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Vergadering:
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Datum / tijd:
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Locatie:
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Voorzitter:

Flip Hallema

In winkelcentrum Hoog Catherijne te Utrecht; co-locatie met Centraal Station.
Bijlagen:
Verzendlijst

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

Opmerkingen:

Vastgestelde versie (2.5.2012)

Inleiding
Hierbij treft u het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Nederlandse
Magische Unie (NMU) van 17 maart 2012 gehouden in vergadercentrum Hoog-Brabant, Radboudkwartier in
Hoog Catherijne (Centraal Station), Utrecht. Draft van dit verslag werd u toegezonden op 2 april met het
verzoek commentaren voor 2 mei aan te leveren. De ontvangen commentaren zijn verwerkt.
Aanwezig:
DB: Flip Hallema, Jasper Oberon, Jan Kosters, Kees Ros
Clubs: Vertegenwoordigers van AGV Hands Down, BvG Okito, GC Toi Toi, GRC, GOA, GV Aladdin, GV Carte
Blanche, GV Merlijn, , MK Amsterdam, MK Twente, MKCN, NBG, Ring Jules Ten i Chi, MK Haaglanden, VAG
Passe Passe, webmaster Rudolf Rigtering, Marketing expert Martin Paul.
Afmeldingen:
GV Mysterium, MR Arnhem, MR Friesland, GV Gonga, ML 52 Schakels, HAGCJC Burgersdijk, MK Zwolle,
hoofdredactie vakblad Informagie
De opkomst was groot. Van het totaal aantal clubleden was 71,25% vertegenwoordigd.

