Verslag van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de
Stichting NMU op zaterdag 3 november 2012

Vergadering:

AB Vergadering

Datum / tijd:

Zaterdag 3 november 2012 , 10:30 – 12.30

Locatie:

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

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:

-

Inleiding
Hierbij treft u het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Nederlandse
Magische Unie (NMU) van 3 november 2012 gehouden in vergadercentrum Hoog-Brabant, Radboudkwartier in
Hoog Catherijne (Centraal Station), Utrecht.
Aanwezig:
DB: Flip Hallema, Jasper Oberon, Martin Paul, Kees Ros
Clubs: zie bijlage A
Afmeldingen:
HAGCJCB en MK Zwolle
Validiteit van de vergadering
Van het totaal aantal clubleden was 98,2 % vertegenwoordigd (493 van de 502 stemmen).

VERSLAG AB vergadering
1. Opening door president
Flip Hallema verwelkomde alle aanwezigen. Flip stond stil bij de crisis, die al 4 jaar woedt, maar
nauwelijks negatieve effecten op de Stichting heeft gehad. Het aantal leden bleef stabiel, het aantal
donateurs groeide licht, het vakblad wordt al enige tijd in kleur uitgebracht, de afdrachten door de clubs
aan de stichting zijn al lang niet verhoogd en er wordt hard gewerkt aan beleidsplannen en de
implementering daarvan. Flip betreurde het dat GCR had besloten het congres in 2013 geen doorgang
te laten vinden, maar meldde tegelijkertijd dat het DB ervoor zorg draagt dat het NK 2013 kan
doorgaan.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
- correspondentie tussen DB en GCR over activiteiten in 2013 (371 mails)
- NMU Jongerenweekeind 2012 (612 mails)
- Juniorenconcours 2013 (50 mails)
- Ledenadministratie (245 mails)
- Voorbereiding ‘Dutch Magic Festival’ (voorlopige werktitel) (207 mails)
- Persberichten vanuit het DB n.a.v. het FISM WK hebben geleid tot grotere exposure van de
prijswinnaars in de media dan in het verleden
- NMU heeft de inhoud van hun goochelopleiding opgevraagd bij en ontvangen van het Z-Afrikaanse
College of Magic.
3. Het verslag van de AB-vergadering van 17 maart 2013.
De voorstellen tot wijziging werden verwerkt en het verslag werd – na vaststelling op 2 mei – aan de
clubbesturen gezonden. De AB-verslagen zijn op de NMU-website te raadplegen.
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4. Tussentijds financieel verslag van de penningmeester m.b.t. 2012/2013
Penningmeester Jan Kosters (verhinderd) had een document voorbereid, dat tijdens de vergadering
werd uitgereikt. De toelichting van de penningmeester is opgenomen als bijlage B bij dit verslag.
De toelichting toont dat de Stichting NMU in 2012 de beoogde begroting zal halen en voor 2013 een
gezonde financiële planning heeft uitgewerkt.
5. FISM
a. FISM EK 2014
Frankrijk zal het EK 2014 organiseren. Dit is besloten tijdens de Vergadering van Europese
vertegenwoordigers in Blackpool.
b. FISM WK 2015
Italie zal in 2015 het FISM WK organiseren in Rimini van 6 – 11 juli.
De organisatie is in handen van Masters of Magic. Projectleider is Walter Rolfo.
press@fismitaly2015.com
c. Tijdens WK 2012 werden in de FISM Executive Board gekozen: Domenico Dante (It), Gerrit
Brengman (B) en Peter Din (Fr); de overige 5 leden van de FISM EB zijn de voorzitters van de vijf
‘FISM-continenten’.
d. Het Nederlandse voorstel om Komisch Goochelen als aparte categorie te schrappen en te
vervangen door ‘awards’ heeft het niet gehaald. Deze categorie blijft dus ook in Nederland bestaan om
de NMU deelnemers aan internationale wedstrijden in de gelegenheid te stellen op nationaal in deze
categorie wedstrijdervaring te laten opdoen.
6. NMU
a. Programmering 2013 - 2015
(1) GCR ziet af van het organiseren van het NMU NCG 2013 en de Dag van de Magie op 1 juni 2013.
(2) Het DB heeft het AB geïnformeerd over het in werking gezette noodplan om het NK voor 2013
zeker te stellen.
(3) Op vrijdag en zaterdag, 10 en 11 mei 2013, in het Hemelvaartweekeind, organiseert de NMU het
Dutch Festival of Magic1 met daarin het Nederlands Kampioenschap Goochelen 2013. (Deze naam
kwam tot stand in de week na de AB-vergadering, nadat vooral Britse contacten om advies was
gevraagd)
b. NMU planning voorrondes voor EK en WK (zie Bijlage C)
c. en d. Update beleidsstudie ‘The Magic Way’ – door Martin Paul
DB-lid Martin Paul hield een voordracht met schermprojectie over het beter positioneren van de NMU
en de status van de in maart 2012 aangekondigde acties. Hij schetste de genomen besluiten en de
verworvenheden van dit moment. Hij combineerde reeds aanwezige ‘tools’ van de NMU (zoals
ledenservice, vakblad, e.a.) met een mogelijk pakket van toekomstige maatregelen (het gebruik van
bijv. social media wordt voorbereid) om zowel de positie van de NMU te verbeteren als het ledental te
consolideren en verder uit te breiden.
Deze presentatie wordt als apart Powerpoint-document met dit verslag meegezonden.
Een greep uit de behaalde resultaten:
Theaterscholen (NL) aangeschreven en Informagie ter beschikking gesteld.
Nieuwe NMU-partner: goochelaars.com
(De NMU krijgt de gelegenheid voor duidelijke berichtgeving op het forum van door de NMU
opgezette evenementen, festivals en activiteiten. Goochelaars.com wordt proactief als één van de
1

