Verslag van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de
Stichting NMU op zaterdag 8 november 2014

Vergadering:

AB Vergadering

Voorzitter:

Flip Hallema

Datum / tijd:

Zaterdag 8 november 2014, 10:30 – 13:00.

Locatie:

Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht (zie onder voor routebeschrijving)

Bijlagen:

Agenda en toelichting op enkele punten

Verzendlijst

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

Opmerkingen:

Dit is de per 8 januari 2015 vastgestelde tekst van de vergadering, nadat de suggesties ter
verbetering van bestuurders hierin zijn verwerkt.

Opgesteld: Ede, 10 november 2014.
Afwezige clubs (deels tevoren afgemeld): Gonga, Merlijn, Burgersdijk, Zwolle, Arnhem, Jules Ten I Chi.
Uitgenodigd maar verhinderd: hoofdredacteur R Ziekman en van het forum Jean-Paul Broekhuisen.

VERSLAG van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting NMU

1. De President van de Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU), Flip Hallema, heet een ieder
welkom en opent de vergadering.
Secretaris:
Van de in totaal 524 stemmen die de clubs samen vertegenwoordigen waren er 394 (75%) aanwezig. Daarmee
is deze vergadering in staat beslissingen te nemen.
Dit verslag is geen chronologische weergave van wie wat wanneer heeft gezegd, maar verslaglegging van
bestuurlijke aangelegenheden, besluiten en beleidsvoornemens.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
a. FISM ECM 2014 in Frankrijk. President Flip Hallema doet verslag van zijn bezoek aan het EK FISM
op een cruiseschip in Frankrijk. Hij meldde dat Niek Takens, de enige Nederlandse inzending, het erg
goed had gedaan. helaas niet goed genoeg voor een prijs maar wel van een erg hoog niveau. Verder
was hij van mening dat er best wel meer eerste prijzen uitgereikt hadden kunnen worden. Het niveau
was gemiddeld hoog. De jury bleek niet of nauwelijks te hebben overlegd en uitsluitend op een
eenmalig door ieder jurylid ingediend aantal punten beslissingen te hebben genomen. Niet een wijze
van handelen die Nederland voorstaat.
b. Overlijden. Contacten met media; diverse projecten
Secretaris maakte melding van het overlijden van Rob Zwaan en Klaas Linker. De meeste aanwezigen
waren daarvan reeds op de hoogte. Aan beiden zal aandacht worden besteed in de eerstkomende
Informagie.
MKCN maakte plaats voor GOA en GOA maakte plaats voor GCR. GCR gaat nu uitzoeken of zij in
januari 2015 een Nieuwjaarstreffen gaan organiseren.
NB: inmiddels is bekend dat GCR het NJT in 2015 gaat organiseren, waarvoor wij allen
GCR zeer erkentelijk mogen zijn.
De NMU-passen zijn gereed en worden ter vergadering uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de
clubs. De niet vertegenwoordigde clubs krijgen de passen per post toegestuurd.
In België is de Belgische Magische Federatie (BMF) opgericht. Niet alle clubs in België zijn
aangesloten. Wel is het een federatie voor zowel Vlaamse als Walloonse clubs. Er is inmiddels contact
tussen de NMU en de BMF via onze president.
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DB maakt melding van een organisatie die onder de naam MAD SCIENCE goochelt met chemie. Zij
zoeken goochelaars. Dit is onder de leden bekend gesteld.
Het Middeleeuws Genootschap Monnikendam had magische adviezen nodig voor hun inbreng in een
middeleeuws festival. Zij zijn geholpen.
De NMU heeft contact gehad en op bescheiden schaal samengewerkt met diverse programmamakers,
zoals: de Magische Winkel (die verklapt trucs waarover de meningen binnen de NMU verdeeld zijn en
blijven), POPSTAR, een nog te maken programma met jeugd door JUSTBRIDGE (geen trucjes
verklappen maar tonen), en het overleg met de denktank van TALPA m.b.t. het bedenken van een
mogelijk nieuw programma, dat nog niet tot resultaat leidde).
Maar het is goed dat men de NMU steeds beter weet te vinden.

