worden geprogrammeerd.

Ad 11. Informagie
NMU doet een oproep voor een nieuwe hoofredacteur. Dit omdat Gerard eind dit jaar gaat
stoppen. Geinteresseerden kunnen contact opnemen met Gerard.
Aantal pagina’s voor dit jaar is begroot op 96. Door de ledenservice (advertentie) zijn echter
meer pagina’s nodig.
Rubriek even kennis maken is voor het gehele jaar gepland.

Ad 12. 25ste Jubileum Junioren Close-up en toneelconcours – NMU
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.
Het congres zal gehouden worden op 30 maart 2008.
De jury zal bestaan uit: Ger Copper, Ray Joël, Marcel Kalisvaart, Peter Vogel.
lekenjury Mevr Rommy Bijlsma – Ronkes. Als vervanger is eventueel Kees Ros beschikbaar.
Er zijn 13 deelnemers.
Een extra financiële bijdrage is gedaan door de NMU ivm met 25 jarig jubileum.
Dealers; oa Berry Merlin (in eigen persoon).
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Ad 13. Weekend Magic in Uitvoering
Planning 17/19 oktober in Lunteren.

Ad 14. Magic Surprise day 2008
Mysterium gaat in ieder geval de dag organiseren.
Datum en lokatie zijn nog niet bekend. Planning eind oktober, begin november.

Ad 15. FISM
Grote zorgen werden uitgesproken over de organisatie van het FISM China ;
• Datum is in verleden al een keer verplaatst,
• Lokatie is gewijzigd,
• Zorgen mbt techniek op lokatie,
• Risico dat het theater niet op tijd af is.
GOAC Rotterdam wil ultimatum aan FISM stellen : Binnen 3 maanden moeten de volgende zaken
geregeld zijn anders vindt goochelclub Rotterdam dat de NMU zich moet terugtrekken uit het
FISM:
• Registratie FISM
• Financiele vergoeding artiesten
• Techniek China
Het DB benadrukt dat het niet verstandig is om een ultimatum te stellen en vraagt om geen
overhaaste beslissingen te nemen. Ruim 8 maanden geleden zijn door de NMU 3
verbetervoorstellen neergelegd bij het FISM. Twee zijn hiervan reeds geimplementeerd.
Daarnaast heeft de NMU zich gecommiteerd aan het FISM om een positieve bijdrage te
leveren in het realiseren van het verbeterplan dat loopt tot 2012. Er is dan ook besloten om
geen ultimatum te stellen.
DB zal nauw contact houden met werkgroep FISM. Het voorstel is om alle ervaringen en
technische adviezen voor FISM China te formuleren en op deze wijze een positieve bijdrage te
leveren aan het FISM.
Bij Eric zal de concrete vraag neergelegd worden waarom het FISM nog niet is geregistreerd
en wanneer dit gaat gebeuren.
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De NMU adviseert om te wachten met inschrijven tot na de zomervakantie. Dan zullen ook de
prijzen bekend zijn voor reis en verblijf.

Ad 16. Commissie gouden speld
Commissie heeft nog geen advies kunnen uitbrengen. Er is besloten dat het DB mandaat krijgt
om zelf een beslissing te nemen op basis van het advies dat de gouden speld commissie zal
uitbrengen.
De commissie bestaat nu uit:





M. Hanson (2007 en 2008)
F. de Groot (2007 en 2008)
R. Ziekman (2008 en 2009)
W. Bos (2008 en 2009)

R. Ziekman en W.Bos zijn in 2008 toegetreden.
M. Hanson en F. de Groot zullen dit jaar aftreden.
B. vd Boogaard zal aan de commissie worden toegevoegd. De commissie bestaat dus nu uit:




R. Ziekman (2008 en 2009)
W. Bos (2008 en 2009)
B. vd Boogaard (2009 en 2010)

Ad 17. Genereren extra inkomsten
Er is contact geweest met HBO’s ivm stage opdrachten. Dit is helaas niet haalbaar gebleken
omdat je een stagiair een vaste stage plaats moet kunnen aanbieden.

Ad 18. Leden service
Ledenkaarten zijn verstuurd
Per 1 januari 2008 introduceerde de NMU voor de bij verenigingen en clubs aangesloten leden,
alsmede voor donateurs, de ledenservice. De ledenservice houdt in dat u gebruik kunt maken
van bijzondere aanbiedingen en kortingen bij aanbieders van producten en diensten en dat u in
veel gevallen (grote) kortingen krijgt op de toegang tot evenementen in binnen- en buitenland.
De nieuwe rubriek ledenservice is opgenomen in de Informagie en ook op de website van de
NMU.
All bij (NMU-)verenigingen aangesloten leden en donateurs hebben een ledenpas ontvangen, die
in bepaalde gevallen getoond dient te worden om een voordeel te verzilveren.
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Ledenadministratie
Wederom werd met klem aan de clubs verzocht om ervoor te zorgen dat de ledenlijsten
compleet en juist zijn. Het NMU bestuur en ook het buro dat de ledenpassen heeft vervaardigd
hebben veel last gehad van onjuiste en incomplete adres informatie.

Ad 19. Website
Website gaat enorm goed. 670 hits per week.
Na uitzending nieuws flash 1000 extra bezoekers.

Ad 20. Vaststellen volgende vergadering
Zaterdag 8 november 2008.

Ad 21. Rondvraag
M. Hanson;
• M. Hanson heeft de secretaris van GC Rotterdam aangesproken op het bijhouden van de
ledenlijsten.
• M. Hanson heeft geen ledenpas ontvangen.
• M. Hanson waarschuwt voor het feit dat in kader van televisie programma’s vaak wurg
contracten worden afgesloten.
• M. Hanson brengt het ultimatum mbt FISM ter sprake en het feit dat het verstandiger
is om nog niet in te schrijven voor FISM China. Beide issues zijn verwoord onder punt
15. FISM.
W. de Jong: Het issue mbt televisie rechten en vergoedingen moet geregeld zijn voordat leden
inschrijven voor FISM China. Afgesproken is dat K. Ros het reglement dat van toepassing was
op Sophia doorstuurt naar Wim en Martin ter beoordeling.
W. Magnetika: 12 april Rommelmarkt Zwolle.
MKCN; gaat jeugdafdeling oprichten.
B. vd Boogaard; doet voorstel om rubriek in Informagie op te nemen; wie kan ik uitnodigen voor
lezingen.
D. Swierstra: Heeft reeds ingeschreven voor China en is bezorgd.
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R. Ziekman; meldt dat de Informagie later uitkomt dan gepland. R. Dill en K. Ros benadrukken
dat niet mogelijk is omdat afspraken zijn gemaakt met aanbieders mbt advertenties oa met de
MAGIE.
C. de Gouw; vraagt om voortaan volledige naam op te nemen: Jules Ten I Chi ipv Jules.
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