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Vergadering: AB Vergadering Voorzitter: Flip Hallema

Datum / tijd: Zaterdag 10 april 2010, 10:30 – 12:30

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

Bijlagen: Financieel verslag 2009

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

Opmerkingen:  In deze versie van het verslag zijn de reacties verwerkt, die in de 4 weken na het
verschijnen van de draft bij de secr van de NMU zijn ingediend.

Plaats en tijd
Vergadercentrum Hoog Brabant Radboutkwartier 23
Zaterdag 10 april 2010, 10:30 – 12:30

Aanwezig
Vertegenwoordigers van: ML 52 Schakels, Aladdin, GRC,GK Alkmaar,GOA,Hands Down, MK Haaglanden, MK
Amsterdam, MKCN, Mysterium, NBG, Okito, Passe Passe, MK Twente, alsmede redacteuren van het
vakblad van de NMU, Informagie.
Verhinderd
Gemeld: Carte Blanche, Gonga, webmaster. Penningmeester, vice-president.
Niet gemeld: HAG Burgersdijk, Merlijn, MR Arnhem, MR Friesland, Toi Toi. MK Zwolle.

Mededeling:
Panta Rhei, vertegenwoordiger van GK Alkmaar, deelde mee dat zijn vereniging momenteel niet actief is.
Leden blijven wel lid tot einde huidige termijn. Afdrachten aan de NMU zijn verricht. De hoop werd
uitgesproken dat eventueel aan een doorstart kon worden gewerkt, al of niet onder dezelfde naam.
Diverse verenigingen in N-Holland boden aan om leden, die nog geen nieuwe club hebben gevonden, op te
nemen.

Agenda
1. Opening door president Flip Hallema
Om 10:35 werd de vergadering geopend, voor het eerst voorgezeten door de nieuwe president, Flip
Hallema. Vz wenste allen wijsheid toe en gebruikte de wijze “Uilalia” daarbij ter illustratie. Uilalia werd
aan de aanwezigen uitgereikt.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
a. DB heeft bemiddeld bij het leggen van contacten tussen SBS6 en NMU-verenigingen.
b. Verzoek van de TROS om jeugdleden deel te laten nemen aan een wedstrijd doorgezonden.
c. Correspondentie met de KvK Amsterdam: update bestuurders.
d. Ingekomen mail van John Anders met voorstel contact op te nemen met ROC om studieproject
in kader van subsidie- en sponsorwerving NMU te starten mbv ROC.
e. Ingekomen mail van A. van Vemde om marketing project tbv de NMU op te starten met de
Hogeschool In Holland, te Diemen.
f. Ontvangen en verzonden: steunverzoek toetreding tot de FISM van Ierse goochelassociatie, de
SIM. NMU heeft daarop positief gereageerd naar de FISM.
g. Verzoek van filmproductiekantoor om medewerking te verlenen aan de jeugdfilm ‘Het geheim’.
h. Correspondentie voortgezet met Hr Remmelt Lukkien mbt de voorbereidingen voor een
documentaire over Okito en Fu Manchu.
i. Overlijdensbericht Stefani (Steven Hoekstra, 12 jan 2010)
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j. Overlijdensbericht Karl Herwegh (Aladdin)

M.b.t. de punten a,b, en g werd door enkele AB-vertegenwoordigers geadviseerd met de nodige
terughoudendheid met media om te gaan. Te gemakkelijk laten – vooral, maar niet alleen, jonge –
leden zich paaien zonder dat daar een redelijke vergoeding tegenover staat. Contracten kunnen
slecht uitpakken voor leden.
Uitgangspunt van het DB is contacten tot stand te brengen met clubs (het DB wijst de media de
weg); vervolgens is het aan de clubs om al of niet met de aangereikte contacten verder te gaan.

Het DB is geen partij bij de totstandkoming van contracten. Desalniettemin zijn enkele
vertegenwoordigers van mening dat de NMU als overkoepelend orgaan de leden dient te wijzen op
mogelijke valkuilen.
Adviezen die door AB-ers of clubbesturen aan het DB ter beschikking worden gesteld zullen door
het DB worden geïnventariseerd en als ‘verzameld werk’ ter beschikking van de clubs worden
gesteld. Marcel Ledder, redacteur IM, bood aan om betrokkenen die geen ervaring met media
hebben van advies te dienen.

