Verslag van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de
Stichting NMU op zaterdag 6 november 2010
Vergadering:

AB Vergadering

Datum / tijd:

Zaterdag 6 november 2010, 10:30 – 12:30

Locatie:

Vergadercentrum Hoog Brabant Radboudkwartier 23 (tel: 030-2331525)

Voorzitter:

Flip Hallema

Bijlagen:
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.

Inleiding
Hierbij treft u het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Nederlandse
Magische Unie (NMU) van 6 november 2010, gehouden in vergadercentrum Hoog-Brabant,
Radboudkwartier in Hoog Catherijne (Centraal Station), Utrecht.
Aanwezig
Flip Hallema, DB NMU
Jan Kosters, DB NMU
Jasper Oberon, DB NMU
Dick Sieber-52 schakels
Willy Magnetika-Aladdin
John Anders-GC Rotterdam
Jim vd Bosch en Ger Wesseling - GOA
C.A. de Gouw-Ring Jules
Igor Moll-MK Haaglanden

Wim Bos-MKA
Edwin de Backer-MR Arnhem
Frans de Groot-Mysterium
Gert Piet en John van der Ham-NBG
Cor Leenen-Okito
Frederik van Meeteren-Passe Passe
Hans Pelgrim- MKT
Marjolein en Marcel-Informagie
Afwezig: Kees Ros (Secr DB)