Deze naam kwam tot stand nadat commentaren van clubs zijn gehoord en gewogen. Tevens is in de week na de AB-vergadering
aanvullend onderzoek gedaan – ook in het buitenland en met name in de VK- naar een toepasselijke naam.
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eersten op de hoogte gesteld van nieuws van de NMU en er zal een link aangemaakt worden op
de NMU-website naar goochelaars.com. De NMU en goochelaars.com blijven onafhankelijke
partijen. Dat is de wens van de NMU en ook de wens van goochelaars.com.
Persberichten: gestandaardiseerd en systematisch uitgestuurd. Enkele resultaten:
Juniorenconcours 2012 op het Jeugdjournaal en Marcel Kalisvaart als Wereldkampioen Illusionen
2012 (alsmede ‘de Nederlandse overkoepelende organisatie van Nederlandse
Goochelverenigingen NMU’ vaak als officiële bron vermeld) veelvuldig in het nieuws (TV, internet,
kranten, teletekst)
Vernieuwde NMU-website: Martin lichtte de nieuwe opzet van de website toe. De website sluit
beter aan bij de positionering van de NMU, de doelgroepen van de NMU, ziet er professioneler uit
en heeft o.a. ook een efficiëntere en meer heldere structuur.
e. NMU-pas en ledenservice.
Deze werkt tot tevredenheid en zal verder worden uitgebreid.
f. Goocheldiploma’s – Jasper Oberon
Jasper wees op de – een jaar geleden – ingevoerde NMU-goocheldiploma’s, waarvan er tijdens het
jongerenweekeind 2012 weer een aantal kon worden uitgereikt. Ook clubs kunnen van deze diploma’s
gebruik maken. Het examen is een goed toetsingsmoment en het ernaar toe werken kan structuur
geven aan de lessen op clubs en in jongerenweekeinden. Jasper benadrukte nogmaals dat de
diploma’s beschikbaar zijn voor jeugdafdelingen van clubs. Tijdens het laatste jongerenweekeind
werden 14 diploma’s uitgereikt.
g. Gouden Speld.
(1) Stemmen over nieuwe regelgeving.
De door de Gouden Speld commissie – in samenwerking met het DB – uitgewerkte nieuwe
regelgeving voor het toekennen van NMU Gouden Spelden werd unaniem aangenomen.
(2) Stemmen over een voorstel
De commissie Gouden Speld heeft een unaniem voorstel voorgelegd aan het DB, dat werd
overgenomen. De AB-vertegenwoordigers hebben dat voorstel unaniem – tijdens een schriftelijke
stemming - overgenomen. De NMU Gouden Speld zal zo mogelijk tijdens het Dutch Festival of Magic
in 2013 worden uitgereikt.
(3) Tijdens de jaarvergadering in maart 2013 zal een nieuwe Gouden Speld commissie moeten worden
benoemd.
Commissie gouden speld
2009
Rob Ziekman, Bernard van den Boogaard, Wim Bos.
2010
Tel Smit, Bernard van den Boogaard, Hans Rademaker
2011
Hans Rademaker, Wim Bos, Hans Pelgrim
2012
Douwe Swierstra, Martin Hanson, Hans Pelgrim
Benoemd in maart 2012:
2013
Douwe Swierstra, Martin Hanson, Wim Bos
h. Communicatie
(1) Informagie. Plannen voor 2013-2015.
Over dit onderwerp vond geen presentatie plaats. Wel meldde het DB dat er mogelijk een wisseling
van de hoofdredactie aanstaande is.
(2) GCR verzocht het DB en AB te blijven onderzoeken welke digitale middelen kunnen worden
ingezet ter ondersteuning van de NMU, inclusief het digitaliseren van het vakblad.
(2) Website - presentatie door Rudolf Rigtering
Rudolf liet m.b.v. schermprojectie de aanwezigen kennis maken met de nieuwe mogelijkheden van de
website.
Niet alleen is de website sneller, ook staat er veel meer informatie op.
Verder kregen de bestuurders instructie hoe om te gaan met de ledenlijst en wat te doen bij problemen
met toegang tot die lijst of het verwerking van gegevens.