3. AB vergadering van november 2009.
Geen opmerkingen

4. Jaarverslag 2009
Geen opmerkingen

5. Verslag Kascommissie
Financieel verslag 2009

DB ging akkoord met opschonen van rekeningen door de penningmeester en het overhevelen
van deeltegoeden naar een rekening, waarop een hogere rente wordt verkregen. Die rekening
is afgedekt door garanties van de DNB (max. 100.000).

Beslissing DB (feb 2010): in de toekomst moeten alle declaraties die betrekking hebben op
een voorgaand jaar uiterlijk in januari door de penningmeester kunnen worden verwerkt. Op
die manier worden uitgaven per jaar gescheiden gehouden, wat een beter inzicht geeft in de
gemaakte kosten in ieder jaar.

Ivm verhindering van de penningmeester werd door secr toelichting gegeven op de financiële
situatie. Het jaar 2009 werd positiever afgesloten dan aanvankelijk was ingeschat. Redenen
zijn uiteengezet in een schriftelijke toelichting van de penningmeester. Deze treft u als
bijlage bij dit verslag. De toelichting werd ter vergadering uitgereikt.

Het congresfonds leek eind 2009 aanzienlijk meer geld te bevatten dan het jaar daarvoor.
Dit is geen extra geld, maar betreft vooruitbetalingen voor het congres 2010. Dit komt
doordat de NMU organisator is; zou een club organisator zijn geweest was dit niet
voorgekomen.

Het FISM-fonds wordt opnieuw ingevoerd. Het betreft het reserveren van gelden voor het
bestrijden van kosten voortkomend uit het FISM-lidmaatschap van de NMU en b.v.
reiskosten van de president. Soms ook een bijdrage in de kosten van deelnemers aan b.v. een
WCM.
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Verslag van de controle van de kascommissie
De kascommissie (Dick Sieber van 52 Schakels en John Anders van GCR) complimenteerde de
penningmeester voor de inzichtelijke wijze waarop de financiën over 2009 waren
verantwoord en stelde voor aan het AB om decharge te verlenen aan de penningmeester over
het jaar 2009.
De commissie heeft haar bevindingen in een schriftelijke verklaring ter beschikking van het
DB gesteld.

Verlenen decharge aan de penningmeester
Met algemene stemmen werd door het Algemeen Bestuur van de Stichting NMU decharge
verleend aan de penningmeester, Jan Kosters, over het jaar 2009.

Benoeming kascommissie 2010
De kascommissie voor het jaar 2010 zal bestaan uit: Dick Sieber (2e keer) en Wim Bos

6. Programmering NMU 2010

Als algemene opmerking van het dagelijks bestuur werd nogmaals nadrukkelijk gewezen op het
nastreven van een 2-prijzenbeleid (leden vs niet-leden) wanneer clubs activiteiten organiseren.

Jaar 1 (2010)
Nieuwjaarstreffen,7 februari, Gonga. Voortreffelijk georganiseerd evenement. Veel
complimenten aan het adres van het jubilerende Gonga.
Magic Surprise Day, 13 november, Aladdin. Volgens planning.
Juniorenconcours (Hoogeveen), 21 maart. Wederom een zeer geslaagde dag met veel deelnemers.
Financieel: de kosten voor de NMU zijn lager dan aanvankelijk daarvoor begroot.
Nationaal Congres (tvs 1e voorronde WCM), Ede, 14-16 mei. Organisatorisch staat dit evenement
in de steigers, maar de aanmeldingen vallen nog tegen.
12e NMU Jeugdweekeind 2010, 22-24 okt. Volgens planning. Dit weekeind wordt dit jaar
opengesteld voor deelnemers t/m 20 jr. Het streven is 44 deelnemers minimaal. De
gereserveerde ruimten zijn groter dan in 2009.
In 2010 wordt geen NL straatgoochelconcours gehouden.