Opening door President
Flip Hallema opent de vergadering.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Bij aanvang van de vergadering werd een minuut stilte in acht genomen om Cees van Noort te herdenken.
Verzoek van EEB-FISM voor leveren van juryleden voor ECM; AB geïnformeerd over NMU-actie;
Melding van het opheffen van de GK Alkmaar m.i.v. 31 dec 2010
Melding Gert Piet als nieuwe AB-er ipv Gerben Stavast voor de NBG
Brief Cees Schoonenberg met voorstel inhoud congres (clubcompetitie); intern besproken,
vooralsnog niet overgenomen omdat er al een clubprijs is; verhoogt niet per definitie niveau
congres; wel een punt om eventueel te verwerken/overdenken bij de organisatie van een volgend
congres;
Reacties van Vlaamse clubs op NMU-voorstel samen jaarlijks een congres te organiseren. Ook
reacties van NL clubs, w.o. GCR; reacties waren van dien aard dat een dergelijk gezamenlijk
congres niet haalbaar is;
Meer details bekend van NJT 2011 door Haaglanden (verwerkt in Informagie)
Meer details bekend MSD Zwolle door Aladdin (verwerkt via mailing, website en Informagie)
Bericht van Hr Lukkien dat documentaire over Okito niet wordt gesponsord; voorlopig van de baan
Mededeling: het DB heeft een bezwaarschrift behandeld (n.a.v. concours in 2010 te Ede). Het
bezwaar is ongegrond verklaard en betrokkenen zijn daarover geïnformeerd.
Flip Hallema vult aan dat er contact is geweest met de makers van de film ‘Het Geheim’ en dat er
op het jeugdweekend ook promotie voor is gemaakt.
Melding van de opheffing van GKA per 31 december 2010.
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Begroting- Jan Kosters, penningmeester
Penningmeester Jan Kosters deelt een schriftelijke – tussentijdse - toelichting uit op de cijfers van 2010,
en licht deze toe. Enkele punten die om een nadere toelichting vroegen waren:
- Wat is de oorzaak van de daling in het aantal donateurs? JK; De terugloop in donateurs komt mede
doordat abonnementen Informagie niet allemaal zijn omgezet in Donateurs.
- Hoe staat het met de advertentie-inkomsten voor de Informagie? JK; Die is nul. De dealers die
adverteren krijgen de advertentie aangeboden omdat ze preferred dealer zijn.
- Ook Edwin de Backer en Ger Wesseling hadden vragen, waarbij de hamvraag was hoe het kwam dat het
animo voor het laatste congres zo laag was. Een antwoord werd niet gevonden
- Jan Koster besluit met de wens: “… In de toekomst meer animo en minder risico…”
Programmering 2010-2011 en Nationale Congressen.
Informatie en voorstel tot aanpassing binnen de Nederlandse cyclus
Flip Hallema leest ter introductie de fiche voor en licht een aantal aspecten toe.
- Het organiseren van een congres door één persoon is geen goede zaak.
- Gert Piet spreekt namens de NBG uit dat ze het erg jammer vinden als er slechts eenmaal per 3 jaar een
Nationaal Congres wordt georganiseerd
- John Anders geeft aan dat hoe het congrescyclus, zoals die nu is georganiseerd, wellicht erg ‘FISM’gericht is. Het aantal deelnemers dat aan het FISM deelneemt is misschien maar 2%. Hij roept op veel
meer naar de doelgroep te kijken. De doelgroep is overwegend amateur. Waar heeft de NMU-goochelaar
behoefte aan? Dit vooral met het oog op de toekomst en het aantrekken van veel bezoekers.
- Jan Kosters benadrukt dat er wel een 1-daagse activiteit in de planning staat.
- John van der Ham is bang dat met een congres eenmaal per 3 jaar de belangstelling zal opdrogen
Jasper Oberon legt uit dat deelneming aan de FISM of kwalificatie met het voorgestelde plan ook op 1daagse activiteiten mogelijk is, mits de jury door de NMU is aangewezen.
- Frederik van Meeteren vindt dat er 1 aspect onbenoemd blijft; de kredietcrisis. Dat zal een belangrijke
oorzaak zijn geweest voor de slechte opkomst. Het is dan niet verstandig daar de programmering op aan
te passen.
- Jan Kosters benadrukt dat het bestuur juist wél heel graag een congres wil!
- Jasper Oberon stelt; De NMU, dat bent u. Er is behoefte aan initiatief en voorstellen met kop en staart.
- Frederik van Meeteren vindt dat de NMU als taak heeft een congres te garanderen
- Jan Kosters benadrukt dat de competitie ook openstaat voor amateurs.
- Gert Piet vraagt of het mogelijk is dat hij een congres organiseert.
- Cor Leenen geeft aan dat een commissie van verschillende clubs ook mogelijk is. Het was voor Okito
alleen gewoon een te zware taak
Jasper Oberon vertelt dat binnen het DB 3 mogelijkheden zijn besproken; 1. De NMU organiseert, 2. Één
club organiseert. 3. Een commissie met afgevaardigden uit verschillende clubs organiseert.
- Er zijn verschillende positieve reacties op optie 3. Misschien is het mogelijk om een commissie samen te
stellen met afgevaardigden uit verschillende clubs.
- Frans de Groot stelt dat het geen geldkwestie is. Hij heeft binnen Mysterium gevraagd wie er naar het
congres ging; 1 persoon. Hij zegt dat het Nederlands congres zijn langste tijd heeft gehad. Vroeger kwam