VERSLAG AB vergadering
1. Opening door president
Flip verwelkomde de bestuursleden en enkele leden van clubs die als toehoorder aanwezig waren.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Ingekomen
- Aanbod van GCR om het NMU NCG en NK 2013 te organiseren
- Meldingen vanuit FISM dat zowel Blackpool als Frankrijk zich kandidaat stellen voor het FISM EK in
2014 en dat Italië zich kandidaat stelt voor het FISM WK in 2015.
Verzonden
- NMU voorstel aan de FISM om de categorie ‘comedy’ te schrappen uit het FISM WK reglement
- Brieven naar NL WK deelnemers dat zij per act met E 400,- worden ondersteund ter bestrijding van
kosten
3. Begroting 2011/2012
a. Financieel verslag 2011, penningmeester
Jan Kosters lichtte de verantwoording toe en kreeg unaniem instemming van alle leden.
Belangrijk is dat het DB wederom heeft besloten geen voorstel in te dienen om de afdrachten
aan de NMU te verhogen. Dit mede in het licht van de beoogde wervingsactiviteiten die als
oogmerk hebben groei te zoeken in het digitale gedeelte van de NMU (donateurs). Voor
details: zie bijlage.
b. Verslag kascommissie (Wim Bos en Cor Leenen)
Kascommissie deed verslag en maakte een compliment aan de penningmeester. De
commissie adviseerde de vergadering om decharge te verlenen aan de penningmeester voor
het jaar 2011.
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c. Verlenen decharge aan de penningmeester (na goedkeuring AB, stemmen)
Unaniem werd over 2011 decharge verleend onder een goedkeurend en hartelijk applaus
d. Benoeming kascommissie 2012
Voor het jaar 2012 zijn aangesteld: Cor Leenen (blijft nog 1 jaar aan) en Jim v.d. Bosch.
De punten 4 & 5 werden als één onderwerp behandeld in de vorm van een vragenronde onder alle
aanwezigen.
4. Terugblik 2011
Inventarisatie van meningen. De aanwezigen gaven blijk van hun tevredenheid over de programmering
van de NMU en de inhoud van het jaar 2011. Verbeterpunten – anders dan het intensiever benaderen
van leden om deel te nemen aan activiteiten – konden niet worden geïdentificeerd.
Naar aanleiding van vragen waarom een enkele activiteit niet was aangekondigd in het vakblad werd
uitgelegd dat in die gevallen de aankondiging niet (of niet op tijd) was ontvangen. Wel zijn alle
activiteiten onder de aandacht van leden gebracht met de website en mailings (in december zelfs iets
te intensief in de aanloop naar het NJT). Voorbeeld van niet in vakblad, maar wel via mailing: Urk.
Verder heeft het DB – eveneens naar aanleiding van vragen – uitgelegd dat in principe aan alle
activiteiten – ook als ze niet van de NMU zelf zijn – aandacht wordt geschonken als die in het belang
van een deel der leden is. Als voorbeelden werden genoemd: Geel, St-Wendel, Urk.
5. NMU-cyclus; programmering 2012-2018; o.m. Nationale Congressen (NK) voor de Goochelkunst
a. In bijgevoegd fiche treft u de planningscyclus.
I.v.m. voorkomen van ‘overkill’ vindt een MSD plaats in een jaar dat er geen D-Day wordt gehouden.
b. Organisatoren gezocht voor:
NMU Nationaal Congres 2014, 2016, 2017
Nieuwjaarstreffen in
2013, 2014, 2016, 2017
MSD in
2014, 2016 en 2018
Jongerenweekeind in
2014, e.v.
c. Presentatie MSD (Magic Surprise Day) 2012: door vertegenwoordiger Aladdin.
Elzo Nieuwold: Voorbereidingen voor deze dag liggen, op 27 oktober 2012, op schema en een korte
presentatie maakte duidelijk dat er veel interessants in de aanbieding zal zijn. Zeer de moeite waard