7. Programmering NMU 2011 – JUBILEUMJAAR, NMU bestaat 60 jaar.
Nieuwjaarstreffen; MK Haaglanden heeft het evenement in voorbereiding. Details hierover
volgen. Er is wel al een datum maar nog geen locatie.
ECM, Blackpool, februari 2011
Hier twee aandachtspunten:
- aanmelden voor de wedstrijden voor 1 nov 2010.
- Minimum leeftijd deelnemers aan het ECM: 16 jaar
Magic Surprise Day (vacant).
Hier doet de vraag zich voor of de MSD, die in het leven werd geroepen na het uitvallen van
bekende goocheldagen, moet worden gehouden in een jaar waarin een Dynamite Day of
soortgelijke activiteit valt. “Overkill” dient worden voorkomen. Secr NMU stemt programmering
af met Dynamite Magic.
Okito kan geen MSD organiseren.
Juniorenconcours (Hoogeveen). Op zondag 20 maart in Hoogeveen. Theater is gereserveerd. Ook
wordt er gewerkt aan een nieuwe team dat tzt het stokje kan overnemen van Cees van Noort..
Nationaal Congres (tvs 2e voorronde WCM) ?
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Hiervoor heeft zich nog geen organiserende partij aangeboden. Het DB vindt het nog te vroeg om
een beslissing te nemen over doorgaan of niet, omdat het op dit moment niet duidelijk is wat daar
voor financiële risico’s aan vast zitten zolang het NCG2010 financieel nog niet rond is.
Secr DB heeft contact opgenomen met Belgische (Vlaamse) clubs om te onderzoeken of hier kan
worden samengewerkt. B.v. een NL-B kampioenschap, waarbij de hoogste Nederlander NL
kampioen wordt en de hoogste Belg Belgisch kampioen. Eerste reactie van Belgische zijde toonde
dat in B intern moeilijk overeenstemming te krijgen is binnen de Belgische clubs.
13e NMU Jeugdweekeind 2011. Volgens planning.

8a. Programmering NMU 2012
Nieuwjaarstreffen (organisatie: MKCN), tvs 3e voorronde WCM, 50-jr jubileum MKCN
Magic Surprise Day (vacant)
Juniorenconcours (Hoogeveen)
Geen NCG ivm met WCM in juli
WCM, Blackpool, zomer
14e NMU Jeugdweekeind 2012

In 2012 wordt geen nationaal congres gehouden i.v.m. het FISM wereldkampioenschap.

8b. Programmering 2013
De president van de Goochelclub Rotterdam deelde mede dat GCR overweegt het NCG in 2013 te
organiseren. Dit zou dan een gelegenheid zijn om tevens de eerste selectieronde voor het
wereldkampioenschap in 2015 te houden.

8c. Bestuur dringt aan op intensief toepassen 2-prijzenbeleid

OPROEP
Na aanvang van de donateurswervingsactie (okt 2009) en ook in de aanloop naar het
congres van 2010 is gebleken dat het verschil in prijs tussen leden en niet-leden
(voor het congres alleen al het bedrag van een jaardonatie !!!) heeft geleid tot
aanmeldingen bij de NMU Magic Club (donateurs dus).
Als we met z’n allen zoveel mogelijk dat 2-prijzenbeleid hanteren voor activiteiten
leidt dat tot verdere toename van het aantal donateurs ( misschien is het woord
‘NMU-pashouders’ ook een aardige). Immers men wil kunnen profiteren van het
aangesloten zijn bij de NMU.
De op die manier gegenereerde extra inkomsten zijn hard nodig om de NMU gezond
te houden en verhoging van clubafdrachten aan de NMU binnen de perken te
houden.

9. Kampioenschappen Straatgoochelen
De NMU heeft (gedeeltelijk) medewerking verleend aan de straatgoochelactiviteiten van de heer
G. Lauer. Het DB is van mening dat de spelregels voor een NL straatgoochelconcours dienen te
worden aangepast. Het DB zal daartoe initiatieven ondernemen en mensen met ervaring op dit
gebied raadplegen. Het betreft m.n. de regels voor jureren.