je er voor informatie en de laatste gags; die behoefte is er niet meer.
- Marjolein Etten vraagt of de behoeftes ook echt zijn onderzocht. Zij benadrukt dat een
doelgroeponderzoek nodig is; Wat wil de bezoeker?
Er wordt gediscussieerd over de ééndaagse activiteiten of congres, waar een NMU jury kwalificeert. Gert
Piet oppert dat als er dus 3 deelnemers zijn, je je al snel Nederlands Kampioen mag noemen. Het voorstel
van het DB zou moeten worden aangepast met een minimum aantal deelnemers voor een landelijke titel.
- Jim van de Bosch stelt dat er iemand zijn nek moet uitsteken om een congres te organiseren!
- Marcel Ledder stelt voor op zeer korte termijn met een aantal enthousiastelingen een
brainstormbijeenkomst te organiseren.
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- Die afspraak wordt gemaakt: na de Magic Surprise Day van 13 november om ca 17.00 uur.
Een aantal mensen geeft zich hiervoor op; Jim van den Bosch, Marcel Ledder, Dick Sieber, Gert Piet.
(Opmerking: bij het redigeren van dit verslag was het inmiddels bekend dat de bijeenkomt in Zwolle niet is
gelukt !!!).
BESLUIT: Het voorstel van het DB aan het AB voor een aangepaste programmering 2010-2015
wordt niet aangenomen; dit of een aangepast voorstel kan in heroverweging worden genomen na
bijstelling en verwerking commentaren van de bestuurders.
FISM algemeen
Flip Hallema informeert de aanwezigen over de veranderingen binnen het FISM. Verder is meegedeeld dat
4 Nederlandse acts zullen deelnemen aan de ECM in februari 2011 in Blackpool.(zie fiche)
Nieuwjaarstreffen 2011 en 2012.
Igor Moll houdt een korte presentatie over het mooie programma van het Nieuwjaarstreffen van de MK
Haaglanden. MKH bestaan dan 13 jaar. Het wordt een intiem Nieuwjaarstreffen. De nadruk ligt op
informeel samenzijn, maar er zijn ook verrassende programmaonderdelen zoals lezingen van Michael
Vincent en Peter Woerde en een kleine matinee met Kees Schoonenberg en Mintze Dijksma, en Niek Uniek
Zie ook de informagie.
De MKCN meldt dat het in 2012 het 80-jarig jubileum viert en ter gelegenheid daarvan het NJT 2012 zal
organiseren.
Informagie
Marjolein en Marcel presenteren hun plan voor de Informagie 2011
Het is het jubileumjaar en dus een mooie gelegenheid voor een facelift en een aantal veranderingen:
1. Het blad wordt full-colour en toch niet duurder.
2. Er komen nieuwe rubrieken en een uitneembaar katern met effecten.
Een compliment voor Rob Ziekman, die het voortouw heeft genomen om materiaal voor dit katern te
verzamelen. Trucbeschrijvingen mogen uit alle stijlen; van close-up tot illusionisme.
3. Een andere verandering is dat er een betere afstemming komt tussen vakblad en website.
Overwegingen van bestuurders:
- John Anders vindt dat de Informagie ook meer moet bieden voor de jeugd. Dit is een oproep
goed naar die doelgroep te kijken.
- Ook werd gepleit voor meer boek en dvd-recensies
Van redactionele zijde:
- naar aanleiding van vragen over de actualiteit van de Informagie licht Marjolein toe dat een
kwartaalblad nooit actueel kan zijn. Het vakblad is voor bespiegelingen en beschouwingen
(achtergronden, plannen, beleid, etc) en de website is voor de actualiteit.
- Marcel oppert de mogelijkheid om NMU-youtube kanaal op te zetten, waarop jonge goochelaars
hun bijdrage kunnen zetten. Ook stukjes lezing, flitsende trailers, uitleg van trucs en youtube
links. De NMU jeugd kickt op zichzelf en dat vraagt om een ander platform.
Junioren Close-up en toneelconcours
Flip Hallema geeft een korte update. De organisatie is in handen van Gerhard Hessling en Fred-Ric
Schrijvers. Aankondiging vindt plaats in het vakblad en op de website.
Weekend Magic in Uitvoering 2010 en 2011
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Jasper Oberon geeft een sfeerimpressie. Nieuw was dat ook Junioren van boven de 18 welkom waren. Dit
betekende nieuwe gezichten en ook een nieuwe vrouwelijke deelnemer. De workshops waren origineel en
van hoog niveau. Zo waren er behalve workshops over goochelen ook bijdragen over: een rol opzetten,
acteren, samenstellen van een act, communicatie met je publiek en het gebruik van grime. Ook de
verzorging van de inwendige mens was weer perfect verzorgd. Alles is in goede sfeer verlopen. Het thema
voor het weekend in 2011 is ; Magic Circus.
Het toelaten van 18+-ers zal in 2011 worden voortgezet.
Magic Surprise Day
Willy Magnetika geeft een update van het programma met onder meer; Henk Arnoldus en Leo Smetsers;
Duo Katastrophal , Jeugdlid Laurens, Clublid Bert, Pink Panty’s en Peter Eggink.
In aanvulling vraagt Willy Magnetika of het mogelijk is voor een 1-dags activiteit €500,- te krijgen voor de
organisatie ter ondersteuning. Jan Kosters zegt dit voorstel mee te nemen. Jasper Oberon benadrukt dat
nog meer 1-daagse, losse evenementen het organiseren van een meerdaags congres in de weg zullen staan;