om naar toe te gaan.
Ter vergadering konden geen vrijwilligers worden genoteerd voor de nog open plekken. Op de clubs
werd een beroep gedaan e.e.a. nog eens onder de aandacht van de eigen clubleden te brengen.
Verder werd door het DB gewezen op de mogelijkheid financiële garanties af te spreken met de NMU
ter afdekking van risico’s. Wellicht dat dit zou kunnen leiden tot aanmeldingen van clubs een activiteit
te organiseren.
d. Aanwezigen suggereerden onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de volgende
activiteiten:
- straatgoocheldag
- ‘kleine clubdagen’ (club organiseert een dag of dagdeel en stelt die open voor publiek
- open dag goochelen in culturele instellingen
- optredens voor publiek in kleine theaters
- table-hop-dag of table-hoppen opnemen als onderdeel van activiteit (restaurantgoochelen)
Tevens werd gepleit voor de mogelijkheid om met de NMU-pas ook andere clubs – die zich
daarvoor ter beschikking stellen – te kunnen bezoeken, waarop GCR zich spontaan als eerste
aanmeldde.
Het DB lichtte nogmaals toe dat tijdens het NMU NK de officiële FISM wedstrijdcategorieën worden
gehanteerd , maar dat ook daar eigen Nederlandse categorieën aan zijn toegevoegd (zie NMU
wedstrijdreglement). Verder is het altijd mogelijk (geweest) om ‘andersoortige’ wedstrijden te
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organiseren. Ook voor het organiseren van activiteiten waar verschijningsvormen van goochelen –
anders dan de FISM categorieën – het belangrijkste of een belangrijk onderdeel vormen, blijven
mogelijk. Daartoe wordt wel vooraf overlegd met het DB.
6. FISM
a. FISM-WCM in Blackpool, 9-14 juli 2012. Deelnemers aan het WK 2012, namens de NMU:
1. Prince of Illusion
2. Barry Schatte Olivier
3. Peter Woerde
4. Dion
5. Francois Rober
6. Mike Walther
De zes acts krijgen ieder, per act, E 400,- ondersteuning vanuit de NMU fondsen.
Andrew Melia neemt deel dankzij steun van British Ring 25.
OPMERKING: Francois Rober heeft zich eind maart teruggetrokken.
b. NMU-voorstel tot wijzigen FISM wedstrijdreglement ingediend bij FISM (info)
Hiervan werd ter vergadering melding gemaakt. De NMU heeft voorgesteld Komisch Goochelen als
aparte categorie te verwijderen uit het concours. Awards voor komisch mogen mogelijk blijven.
c. Frankrijk (FFAP) en Blackpool beide kandidaat voor FICM ECM in 2014.
De NMU heeft ter vergadering geen voorkeur uitgesproken en laat het afhangen van de presentaties
van beide landen in Blackpool in 2012. Aanwezige DB-ers zullen n.a.v. die presentaties namens de
NMU een stem uitbrengen.
d. Italie mogelijk kandidaat voor FISM WCM in 2015 (info)
De NMU (het AB) neemt over de locatie nog geen standpunt, maar ziet het wel als een reële
mogelijkheid. Er zijn overigens (nog) geen tegenkandidaten, dus veel keus zal er niet zijn.
7. Informagie
In 2011 werd het vakblad in kleur uitgegeven. Tevens werd vier maal een los jubileumkatern met trucs,
onder redactie van Rob Ziekman, meegezonden.
Beleidsvoornemen NMU 2012: voortzetten uitgave vakblad in kleur. Opnemen van een ‘vast katern’
met trucs in het vakblad.
De reactie heeft gevraagd of alle clubs contributies kunnen/ willen aanbieden aan de redactie. Tevens
een dringende oproep rekening te houden met de deadlines voor het inleveren van artikelen. Dit is
meestal de 1e van de maand voorafgaande aan de 1e dag van een nieuw kwartaal (dus: 1 maart, 1
juni, 1 sep, 1 dec).