10. NMU-pas en ledenservice
Het DB bood excuses aan voor late toezending van de passen. Deze kunnen op zeer korte termijn
worden verwacht.
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Over het algemeen zijn betrokken partijen tevreden over de ledenservice. Deze wordt nog steeds
verder uitgebouwd en is ook binnen FISM-Europa besproken. Clubs blijven echter autonoom, ook
internationaal, zodat men afhankelijk blijft van de wil tot samenwerken.

Tbv van de wervingsactie donateurs is geld geïnvesteerd vanuit het promo-fonds. Deze actie,
waarbij enkele preferred dealers betrokken zijn, heeft inmiddels geleid tot een toename van het
aantal donateurs, die sedert 2009 als groep wordt aangeduid met de ‘NMU Magic Club’.

Verzoek van aanwezigen of het DB bij de organisator van « Geel » kan bewerkstelligen dat ook
daar een korting voor NMU-leden van toepassing wordt.

11. Informagie
De huidige redactie kreeg complimenten over het niveau van het blad.
Digitale versie is intern DB besproken. Besloten dit op de agenda te houden, maar een deel van de
leden is niet digitaal  en een deel van de wel op internet aangesloten leden wenst een tijdschrift
te blijven krijgen. Voorlopig kan dit dus niet.
Het DB maakte bekend dat offertes zijn uitgelokt bij drukkers om te kunnen beoordelen (mede
door zakkende prijzen in drukkersland) of het opportuun is de Informagie in 2011 (het NMU
Jubileumjaar) in kleur te kunnen uitbrengen.
Redactie verzocht iedereen uiterlijk 1 maand voor het uitkomen van een nummer (gepland komt
het blad uit in de 1e wk van een kwartaal) de artikelen in te dienen bij de redactie.
Dank gaat uit naar vaste leveranciers van artikelen zoals Rob Ziekman en een stem uit Vlaanderen.
Vwb de interne verwerking wordt achter de schermen gewerkt aan verdere stroomlijning van het
proces.
Helaas kwam de redactie niet optimaal aan het woord. Daarvoor excuses van het DB.

12. FISM
FISM besloot dat 1e en 2e prijswinnaars van ECM een niet-overdraagbare wedstrijdplaats krijgen
voor de WCM in 2012. ECM heeft 90 concoursplaatsen (60 toneel -30 close-up). Het WCM in
2012 zal ook circa 90 plaatsen hebben voor Europa (circa 10 minder dan voorheen). Dat betekent
dat bij een maximaal gebruik van 1e en 2e prijsplaatsen van de ECM er 90-16 = 74 plaatsen over
blijven om te verdelen over de Europese landen tijdens het WCM. Totaal blijven het wel 90
plaatsen voor Europa.
NL heeft dus veel belang bij het plaatsen van WCM-acts via het ECM. Die acts kunnen immers
niet meer worden afgenomen en NL blijft recht houden op een deel van resterende 74 acts (dat
zijn vermoedelijk 2 of 3 plaatsen).

Minimum leeftijd voor deelname aan de ECM is 16 jaar.

BELANGRIJK : Aanmelden voor het ECM, feb 2011 in Blackpool, dient voor 1 november 2010 te
geschieden.

13. WEB site
Op verzoek van webmaster de volgende mededelingen:

- In de digitale ledenlijst heeft circa 25% van de leden reeds de eigen file
aangepast/gecorrigeerd. Dat is een mooie score.

- De agenda op de website is inmiddels – op veler verzoek -  vernieuwd.
- Profiel en wachtwoord kunnen binnenkort (circa 2 wkn) door leden zelf worden aangepast.
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- Clubgegevens (ander bestand op de site met uitleg over clubs) zullen binnenkort
‘zelfwijzigend’ zijn, waar het bestuurders betreft.

- In de nabije toekomst worden login en passwords automatisch afgegeven door het systeem.
Tot heden gebeurde dit manueel door webmaster. Betreft nieuwe leden en b.v. ook leden wier
mailadres wijzigt.