het geld kan maar 1 keer worden uitgegeven.
Donateurswervingsactie NMU, NMU Magic Club.
Jan Kosters geeft info over de aantallen in een korte update
Ledenservice.
Loopt naar tevredenheid, geen bijzonderheden.
Website NMU en nieuwe webredacteur
Jasper Oberon verexcuseert Martijn van Berkel.
Er zijn verschillende ontwikkelingen. De geïntegreerde website bij het forum zal nu definitief los komen
en per 1 januari zal een nieuwe website op een eigen server van start gaan. Dit als start van het
Jubileumjaar. Jasper vertelt dat er ook een aanbod ligt van Rudolf Rigtering van Studio Lupa om de
website (mede te gaan) te verzorgen. Op korte termijn zal gekeken worden hoe beide initiatieven te
verenigen zijn.
Van Ger Wesseling komt de vraag over de Online Ledenlijst en wat te doen bij overlijden van iemand. Jan
Kosters zegt dat iedere voorzitter zelf de lijst up to date moet houden, in geval van overlijden wil Jan
Kosters toch ook graag een aparte mail. Dit voorkomt dat er ongewenst nog een Informagie wordt
gestuurd.
Ook een vraag over nieuwe leden; bij aanmelding krijgen zij de eerstvolgende informagie.
John van der Ham vraagt wat te doen als er leden niet op de online ledenlijst willen. Er wordt benadrukt
dat dit punt al vaak beantwoord is: de NMU-ledenlijst op de website (beveiligd) is volledig in lijn met de
regelgeving van het CBP. Jan Kosters legt uit dat de voorzitter van de club ze kan weghalen uit de
ledenlijst en ze vervolgens apart aanmelden voor de informagie. Jasper Oberon suggereert te wijzen op
de relativiteit van de bezwaren.
Tot slot wordt er nog een oproep gedaan voor een webredacteur. Hans Pelgrim van de MK Twente
biedt zich hier spontaan voor aan. Fantastisch!
Inventarisatie Jubileumactiviteit 2011.
Afspraak voor zaterdag 13 november aan het eind van de Magic Surprise Day (Opm: dit voornemen is niet
uitgevoerd).
Flip Hallema zoekt voor het bestuur iemand met als specialisatie communicatie en pr. Iemand die het
bestuur kan ondersteunen om beter richting te kunnen geven aan alles wat met communicatie te maken
heeft.
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In aanvulling hierop vraagt Jasper Oberon om deze en andere oproepen mee te nemen naar de
bijeenkomsten/vergaderingen van de goochelclubs. Oproepen als deze en andere moeten ook daar plaats
vinden.
Volgende AB-vergadering.
Zaterdag 5 maart Utrecht
Jasper Oberon heeft tijdens de vergadering telefoon aangenomen van Wim Christiaans van Toi Toi, die
voor dit punt nog inbracht; ‘Het is dan carnaval!’. Suggestie die dan volgt: verkleed komen!
Rondvraag;
- Hans Pelgrim; Is er aan gedacht om de werving van advertenties voor de Informagie uit te besteden.
Marcel Ledder zegt dat dat erg duur is. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd en daar is niet uit gebleken
dat dat winstgevend is (voor de NMU) De bedrijven die dit doen willen ook geen garanties geven.
- Wim Bos heeft in het bestuur gezeten en herinnert het AB er aan dat de rol voor de communicatieman
het werven van advertenties was; de doelgroep bleek oninteressant! Reactie Marcel; misschien wat lager
mikken en ook denken aan licht, geluid en rekwisieten. Flip zegt dat een blad als Magische Welt wél vol
staat met kleine advertenties.
- Hans Pelgrim heeft nog een punt. Welke cyclus gaat het nu worden wat congres betreft? Hans denkt dat
de doelgroep erg belangrijk is. De NMU moet zich hierover buigen. Hans wil ook hieraan graag weewerken.
Meten is weten.
- Dick Sieber: Is er wel eens aangedacht om te communiceren met sms voor de jeugd? Het sturen van
reminders en dergelijke. Jan Kosters; We mogen de telefoonnummers van de leden niet zomaar gebruiken.
Marcel is enthousiast om nieuwe media wel aan te wenden; De NMU-hyves is erg aan het groeien.
- Hans Anders vraagt vertelt over Rafaël die heeft meegedaan aan een Jeugdcircuswedstrijd in Duitsland.
Hij heeft als prijs een maandcontract gewonnen in een Duits variété theater.
- Cees de Gouw suggereert dat de correspondentie van Henk Vermeyden wellicht bruikbaar is voor het
jubileumjaar.
- Edwin de Backer deelt mee dat Theo van Grinsven binnen zijn club aftreedt.
- Wim Bos suggereert voor het jubileum te kijken in de Informagie van 10 jaar geleden. Daarin werd
uitgebreid stilgestaan bij het toen 50-jarig bestaan van de NMU.
- Marjolein Etten suggereert om de vergadering wat langer te laten duren, zodat onderwerpen meer
besproken kunnen worden > Jan Kosters gaat informeren hoe het zit met dagdeellengte en prijs
- Jasper Oberon brengt het ‘Het Magisch Feest van Sinterklaas’ onder de aandacht. Dit is op 4 december
om 11.00 en 14.30 in de Maaspoort hal in Den Bosch. Met Jochem van Gelder en Lars, Luc en Angelique. En
een ‘bekende’ Sint. Zie www.magischfeestvansinterklaas.nl
Flip Hallema dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
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