AB vergadering, 3 november 2012

Page 3 of 10

Verslag van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de
Stichting NMU op zaterdag 3 november 2012
i. Leden van NMU-clubs kunnen elkaar bezoeken.
De volgende verenigingen hebben zich bereid verklaard leden van andere bij de NMU aangesloten
verenigingen als bezoeker te zullen verwelkomen. Wel vragen de clubs of men zich tevoren wil
aanmelden om er zeker van te zijn dat de bijeenkomst plaatsvindt en dat het op die specifieke
bijeenkomst ook uitkomt:
Okito, Haaglanden, 52Schakels, GCR, MKCN, Arnhem, GOA, NBG, Gonga, ToiToi, Aladdin,
Passe Passe, MK Twente en MR Friesland.
j. Niet geheel los van bovenstaande zou overwogen kunnen worden jaarlijks een open dag te
introduceren. Dit zou zelfs een landelijke ‘NMU-dag’ kunnen zijn. Dit idee zou verder moeten worden
onderzocht, want het werkt alleen maar als het wordt gedragen door de meerderheid van de clubs.
7. Website, ledenbeheer en vindbaarheid.
Presentatie Rudolf Rigtering. Wat clubbestuurders moeten weten. Ledenlijst, etc.
Een goede presentatie, ondersteund door projectie. Rudolf liet zien welke informatie al op de website
te vinden is. Enkele rubrieken (goochelaars, jeugd) moeten nog onder handen worden genomen.
Actiepunten voor de verenigingen en bestuurders:
a. Verenigingen ontvangen van het DB richtlijnen omtrent informatie over hun vereniging op de NMUwebsite. Zij worden verzocht aan de hand daarvan de tekst op de NMU-website te controleren en aan
Kees Ros tekstuele toevoegingen en/of veranderingen door te geven. Tevens worden de verenigingen
verzocht het adres van hun secretariaat door te geven t.b.v. publicatie op de NMU-website.
Alle verenigingen, die een vaste locatie hanteren voor hun clubbijeenkomsten, worden daarnaast
verzocht het adres van hun bijeenkomsten door te geven t.b.v. publicatie op de NMU-website.
b. Het DB – zo werd door het AB geadviseerd – zou in het NMU Magic Club-bestand kunnen zoeken
naar clusters van goochelaars, die bij elkaar in de buurt wonen. Resultaten kunnen aanleiding zijn om
betrokkenen te benaderen met het verzoek aan hen om in hun regio een club op te richten. Dit om de
clubdichtheid in NL te vergroten.
c. Verenigingen worden verzocht op hun eigen websites links te maken naar de NMU website.
Ook goochelaars met websites kunnen dit doen. Veel links leiden tot een hogere mate van
vindbaarheid in zoekmachines.
d. Op voorstel van GCR zal webmaster zich buigen over het ontwerp van een zgn.
‘NMU-banner’ , dat clubs en goochelaars op hun eigen site kunnen plaatsen, met ‘daaronder’ een
klikmogelijkheid naar de NMU-site.
e. GCR adviseerde de webmaster tevens een lijst van ‘keywords’ samen te stellen, die bevorderend
werken bij het vinden van onderwerpen die de NMU aangaan. Dit o.m. in relatie tot youtube. Hans
Suys (GCR) zal zijn ideeën hierover in direct contact met de webmaster delen.
f. Tevens werd aan de webmaster verzocht een tool te ontwerpen waarmee lijsten met alleen
bestuurders kunnen worden gedownload.
8. Verkiezing bestuursleden DB NMU
a. De secretaris, Kees Ros, legde zijn functie neer, omdat hij de statutaire periode van maximaal 6 jaar
in het DB heeft gezeten. President Flip Hallema en vice-president Jasper Oberon waren beiden
herkiesbaar voor nog en periode van 3 jaar. Er waren geen tegenkandidaten gesteld.
Tijdens een schriftelijke stemming werden Flip en Jasper unaniem (door de 493 aanwezige stemmen)
herkozen. Het AB besloot eveneens unaniem dat de functie van secretaris additioneel wordt
toegewezen aan de huidige penningmeester, Jan Kosters.
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b. Het DB, in nieuwe samenstelling, benoemde daarna Kees Ros tot hoofd secretariaat van de
Stichting NMU en voorzitter van de NMU festivalcommissie 2013.
Overzicht van gekozen bestuurders in DB
e