3. Begroting 2013/2014
a. Financieel verslag 2014. De penningmeester geeft een tussenstand en schetst de verwachting voor 2015.
Formele goedkeuring is pas in maart 2015.
Jan Kosters gaf grondig inzage in hoe de stichting er financieel bijstaat. En dat is best wel goed, ondanks de
tegenvallende opkomst van betalende leden bij het festival. We kunnen dit niet jaren volhouden, maar de NMU
kan tegen een stootje.
Lees verder in annex 3 bij dit verslag.
(Opmerking: de extra open dag (gratis) tijdens het Dutch Festival of Magic 2014 was voor de goochelwinkels
een groot succes en heeft ook ca. 400 extra bezoekers opgeleverd.)
b. Evenementverzekering
Penningmeester deelde mee dat de NMU de verzekering van evenementen gaat betalen die voor alle
leden van de NMU zijn, ook als dit door een club wordt georganiseerd. Deze regeling gold al voor
speciale activiteiten, zoals festival, jeugdweekend en juniorenconcours.
c. Na een discussie en het formuleren van diverse tekstvoorstellen heeft de meerderheid gestemd voor het
verlenen van een eenmalig voorschot aan GCR voor het organiseren van het NJT 2015. Het betreft E 2200,- die
bestemd zijn voor aanloopkosten. Indien er winst wordt gemaakt wordt vanuit die winst dit bedrag terugbetaald
aan de NMU. Indien de winst onvoldoende is dan beschouwt de NMU het verloren gegane gedeelte van die E
2200,- als verliespost van de NMU, die vanuit de reserve van de NMU zal worden gedragen.
GCR maakt vooraf een begroting en legt achteraf verantwoording af aan het DB.
Deze regeling is eenmalig en mag niet gezien worden als precedent voor de komende jaren. Deze regeling is
bedoeld om vooruitlopend op mogelijke andere regelingen de NMU door het laatste stukje van de crisis te
loodsen.
De stemming over dit onderwerp: 0 tegen, 1 blanco; dus met grote meerderheid aangenomen.
4. Samenstelling AB/DB
- Zie het overzicht in de bijlage bij pt 4. Daaruit blijkt de noodzaak nieuwe bestuursleden te vinden.
- er wordt nog steeds met spoed een penningmeester gezocht.
5. Activiteiten en de NMU-cyclus
a. terugblik 2014; AB-leden geven mening over 2014
Aanwezigen waren van mening dat de NMU een goed jaar achter de rug had. Kwalitatief hoogstaand,
ondanks de crisis. Er zijn geen structurele voorstellen ter verbetering van de cyclus gedaan.
b. NMU programma 2015
Het programma lijkt volgens plan te kunnen worden uitgevoerd. Zie annex 5.b voor de data in 2015.
Hoewel tijdens de vergadering nog niet bekend was of er een NJT zou komen is bij het schrijven van dit
verslag bekend dat GCR dit op zich gaat nemen.
c. De planning voor de komende jaren. De cyclus is opgenomen in annex 5.c.
Vooralsnog gaat het DB ervan uit dat dit plan kan worden uitgevoerd.
d. FISM WK in Italië, 2015. Geen nieuwe feiten bekend. Wel lijkt het erop dat de NMU met 5 of 6 acts
gaat deelnemen.
AB vergadering
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e. Organisatoren gezocht voor:
NMU Magic Festival / NK
Nieuwjaarstreffen in
MSD in