Vanuit de vergadering werden wederom (namens leden) zorgen geuit over de schijnbare
verwevenheid van de NMU website met het forum dat door een aantal goochelaars een minder
warm hart wordt toegedragen. Weliswaar is na uitleg duidelijk dat de  verbondenheid zich
beperkt tot eenzelfde webmaster en – op verzoek van veel leden – de mogelijkheid om als NMU-
lid gebruik te maken van het forum.
Maar vanaf de NMUsite is er geen link naar het forum.
Omgekeerd wel, maar dat geldt voor veel sites en is geen zaak van de NMU.

Ledenlijst op de website
Het DB heeft een nieuw beleidsdoc opgesteld en naar de verenigingen gezonden. Tevens is de
clubs gevraagd een verklaring af te geven. DB besloot om voor optimale veiligheid te kiezen en
alle gegevens (m.u.v. namen) ontoegankelijk te maken, vzv deze niet behoren tot de eigen club van
een NMU-er. Regelgeving is nu strenger dan nodig conform Vrijstellingsbesluit Wbp.
Wie kan wat raadplegen?

Leden van een NMU-vereniging kunnen hun eigen file raadplegen en daarin
wijzigingen aanbrengen
Leden van een vereniging kunnen alleen de gegevens van de andere leden van hun
eigen vereniging raadplegen
Leden kunnen wel de namen zien van alle andere verenigingen, maar niet de
gegevens raadplegen; wel kunnen zij emailcontact maken met die leden, maar dit
zonder dat het emailadres zichtbaar wordt
Bestuurders kunnen, ieder op hun eigen niveau, bij de gegevens waartoe zij als
bestuurder toegang toe dienen te hebben
Het Dagelijks Bestuur en door hen aangewezen functionarissen kunnen alle
gegevens raadplegen en deels ook bewerken.

Twee clubs (NBG en MKH) hebben nog niet alle leden kunnen overtuigen van m.n. de
veiligheidsaspecten van de ledenlijst op de site. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor het DB,
dat daarover verder zal overleggen met betrokken clubs.

14. Commissie gouden speld
De commissie ( Tel Smit, John Anders en Panta Rhei) deelde bij monde van haar voorzitter Panta
Rhei mee nog geen voorstel te hebben kunnen formuleren. Mocht dit alsnog komen zal e.e.a. per
mail worden afgedaan via de AB-leden.

De Commissie Gouden Speld zal voor het jaar 2010/2011 bestaan uit:
John Anders, Hans Pelgrim en Wim Bos

15. Beleidsvoornemens
- Goocheldiploma  NMU voor jeugd > dossier vice-president
- Jurering voor straatgoochelen herzien > zie pt 9
- Beleidsdoc communicatie opstellen > er is een doc, dat moet worden aangepast;
- sponsorwerving > blijft probleem; wel op de agenda houden.
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16. Nationaal Congres 2010
NCG2010/NKG2010 staat op de rails; kost veel tijd. Trage inschrijving. Geen zicht op eindtotaal
deelnemers. Blijft financieel risicovol. Onvoldoende gegevens om verantwoorde planning te maken voor
NCG2011.

De organisatie is in handen van het DB, dat wordt bijgestaan door adviseurs (R Ziekman en C van
Noort). Vwb de uitvoering is het congres modulair opgebouwd, waarbij managers onderdelen voor hun
rekening nemen.

17. Vaststellen volgende (najaars) AB-vergadering
De volgende AB-vergadering is vastgesteld op zaterdag 6 november 2010.
10:30 – 12:30
Vergadercentrum Hoog Brabant Radboutkwartier 23

18. Rondvraag
- Verzoek van huidige IM-redactie om een oproep te plaatsen om het redactieteam van de IM uit
te breiden met een commercieel expert, die zich m.n. kan richten op binnenhalen van
advertenties.
- DB streeft naar uitbreiding van huidige bezetting met een marketing expert tbv werven van
sponsors en subsidies. Ook hiervoor kan een oproep in de IM worden geplaatst.
- Verder werden zorgen geuit mbt de ogenschijnlijk duidelijke link tussen website NMU en het
forum. Het DB legde uit dat dit optisch wel zo lijkt, maar dat het wel degelijk om een eigen NMU-
site gaat. Het DB zal de inspanningen om dit misverstand uit de weg te helpen intensiveren.
- Volgden mededelingen mbt tot aankomende activiteiten zoals de Lezing van Boris Wild bij de
MKCN (open voor NMU-leden), de lezing van M. Ammar en een bijzondere theatervoorstelling
“Circus der gedachten” in Carré.
- n.a.v. een vraag over de FISM website: die is weg bij TLA en het is bij het DB niet bekend hoe
het nu zit. Alles over ECM en WCM is te vinden op de website van de Blackpool magicians.