President
Flip Hallema
Vice-president
Jasper Oberon
Penningmeester
Jan Kosters
Secretaris

e

1 keer
gekozen

1 keer
gekozen

Mrt 09

Nov 09

e

e

1 / 2
keer
gekozen
Mrt 12

Nov 12

e

2 keer

e

2 keer

e

1 keer
e

Lid, Martin Paul

Mrt 2015

e

1 keer

1 keer

Mrt 13

e

2 keer

e

1 keer

Additioneel ook
secretaris
Gestopt;
Functie
naar
penningmeester

Nov
2015
Termijn
loopt af
Termijn
loopt af

Termijn loopt
af
vacant

Herkiesbaar?

9. Vaststellen volgende AB-vergadering.
De volgende AB-vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 9 maart op dezelfde locatie,
Vergadercentrum Hoog-Brabant te Utrecht.
10. Rondvraag.
a.
b.
c.

d.
e.

AB-leden verzochten de toegangsprijzen van het Dutch Festival of Magic (met NK 2013) z.s.m.
bekend te stellen. DB gaf aan dat een heel congres vermoedelijk circa E 165,- gaat kosten. Dat is
inbegrepen de avondshow, maar exclusief maaltijden.
Willem Christiaans maakte bekend dat de lijst met goochelaars die lezingen kunnen geven bijna
gereed is. DB gaf aan dat de lijst na voltooiing op de website kan worden gezet. Zie bijlage D.
Wim Bos vertelde dat de toegankelijkheid van de KB (toegang tot de verzameling
goocheltijdschriften) niet eenvoudig is. Men moet eerst lid worden van de KB. DB legde uit dat nu
in ieder geval op één centraal punt de goochelgeschiedenis in gedrukte vorm wordt verzameld en
beheerd en dat ernaar wordt gestreefd het aantal locaties uit te breiden. Een start is gemaakt met
de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Het streven van de NMU is om het aantal
bibliotheken, waar tijdschriften en boeken, nadat deze vrijkomen uit verzamelingen, kunnen
worden ingeleverd, uit te breiden. Hiertoe zouden ook biblioteheken van opleidingsinstituten in
aanmerking kunnen komen.
GCR gaf een toelichting op het besluit om het congres van eind mei en de Dag van de Magie op 1
juni 2013 niet te organiseren.
Aladdin bood aan om de Magic Surprise Day in 2014 wederom te organiseren. Om qua datum niet
te conflicteren met het NMU Jongerenweekeind zal het DB de data daarvan aan Aladdin
doorgeven, omdat die weekeinden reeds t/m 2014 zijn vastgelegd. (Hetgeen in de week volgend
op de vergadering is gebeurd).