Ter introductie van de punten 8 & 9 werd door het DB gesteld dat er stagnatie is in de groei bij de
jeugdafdelingen. Een deel van die reductie wordt verklaard door de doorstroom van 18-jarigen naar
senioren; een ander deel is het achterblijven van het aantrekken van jeugd. Onder de punten 11 en 12
werd hieraan ook aandacht besteed in het gepresenteerde ontwerpbeleidsplan.
8. Junioren Close-up en toneelconcours – NMU 2012 en 2013
Presentatie Gerhard Hessling: Plannen voor 2012 e.v. . Meppel is een test case. Er zijn weinig
deelnemers aan het concours, maar er is besloten de traditie om dit concours te houden niet te
onderbreken. Ook hier een oproep om de organisatoren niet in de steek te laten en in groten getale in
te schrijven.
Om het concours extra aantrekkelijk te maken biedt Manro voor NMU-leden met korting een showdiner aan de avond voor het concours. Het DB gaf uitleg over de achtergrond van dit aanbod.
Er werd gepleit om de leeftijd van de deelnemers te herzien en ook ouderen deel te laten nemen. Er is
in principe geen probleem onderkend om al te strak met een leeftijdsgrens te werken tussen junioren
en senioren. FISM houdt als onofficieel minimum (ongeveer) 16 jaar aan bij de senioren. De NMU doet
dat ook , maar kan tegelijk zonder probleem de maximum leeftijd van de junioren verhogen naar b.v.
21 of 24 om ook de latere starters een kans te geven mee te doen.
Actie: het DB werkt een voorstel uit m.b.t. leeftijden voor concoursen om te worden besproken in de
AB van november 2012.
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9. NMU Jongerenweekeind
Beleidsvoornemen NMU: voortzetten van het NMU Jongerenweekeind in de komende jaren. Het
toestaan van deelname door 18+-ers. Groepsverblijf ‘De Wildwal’ is reeds gereserveerd voor 2012 en
2013.
Ook voor het jongerenweekeind is de leeftijdsgrens van 18 al enige jaren losgelaten, hetgeen leidde tot
meer deelnemers. Als dat niet zou zijn gebeurd zou er sprake van een daling zijn geweest. We hebben
de twens dus hard nodig om enkele activiteiten in stand te kunnen houden.
10. Commissie gouden speld
Ter vergadering zijn benoemd: Douwe Swierstra (2e keer), Martin Hanson (2e keer) en Wim Bos (1e
keer). Deze benoeming is tot maart 2013.
Er werd kort van gedachten gewisseld over de noodzaak de regelgeving aan te passen.
Actie: het DB zal samen met de nieuwe commissie overleggen en eventueel in november een voorstel
aan het AB voorleggen.
De punten 11 & 12 werden tijdens een presentatie behandeld door Martin Paul.
11. Ledenservice, NMU-pas, donateurswervingsactie NMU, de NMU Magic Club
12. Voortgang beleidsvoornemens DB NMU m.b.t. positionering van de NMU in Nederland
Martin Paul presenteerde de opzet van het plan dat moet leiden tot een betere positionering van de
NMU in binnen de verschillende doelgroepen van de NMU in Nederland. Verder moet dit plan leiden
tot substantiële groei van het aantal donateurs.
In de afgelopen zes jaren zijn door de NMU de in het verleden verworven voorrechten van leden beter
zichtbaar gemaakt, mede dankzij internet (website, etc), en zijn naast het reeds lang bestaande
vakblad ‘tools’ ontwikkeld, die kunnen worden aangeboden aan (nieuwe) leden. Hieronder vallen ook
de elementen, waarop de ledenservice is gebaseerd (NMU-pas, twee-prijzenbeleid, kortingkaart voor
dealers, korting op congressen in binnen- en buitenland, etc).
Opzet van de lezing is vast te stellen waar de NMU zich bevindt en wat de NMU moet doen om haar
positie te verbeteren en een betere invulling te geven aan de pretentie dé autoriteit op goochelgebied
binnen Nederland te zijn.
Voortbouwend op een eerdere studie ‘The Magic Way’ werd nu een stap gezet op weg naar een fase
die ‘NMU-lid = om trots op te zijn’ gaat heten. De NMU heeft toekomst en dat zullen wij, als leden
van clubs, allen naar buiten toe moeten uitdragen.
Het DB zal stappen ondernemen om aan de hand van deze tweede studie organisaties en opleidingen
te benaderen om dit doel te bereiken. Eveneens zullen instrumenten worden ontwikkeld om het
groeiproces van donateurs te faciliteren.
Bijlage: als bijlage treft u de presentatie van Martin Paul.
Actie: het DB zal over de voortgang in november rapporteren aan het AB.
13. Website
Rudolf Rigtering gaf aan de hand van een power-point presentatie en on-line verbinding met de
website uitleg over de voortgang, de mogelijkheden en de aanstaande uitbreiding. Verder gaf hij aan
de aanwezige bestuurders les over het invoeren, wijzigen en afvoeren van ledenfiles.
Ledenadministratie: hoe werk ik gegevens bij op de website?
Voor diegenen die dit hebben gemist is het goed te melden dat er een uitgebreide
handleiding te vinden is onder ‘home’ op onze website. Die vindt u nadat u bent
ingelogd.
Het aanvragen van inloggegevens die u kwijt bent is eveneens eenvoudig. Die vraagt
men op via de website zelf of via de webmaster.
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De NMU heeft inmiddels ook een eigen Youtube-kanaal.
Verder kan de website door verenigingen worden gebruikt die een activiteit organiseren. E.e.a. is zo
ingericht dat men – indien die wens aanwezig is – via de NMU website kan inschrijven en betalen. Alle
contracten daartoe met o.m. banken zijn reeds twee jaar geleden gesloten en het systeem is getest
tijdens het congres 2011 en het NJT 2012. Tot volle tevredenheid.
Het inzien van de totale ledenlijst – met beschermingsmaskers – door alle leden van de NMU bleek
niet mogelijk; dit wordt zodanig aangepast dat te zien is wie lid is van welke club en dat contact kan
worden gemaakt per mail op zodanige wijze dat geen contactgegevens zichtbaar worden (wettelijk).
Actie: alle besturen worden opgeroepen op zijn minst de geboortedatum van de jeugdleden in
te vullen.
Webmaster werd gevraagd om voor alle nieuwe leden, die door clubs worden aangemeld, ook een
automatische melding aan penningmeester en secretaris aan te maken, zodat clubs die niet apart
hoeven te melden bij ledenadministratie (voor NMU-pas).
14. Samenstelling AB/DB
Jan Kosters is unaniem voor een periode van 3 jaar herkozen als penningmeester.
Martin Paul is unaniem in het DB gekozen op de vacatureplaats. Hij zal zich m.n. gaan bezig
houden met beleid gericht op een betere positionering van de NMU binnen Nederland.
Per november 2012 zit Kees Ros 6 jaar in het bestuur, hetgeen het statutaire maximum is. Hij is bereid
nog 3 jaar aan te blijven, waarvoor – indien het AB dat wenst – in nov een oplossing moet gevonden
die niet tegen de statuten indruist. AB gaf unaniem aan dat Kees nog drie jaar kan aanblijven.
15. Volgende AB-vergadering
De najaarsvergadering zal op zaterdag 3 november 2012 worden gehouden
16. Rondvraag
a. Wie kan er lezingen houden bij clubs?
Willem Christiaans (Toi Toi) – zal opnieuw een poging doen een lijst samen te stellen van personen die lezingen
kunnen geven op clubs; waarvoor dank
b. Congres 2013