De vergadering werd om 12.45 beëindigd.

Met hartelijk groet,
Kees Ros
Secretaris NMU



Verslag van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de

Stichting NMU op zaterdag 10 april 2010

AB vergadering, agenda 10 april 2010 Page 8 of 9

Bijlage bij verslag AB vergadering
10 april 2010

Financieel verslag 2009 (Tekst. Opm: het exploitatieoverzicht, balans en begroting werden
ter vergadering uitgereikt)

Hierbij een korte schriftelijke toelichting op de cijfers van 2009.

In eerste instantie ziet u dat het begrote tekort is veranderd in een positief saldo. Dit is echter niet te danken aan onze structurele
opbrengsten en kosten. Het is voornamelijk vanwege:

- veel minder declareren van iedereen die bij de NMU is betrokken
- hogere opbrengsten uit activiteiten (en dat kan elk jaar anders zijn)

Een puntsgewijze toelichting, allereerst de inkomsten:
- Activiteiten, Magic in Uitvoering. Er waren veel deelnemers en daardoor was de opbrengst ruim € 1250 meer dan verwacht.

Dat is dus een eenmalige meevaller, omdat we voor volgend jaar uitgaan van meer deelnemers, maar ook hogere kosten. Als het
meezit blijft dit weekeinde kostenneutraal en dat is al heel mooi. Met dank aan de inzet van de docenten!

- Informagie. De abonnementen zijn gedaald. Ook waren er veel mensen die niet betaalden of waar ik geen contact mee kon
krijgen. Deze zijn van de lijst gehaald. Daar tegenover staat wel dat er meer geadverteerd is in de Informagie. Als de Informagie
zich blijft ontwikkelen onder de huidige redactie, kan dit een leuke meevaller worden.
Voor 2010 zullen er geen abonnementen meer zijn! Een deel van deze mensen stapt over naar het donateurschap.

- NMU-afdracht. De afdracht is iets lager dan verwacht, omdat er donateurs en clubleden zijn gestopt. Vandaar ook dat we de
donateursactie hebben gestart met succes!

- Congres. Er is geen congres geweest, dus we hebben geen inkomsten hieruit.
- Diversen. We hebben meer rente ontvangen dan verwacht. En dat zal hopelijk zo blijven. Hiertoe blijf ik zoeken naar nieuwe

renterekeningen met een ‘hoge’ rente.
- Congresfonds. Dit is de tweede oorzaak van de hogere inkomsten, een eenmalig voordeel van bijna € 1400.

Dit voordeel is ontstaan door een afdracht van de organisator van het NCG 2008 (E 650,-). Dit duurde door omstandigheden
wat langer, vandaar dat het pas in 2009 in de cijfers is meegeteld. Verder heeft de MKCN de winst van haar nieuwjaarstreffen
naar de NMU overgeboekt (E 748,-).

- Promoteam. De afspraak in 2009 was de volgende: we trekken zo’n € 1200 uit voor een donateursactie en het geldt van de
eerste donateurs stroomt weer binnen in dit potje. De eerste donateurs zijn gevonden, vandaar dat er extra inkomsten zijn.

Samengevat: We hebben dit jaar dankzij twee meevallers zo’n € 2650 meer binnengekregen dan verwacht. Mede dankzij de nieuwe
donateurs hebben we € 2.521,40 extra ontvangen (32.686,80 – 30.165,40) dan verwacht.