Extra – mindmap – Magic4Kids
In de pauze werd aan alle aanwezigen een ‘kale’ mindmap uitgedeeld met de vraag iedere opkomende
gedachte (zonder enige selectie of afweging) vast te leggen op de gebieden ‘activiteiten’ en ‘promotie’.
Uitgangspunt was:
Stel dat de NMU een dag voor jeugd, die nog niet bij de NMU is aangesloten, zou willen organiseren,
waar moet dan aan worden gedacht?
Doel: het inventariseren van een maximaal aantal ideeën in een zo kort mogelijke tijd met een
maximale inbreng van alle AB-leden (clubs).
Het DB zal de uitkomsten totaliseren en bestuderen en - indien haalbaar en inpasbaar - gaan
gebruiken in de toekomst.
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BIJLAGE A – Overzicht met vertegenwoordigers van aanwezige NMUverenigingen
AB-vergadering Stichting NMU, d.d. 3 nov 2012.
VERENIGING

NAAM

Broederschap van Goochelaars Okito

Cor Leenen

15

GOA

47

Goochelclub Rotterdam (GCR)

Jim v.d. Bosch
John Anders (AB), Ruud Stoop, Hans
Suys

Goochelclub Toitoi

Willem Christiaans

16

Goochelvereniging Aladdin

Elzo Nieuwold

13

Goochelvereniging Carte Blanche

Rudolf Rigtering

12

Goochelvereniging Gonga

Patrick Sengers

31

Goochelvereniging Merlijn

Cor Leenen

Goochelvereniging Mysterium

Frans de Groot

Haagsche Amateur Goochel Club J. C. Burgersdijk, HAGCJCB

Verhinderd

Hands Down

Douwe Swierstra

12

Magische Kring Amsterdam

Wim Bos

18

Magische Kring Centraal Nederland (MKCN)

Wim van Dokkum

53

Magische Kring Haaglanden

Hedde Stevens

16

Magische Kring Twente (MKT)

Rudolf Rigtering (machtiging)

16

Magische Kring Zwolle

Verhinderd

Magische Liga 52 Schakels

Henk op den Brouw

18

Magische Ring Arnhem

Sylvia Fritschek

21

Magische Ring Friesland

Elzo Nieuwold (machtiging)

25

Noordhollandse Bond van Goochelaars – NBG

Gerhard Hessling, Kevin Leijten (AB)

67

Passe Passe

Ruud Kroon

27

Ring Jules Ten I Chi

Patrick Sengers (machtiging)
TOTAAL aantal leden bij clubs

aantal leden

50

4
18
4

5

14
502

In totaal waren 493 van de 502 stemmen vertegenwoordigd.
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BIJLAGE B – Toelichting op de tussentijdse financiële rapportage van de
penningmeester
Mijne heren,
Hierbij een korte schriftelijke toelichting op de verwachte cijfers van 2012. We sluiten dit jaar positief af, zo is de
verwachting.
Een puntsgewijze toelichting, allereerst de inkomsten:
Inkomsten uit leden en donateurs. De inkomsten uit leden en donateurs zijn naar verwachting. Dat komt
doordat er iets meer aan contributie bij komt, terwijl het aantal donateurs in totaal is afgenomen. Ook is een
aantal donateurs lid geworden van een club. Per saldo komt dit uit op het begrote bedrag.
-

Activiteiten, Magic in Uitvoering. Iets minder inkomsten dan begroot, maar een prima opkomst. Financieel
gezien gaat het om 2 tot 4 deelnemers minder.

-

Activiteiten, Juniorenconcours. Ik heb ervoor gekozen om nu niet het saldo meer op te nemen, maar gewoon de
inkomsten en uitgaven te gaan scheiden. Begroot voor 2012 was een tekort van € 1.000, maar het komt neer op
€ 249. Dus dat valt weer mee.

-

Rente. De rente is dit jaar behoorlijk gedaald, dus ik verwacht dat we minder rente ontvangen.