Het NMU NATIONAAL CONGRES voor DE GOOCHELKUNST 2013
Organisatie: GCR (Goochelclub Rotterdam)
John Anders, de voorzitter van de Goochelclub ROTTERDAM, schilderde in gepassioneerde volzinnen
de plannen op hoofdlijnen voor het Nationaal Congres van 30 mei – 1 juni 2013 in het ISALA Theater in
Capelle aan den IJssel.
Het moet een congres gaan worden dat niemand mag missen.
De NMU zal met alle haar ten dienste staande middelen de promotie van de congres gaan ondersteunen.
GCR heeft al plannen gereed liggen om te proberen ook weer meer buitenlandse goochelaars aan te
trekken (via buitenlandse vakbladen), alhoewel de taal voor de meeste buitenlanders een reden zal
blijven om Nederland over te slaan.
Reden te meer om het aankomende CONGRES VOOR DE GOOCHELKUNST uit te dragen.
Niet alleen binnen de NMU, maar vooral ook daar buiten.
Hoort, zegt het voort.

De Nederlandse Magische Unie (NMU) – Hét goochelnetwerk met autoriteit
c. Vice-president Jasper Oberon: Oproep aan bestuurders om dat wat besproken werd in het AB ook actief
binnen de clubavonden te verkondigen en dan met name; - nieuwe website, - marketingplan, - agenda.
Einde vergadering: 13.20 (het liep wat uit)
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FICHE met toelichtingen op het verslag van de AB vergadering van 17 maart
2012
Bij agendapunt 3: Samenvatting van de toelichting door de penningmeester
Hierbij een korte schriftelijke toelichting op de cijfers van 2011.
Een puntsgewijze toelichting, allereerst de inkomsten:
Inkomsten uit leden en donateurs. De inkomsten uit leden waren iets hoger dan begroot. Voor het
komende jaar is het weer afwachten, want ook nu heb ik diverse afzeggingen en zijn diverse leden
vorig jaar overleden. Het aantal donateurs neemt gestaag toe, maar iets minder dan gehoopt. Ook zijn
er nu een aantal donateurs die hun lidmaatschap dit jaar niet verlengen.
-

Activiteiten, Jongerenweekeind (Magic in Uitvoering). Er waren weer meer deelnemers in 2011 dan de
jaren daarvoor. Daardoor was de opbrengst hoger dan verwacht. Als het meezit, blijft dit weekeinde
kostenneutraal.

-

Congres. Het congres heeft in zijn totaliteit geen geld gekost. Toch is het saldo negatief. Dat komt
omdat ik bepaalde zaken van het bestuur heb toegerekend aan het congres. De reden is dat het
bestuur het congres mede zelf heeft georganiseerd en gefinancierd, waarbij Gert en Arie de
voortrekkers zijn geweest.

-

Diversen. De rente is niet al te geweldig, maar we zijn redelijk op peil gebleven.

Samengevat: We hebben dit jaar minder inkomsten dan begroot (31.411 i.p.v. 32.890)
Dan de uitgaven:
Bestuur. De reiskosten zijn in 2011 hoger dan het jaar daarvoor ivm clubbezoeken door bestuurders.
Het bestuur is nog altijd zuinig. De echte ‘vergaderkosten’ bestaan uit de huur voor de zaal in Hoog
Brabant.
-

Activiteiten. NMU Jongerenweekeind viel binnen de begrote kosten. Samen met de hogere
opbrengsten leverde dit een positief saldo op van € 182. Dit saldo gaat in het jeugdfonds.

-

Informagie. De factuur begin 2011 bevatte het bedrag voor Informagie 4, maar ook voor nummer 3.
Deze post had ik niet voorzien, vandaar dat er dus € 2768 extra is uitgegeven. Daardoor hebben we nu
geen positief saldo, maar een klein negatief saldo. Door deze onverwachte uitgave kunt u stellen dat
we 2011 zelf positief hebben afgesloten.
Door het drukken van het extra katern zijn de drukkosten wel hoger dan begroot (14.930 i.p.v. 12.000).
Bij IM 3+4 is hier rekening mee gehouden en het aantal pagina’s beperkt. De meerkosten waren
tevoren goedgekeurd door het AB ivm het jubileumjaar 2011.
Verder was er een tegenvaller bij de verzending a € 350. De nieuwe drukker heeft de eerste partij
aangeboden zonder korting. Dat maakte de verzendkosten 2 keer zo hoog. Vandaar de overschrijding
van het budget. Dit is daarna onmiddellijk gecorrigeerd.
Al met al is er € 2.727 meer uitgegeven aan drukkosten dan begroot. Dit is wel eind 2010 al begroot en
we hebben toen besloten dat het wat meer mocht kosten met het extra katern.
Het extra katern heeft per IM gekost: € 2.727 – € 350 = € 2.377 / 4 = € 594.
Dat is € 0,85 per gedrukt katern (700 exemplaren). Lijkt me niet buiten proportie.