Dan de uitgaven:
- Bestuur. U ziet hier een kostenpost die veel groter is dan werkelijk noodzakelijk. In november heb ik al aangegeven dat we

dankzij het superzuinige bestuur in de plus komen en dat blijkt nu. We vergaderen thuis en declareren niet al onze kilometers.
Dat gaat het komende jaar wel een beetje veranderen. Voor dit jaar scheelt het bijna € 2000.
De echte ‘vergaderkosten’ bestaan uit de huur voor de zaal in Hoog Brabant.
De enige uitschieter is de post ‘diversen’. Hieronder vallen echter bonnen voor aftredende NMU-mensen, bloemen voor
begrafenissen en andere kleine attenties voor jubilerende verenigingen.

- Aktiviteiten. Magic in uitvoering was erg scherp gedaan en viel bijna binnen de begrote kosten. Tezamen met de veel hogere
opbrengsten leverde dit een positief saldo op van € 327. Dit gaat in het jeugdfonds.
De kosten van de NMU-pas zijn hoger dan verwacht.

- Informagie. Ook hier is de grootste besparing het declaratiegedrag van de redactie. Ik krijg nauwelijks declaraties binnen (ook
niet voor gemaakte kilometers). Hetzelfde geldt voor de website: Martijn heeft tot nu toe veel werk gedaan en weinig gerekend.
Ik verwacht dat dat in de toekomst niet zo kan blijven. In 2009 scheelt ons dat in ieder geval zo’n € 1500!

- NMU-afdracht. Volgens de telling zouden er meer dubbelleden moeten zijn, maar niet iedereen heeft aanspraak gemaakt op
terugbetaling. Bedankt!

- Congres: de begrote kosten zijn nog niet gemaakt en zullen in 2010 vallen. Op dit moment verwachten we een tekort van zo’n €
6000. Daarmee verdwijnt ons positieve saldo als sneeuw voor de zon en komen we eigenlijk uit op nul.

- Diversen. Bankkosten waren niet begroot, maar ik heb dit wel apart opgenomen. We zijn elk jaar bijna € 250 kwijt aan
verschillende rekeningen die we niet gebruiken. Althans, ik niet. Vandaar dat we een aantal rekeningen opheffen. Dit scheelt al
gauw een kleine € 200,-
Verder hebben we kosten gemaakt voor wat drukwerk en andere kleine declaraties.

- Congresfonds. Dit is niet aangesproken dit jaar,dus dat scheelt € 2500. Maar houd jezelf niet voor de gek: volgend jaar komt
het dubbel terug.
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- Fismfonds. Ronald is naar FISM geweest en heeft zich goed weten te houden aan ons budget. Peking is niet duur, maar alles bij
elkaar waren we zo’n € 350 extra kwijt.

- Promoteam. Dit is het bedrag wat besteed is aan de donateursactie. Flyers, standaards en wat andere kleine dingen. Het levert
ook al donateurs op, dus de actie lijkt een schot in de roos.

Samengevat kan ik zeggen dat de kosten ontzettend gedrukt zijn door de lage declaraties van alle bestuursleden, de redactie van de
Informagie en de lage websitekosten. Dit alles levert ons een verschil op ten opzichte van de begroting van € 2.785. Verder hebben we
geen uitgaven aan het congres gehad á € 2500.

Alles bij elkaar:
We hebben bijna € 2750 meer inkomsten gehad, voornamelijk door eenmalige meevallers en we hebben een kleine € 6450 minder
uitgegeven dan verwacht. Dat levert een verschil met de begroting op van € 8979 op. Zo wordt het verwachte tekort van € 1624
omgebogen tot een overschot van € 7355.

Punt van aandacht:
Wordt u hier alstublieft niet te gauw warm van, want u hebt ook de begroting voor 2010 gezien.
We gingen uit van een sterke toename van het aantal donateurs (ook overstappende abonnee’s) maar dat zal niet gehaald worden. Ook
gingen we uit van een gelijkblijvend ledenaantal van de clubs, maar dat is ook gedaald en de inkomsten zullen zo’n € 1000 lager zijn dan
begroot.
Vandaar dat ik een verwachting voor 2010 heb gemaakt op basis van de gegevens die ik nu heb.

Penninmeester NMU
Maart 2010