-

Congresfonds. Conform de NMU-cyclus is er geen congres in 2012 geweest, dus ook geen inkomsten.

Samengevat: Geen opvallende verschillen. Door het opnemen van de inkomsten van het juniorenconcours lijkt het
onderaan de streep alsof we meer inkomsten hebben gehad dan begroot. Dat is natuurlijk niet zo. Doordat er niets in het
congresfonds is gestort zijn de verwachte inkomsten zo’n 2.000 euro lager dan begroot.
Dan de uitgaven:
Bestuur. De reiskosten zijn zoals ingeschat. De post diversen is behoorlijk lager dan begroot, omdat er geen
onvoorziene zaken waren.
-

Activiteiten. Magic in uitvoering. De uitgaven lijken naar verwachting te zijn.

-

Website. Dit is de enige post die behoorlijk anders is dan begroot. Eind 2011 verwachtte ik dat de website klaar
zou zijn met de toenmalige activiteiten.
Dit jaar hebben we besloten om verder te gaan met de ontwikkeling van de site en te kiezen voor een betere
lay-out die past bij alle informatiemogelijkheden. Verder heb ik de congreswebsite hier ook onder opgenomen.
Mede omdat registreren en betalen niet alleen voor het congres gebruikt wordt, maar bijvoorbeeld ook voor
het Nieuwjaarstreffen en het Jeugdweekeinde. De websites van de NMU staan ter beschikking voor de leden.
Daarnaast hebben we nog de oude URL (www.goochelen-nmu.nl) met hosting. Deze is nu opgezegd. Dat scheelt
weer een slok op een borrel.

-

Informagie. De Informagie kost dit jaar iets minder naar verwachting. De porto was hoger door hogere
verzendkosten in het tweede kwartaal. Daar is voor het rest van het jaar rekening mee gehouden.

-

Congres: Geen congres, dus ook geen uitgaven. Dit hield ik in september 2011 nog als optie open.

-

Congresfonds. Standaardreservering.

-

Fismfonds. Standaardreservering. Vermeld moet worden dat het potje op de balans kleiner wordt omdat we de
deelnemers van het FISM een financiële tegemoetkoming hebben gegeven voor hun deelname.

Alles bij elkaar:
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Als er geen rare dingen gebeuren eindigen we dit jaar prima in balans. Aan beide kanten vallen de inkomsten en uitgaven
van een congres weg. De rest zit allemaal in de lijn der verwachting. En dus komen we budgetneutraal uit. Waarbij
vermeld moet worden dat we wel geld kunnen reserveren voor diverse potjes.
Begroting 2013
Hierbij een korte schriftelijke toelichting op de begrote cijfers voor 2013. In eerste instantie ziet u onderaan de streep een
negatief saldo van € 830. Dat is inclusief € 5.500 aan reserveringen, dus geld wat van het eigen vermogen naar speciale
potjes gaat.
Concreet betekent dit dat de algemene pot met geld iets kleiner wordt en de specifieke potjes groter. Wat mij betreft
prima.
Een puntsgewijze toelichting, allereerst de inkomsten:
Inkomsten uit leden en donateurs. Ik verwacht geen grote veranderingen. Hopelijk blijft het aantal donateurs
langzaam groeien. Maar er overlijden ook leden.
-

Congres. Voor 2013 staat er wel een tweedaags evenement gepland.

Dan de uitgaven:
Bestuur. Hiervoor heb ik dezelfde kosten gehanteerd als vorig jaar. Alleen voor de post ‘diversen’ heb ik iets
meer ruimte gereserveerd.
-

Website: De kosten van de nieuwe website zullen over 3 jaar worden uitgesmeerd. Dus ruim ik voor 2013 meer
financiële ruimte in voor dit onderdeel.

-

Congres: normale reservering.

-

Congresfonds. Normale dotatie.

-

Juniorenfonds: Ik reserveer vanaf 2011 extra geld in verband met de kosten van locaties. Dat is in
overeenstemming met de afspraak dat het juniorenconcours € 1.000 per keer ontvangt voor de kosten.

-

Fismfonds. Standaardreservering.

-

Promotiefonds: voor de zekerheid heb ik hier wat gereserveerd. Met name voor specifiek drukwerk t.b.v.
speciale acties voor werving.