-

Website: Zoals aangekondigd gaat de website geld kosten. We smeren dit uit over 3 jaren. Het
betekent wel dat we het dubbele hebben uitgegeven dan begroot. De nieuwe site is al online zoals u
gemerkt zult hebben.

-

Congres: het saldo van het congres is een tekort van € 1.069,38. Dat komt niet door de organisatie die
het congres positief afsloten. Het komt met name doordat we als NMU het congres gefinancierd
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hebben. Daarom heb ik als penningmeester besloten bepaalde uitgaven ten laste van dit congres te
brengen.
De belangrijkste zijn het congresgeschenk (DVD met trucs) en de nieuwe congres-website (vermeld bij
‘registratie’). Deze site staat nu elke organisator ter beschikking. Deze twee posten samen zijn al goed
voor € 1.041,50.
-

Juniorfonds. Vorig jaar zijn er diploma’s gedrukt om het goochelen bij de jeugd te stimuleren. Deze
kosten zijn ten laste van het juniorfonds gegaan.

-

Fismfonds. Hier worden gelden gereserveerd tbv reiskosten van o.m president.

-

Promofonds. Geen bijzonderheden. Wel weer een dotatie gedaan omdat we met Martin Paul nieuwe
plannen gaan uitwerken.

Samenvattend
Het resultaat is € 365 negatief door een onverwachte en verlate uitgave voor 2010 van € 2768. Zonder deze
uitgave zou het saldo € 2403 positief zijn geweest.
De NMU heeft een positief eigen vermogen. De huidige financiële situatie is zodanig dat het dagelijks Bestuur
geen noodzaak ziet om in deze tijden van crisis te komen met een voorstel de afdrachten te verhogen. Wel ziet
het bestuur de noodzaak om groei te bewerkstelligen om da afdrachten op dit niveau te kunnen houden.

Bij agendapunt 4: Overzicht NMU (-gerelateerde) activiteiten in de periode 2011 - 2012
2011
Feb, 13
Feb, 18-20
Mrt, 5
Mrt, 20
Mei, 28
Jun, 3-4
Aug, 5-7
Okt, 1
Okt, 21-23
Nov, 5

– Nieuwjaarstreffen, Magische kring Haaglanden
- FISM EK in Blackpool
- NMU statutaire jaarvergadering
- 28e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours
- Open Dag Fred Kaps Ring
- NMU Jubileumcongres, Capelle aan den IJssel
- 11e Internationale Kampioenschappen Straatgoochelen, St. Wendel
- 3e Dynamite Day, Velden
- 13e NMU Jongerenweekeind, Lunteren
- NMU najaarsvergadering

2012
Jan, 14
Mrt, 17
Apr, 15
Jun, 3
Jun, 3
Jul, 9-14
Aug, 10-12
Okt, 19-21
Okt, 27
Nov, 3

- Nieuwjaarstreffen MKCN
- NMU statutaire jaarvergadering
- 29e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours
- Straatgoochelen in Bad Bentheim (11.00-19.00) en Oldenzaal (13.30-17.00)
- Treingoochelen in de Grensland Express tussen Bad Bentheim en Oldenzaal (10.00-16.00)
- FISM WK, Blackpool
- Internationaal straatgoochelfestival in St-Wendel (D)
- 14e NMU jongerenweekeind, Lunteren
- Magic Surprise Day, Aladdin
- NMU najaarsvergadering
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Bij agendapunt 5: NMU-cyclus
Programmering 2012-2018; o.m. Nationale Congressen (NK) voor de Goochelkunst
VR FISM = voorronde voor FISM kampioenschappen
NMU congres en NK

2012
Nee (WK)

FISM EK

-

FISM WK

WK
(Blackpool)
MKCN
VR FISM
WK
Ja

Nieuwjaarstreffen

Magic Surprise Day
(indien geen DD)
Dynamite Day
(indien geen MSD)
Jongerenweekeind
Juniorenconcours
NMU vergadering
Vakblad voor de
goochelkunst
Ruimte voor aanvullende
activiteiten

2013
Ja
VR FISM
EK/WK
-

Ja
VR FISM
EK/WK ?
-

-

2014
Ja
VR FISM
WK
EK
VR FISM
WK
-

2015
Nee (WK)

-

2016
Ja
VR FISM
EK/WK
-

2018
Nee (WK)

-

Ja
VR FISM
EK/WK ?
Ja ?

Ja

Ja ?

WK
(Italie ?)
MKCN
VR FISM
WK
-

-

MKCN
VR FISM
WK
Ja ?

Ja

-

2017
Ja
VR FISM
WK
EK
VR FISM
WK
-

WK

-

Ja ?

-

Ja ?

-

14e
29e
2x
4x

Ja
5 okt
15e
30e
2x
4x

16e
31e
2x
4x

17e
32e
2x
4x

18e
33e
2x
4x

19e
34e
2x
4x

20e
35e
2x
4x

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bij agendapunt 9: NMU Jongerenweekeind 2011
In 2011 werd het weekeind wederom door het DB georganiseerd en zonder verlies afgesloten, mede
dankzij het gunstige declaratiegedrag van de vele vrijwilligers, waarvoor veel dank. Het aantal
deelnemers groeit ieder jaar.
Dit weekeind werd gesponsord door ‘NMU preferred dealer’ Magicshop (Jan Monnikendam), B&B
feestartikelen, Bart v.d. Belt, Tonny van Rhee, Christiaan Farla, Flip en Nicole Jongkind.
Onder de deelnemers werd een enquête gehouden, waarin zij het weekeind een waardering konden
geven.
Organisatie
Maaltijden en catering
Kwaliteit slaapzalen
Eindcijfer voor het hele weekeind

8,7
8,7
8,4
8,9

De deelnemers waren afkomstig uit Nederland en België
Goochelclub Rotterdam (GCR)
Goochel- en Ontspanningsvereniging Amsterdam (GOA)
Magische kring centraal-Nederland (MKCN)
Magische Kring Haaglanden (MKH)
Magische Ring Arnhem (MRA)
Noordhollandse Bond van Goochelaars (NBG)
Passe Passe
NMU Magic Club
Belgische FISM clubs

4
5
11
1
1
6
3
6
4

Verder zagen we een groei van het aantal deelnemers.
2007
29

2008
36

2009
35

2010
40

2011
41

Om de groei vast te houden dient de leeftijd niet te worden beperkt tot maximum 18 jaar. De afgelopen jaren
hebben ook al oudere goochelaars (tot circa 26 jaar) deelgenomen.
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Bij agendapunt 10: Commissie gouden speld
Tijdens het NJT 2012 werd de Gouden Speld van de NMU uitgereikt aan Eric Eswin.
De commissie bestond uit:
2009
2010
2011
2012

Rob Ziekman, Bernard van den Boogaard, Wim Bos.
Tel Smit, Bernard van den Boogaard, Hans Rademaker
Hans Rademaker, Wim Bos, Hans Pelgrim
Douwe Swierstra, Martin Hanson, Hans Pelgrim

2013

Douwe Swierstra, Martin Hanson, Wim Bos

Benoemd:

Bij agendapunt 14: Samenstelling AB/DB
NMU planning bestuursverkiezingen
Leden van het Dagelijks Bestuur worden tijdens een vergadering van het stichtingsbestuur (algemeen
bestuur) benoemd, doorgaans voor een periode van drie jaar.
Overzicht van functies in het Dagelijks Bestuur en verkiezingsdata:
Mrt 09
President
Vice-president
Penningmeester
Secretaris
Lid

Nov 09
X
X

Mrt 10

Nov 10

Mrt 11

Nov 11

X

Mrt 12

Nov 12
X
X

X
X
vacant

X
vacant

vacant

vacant

vacant

X

De president werd in november 2009 gekozen voor een eerste termijn. Bestuurders kunnen maximaal
6 jaar deel uitmaken van het DB.
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