Alles bij elkaar:
Als bepaalde zaken een beetje meevallen zoals de voorgaande jaren blijven we budgetneutraal. Prima, want ik zie geen
noodzaak om het Eigen Vermogen te laten groeien zonder concrete bedoelingen. Hebben we alle bedragen nodig zoals
ingeschat zullen we zo’n € 900 interen op het Eigen Vermogen.

AB vergadering, 3 november 2012
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BIJLAGE C - NMU Programmering
NMU agenda en de geplande NMU-voorrondes voor FISM kampioenschappen (EK en WK)
2012
19 - 21 oktober
27 oktober
3 november

(geen nationaal congres i.v.m. FISM WK)
14e NMU jongerenweekeind, Lunteren
Magic Surprise Day (Aladdin), Zwolle
NMU najaarsvergadering, Utrecht

2013
20 januari

Nieuwjaarstreffen in Assendelft; Dutch School of Magic

Geannuleerd vanwege het zeer geringe aantal aanmeldingen (4) 6 wkn van tevoren en het te grote
financiële risico dat daardoor zou worden gelopen.
3 maart
9 maart
7 april
10 en 11 mei
5 oktober
25 – 27 oktober
november
2014
januari
maart
volgt
volgt
volgt
volgt
17 – 19 oktober
november
2015
januari

Uitvoering DSOM Assendelft
Statutaire NMU jaarvergadering Algemeen bestuur, Utrecht
30e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours, Meppel
DUTCH FESTIVAL of MAGIC in Ede
53e Nederlands ‘Open’ Kampioenschap
(tevens 1e NMU voorronde voor FISM-EK/WK)
3e Dynamite Day
15e NMU jongerenweekeind, Lunteren
NMU najaarsvergadering, Utrecht
Nieuwjaarstreffen (tevens 2e NMU voorronde voor FISM-EK)
Statutaire NMU jaarvergadering Algemeen bestuur, Utrecht
31e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours
Dutch Festival of Magic en 54e Nederlands ‘Open’ Kampioenschap
(tevens 2e NMU voorronde voor FISM-WK)
FISM Europese Kampioenschappen (Cruiseschip, Frankrijk)
(tevens voorronde voor FISM-WK)
Magic Surprise Day. Organisatie: Aladdin.
16e NMU jongerenweekeind, Lunteren
NMU najaarsvergadering, Utrecht
(geen Dutch Festival of Magic i.v.m. FISM WK)
Nieuwjaarstreffen (reserve NMU voorronde FISM WK, afhankelijk van deadline
aanmelden voor het WK 2015)
Statutaire NMU jaarvergadering Algemeen bestuur, Utrecht
32e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours
FISM Wereldkampioenschap (Rimini, Italië)
17e NMU jongerenweekeind, Lunteren
NMU najaarsvergadering, Utrecht

maart
volgt
volgt
herfstvakantie
november

Verkort overzicht van de NMU planningscyclus ( 3 jaar ) en de samenhang van activiteiten

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

NMUcongres
Nee
V
V
Nee
V
V
Nee

AB vergadering, 3 november 2012

MSD

D-Day

FISM EK

FISM WK

V
Nee
V
Nee
V
Nee
V

Nee
V
Nee
V
Nee
V
Nee

V
V
-

V
V
V
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BIJLAGE D – Voorlopige lijst van lezinggevende goochelaars
(Opgesteld door Willem Christiaans, stand per 3 november 2012)
ADH2 (Arnoldus/Smetsers)
John Anders
Henk Arnoldus
Louis Baerts
Simon Bakker
Ger Copper
Minze Dijksma
Mitch Durbank
Hilbert Geerling
Theo van de Geest

Ferry Gerats
Flip Hallema
Martin Hanson
Richard Harsveld
Johan Hendriks
Jan Koster
Den Lafay
Henk Linders
George Parker
Tonny van Rhee

Sudesh
Arjan van Vembde
Maarten Vogelaar
Peter Vogel
Lodewijk de Widt
Peter Woerde
Marc Woods
Rob Ziekman

De inventarisatie zal worden voortgezet en de namen zullen worden aangevuld met aard van de lezing en de
contactgegevens.
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