2016, 2017
2015 (wordt GCR), 2016, 2017
2016 (wordt Aladdin) en 2018

OPM: Aladdin zegde toe de MSD in 2016 te zullen organiseren.
6. Junioren Close-up en Toneelconcours – NMU 2015
Op 12 april de coachingsdag en op 19 april het concours in de GALAstudio van MANRO in Meppel.
Opkomst zou beter kunnen. Oproep aan de clubs om ook de senioren te stimuleren naar deze activiteit
te gaan. Het niveau is mede dankzij de ingevoerde coachingsdag goed.
7. Communicatie en beleid
a. Informagie
Uitleg over de planning door DB. Het vakblad blijft in zijn huidige vorm intact tot eind 2015. Er bestaat al
enige jaren naast de gedrukte versie een digitale versie van het vakblad. Die is voor NMU-leden (inlog)
grotendeels in te zien op de NMU website.
b. Website
Evert Warrink is webredacteur. Hij verzet veel werk achter de schermen om het informatieve karakter
van de site te verbeteren en uit te breiden. Door zijn regelmatige updates blijft het de moeite waard om
de site frequent te bezoeken .
c. The Magic Way - Martin Paul
 Martin Paul legt uit hoe er in de praktijk invulling is gegeven aan het beleidsplan 'The Magic
Way'. De contacten met de media lopen steeds beter: berichten in (landelijke) kranten komen
veelal tot stand door de goede persberichten die de NMU tegenwoordig uit doet gaan en is er
ook online en via TV weer meer aandacht besteed aan het Festival. Ook is er gebruik
gemaakt van festivalladders in de Metro en Spits over het festival eerder dit jaar.
 De infographic is er nog niet door tijdgebrek; maar niet vergeten.
 Twitter en Facebook worden ingezet en dat blijkt te werken. In zijn algemeenheid moet de
NMU open staan voor de moderne middelen zoals social media.
 Het facebook-account van de NMU is gekoppeld aan het NMU-twitteraccount, waarvan de
berichten ook automatisch te lezen zijn op de homepage van de NMU website.
 Het NMU Youtube-kanaal bestaat al enige tijd en wordt gebruikt. Maar dat kan beter.
Opmerking:
De volgende presentaties van Martin Paul en Jasper Oberon hielden nauw verband met de voorstellen
die op de AB-vergadering van maart 2014 vanuit de vergadering aan het dagelijks bestuur waren
meegegeven.
d. Het vakblad Informagie – nieuwste digitale beschikbaarheid - Jasper Oberon
 Het vakblad staat voor NMU-leden (inlog) al enige jaren digitaal ter beschikking op de NMU
website. Velen weten dat niet.
 Jasper legt aan de hand van een flitsende Power Point presentatie uit hoe het beter en anders
zou kunnen m.b.t. het digitaliseren van naslagwerken, zoals een vakblad. (Maar dat zouden
ook boeken kunnen zijn.)
 Het gaat om het gebruik van ISSUU: een mooi platform waar men gratis tijdschriften ter lezing
kan aanbieden. Indien nodig voor iedereen toegankelijk of juist afgeschermd alleen voor je
eigen leden.
 Het basisprogramma zou voldoende moeten zijn voor de noden van de NMU, maar technische
upgrades - indien gewenst - zijn tegen betaling ook te verkrijgen.
 De presentatie van Jasper toonde aan, dat de NMU in staat is om mooie digitale publicaties te
delen. (De definitieve vorm van een toekomstige digitale Informagie zal overigens nog
uitgewerkt worden en viel ook buiten de scope van de presentaties tijdens deze vergadering.)
 De Informagie is vanaf het najaar 2014 (via de inlog op de NMU-website) voor leden te
bekijken op het ISSUU-platform: gemakkelijk online te lezen via de computer, tablet of
smartphone. Ook mogelijkheid om te downloaden.
AB vergadering
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e. Voortgang beleidsvoornemens DB NMU - Informagie puur digitaal – Martin Paul












Martin presenteerde op heldere wijze het advies van het DB en bijbehorende argumentatie om
per januari 2016 puur digitaal te gaan met de Informagie. Het DB heeft in de voorbereiding om
tot haar advies te komen dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen van ‘de digitale
werkgroep’ (Martin Paul (DB-lid/voorzitter werkgroep), Lodewijk de Widt, Arjan van Vembde
(adviseur)). Deze werkgroep heeft o.a. vele gesprekken gevoerd met andere NMU-leden om
tot haar advies voor het DB te komen. De digitale werkgroep heeft met het delen van haar
bevindingen haar functie vervuld. (Uiteraard zijn o.a. genoemde personen zeer bereid om in
de toekomst te blijven meedenken.)
Zo leidt het afschaffen van de gedrukte versie tot meer ruimte in het NMU-budget omdat
drukkosten, insteekkosten en verzendkosten zullen vervallen. Dat zorgt ervoor dat de NMU
zich kan blijven richten op haar belangrijkste doelstellingen (denk concreet ook aan het
organiseren van het Nederlands Kampioenschap Goochelen (DFoM), het
Juniorenkampioenschap, het stimuleren van de kwaliteit van de goochelkunst én het uitgeven
van de Informagie & het versterken van het NMU-netwerk).
In aansluiting op deze presentatie is het voorstel in stemming gegeven om het vakblad
Informagie als gedrukt medium eind 2015 te stoppen en uitsluitend voort te zetten in digitale
vorm.
De enkele leden die geen enkele toegang hebben tot internet, zullen dan een geprint
exemplaar ontvangen van de NMU-vereniging, waar zij lid van zijn.
Uiteraard blijven goede redacteuren noodzakelijk en moet de vormgeving professioneel
blijven!
Het voorstel dat in stemming werd gebracht is om het vakblad Informagie in gedrukte vorm te
stoppen en het vakblad puur digitaal voort te zetten per januari 2016.
Met welke dikte, frequentie, inhoud, etc. zal nog nader moeten worden uitgewerkt. Verder zal
onder de huidige medewerkers van het blad moeten worden geïnventariseerd wie zijn
werkzaamheden kan en wil voortzetten na 2015.
Stemming over het voorstel:
Het aantal stemmen vóór : 250
Het aantal stemmen tegen: 144 (blanco: geen)
Het voorstel werd met ruime meerderheid aangenomen

8. Volgende AB-vergadering

Zaterdag 7 maart 2015
9. Rondvraag

a. Op verzoek van de vergadering gaat Jasper Oberon onderzoeken of het de moeite waard is
serverruimte te kopen waarop digitaal beeldmateriaal kan worden opgeslagen. Dit naar aanleiding
van een verzoek van DFoM, die vragen kreeg van artiesten na het vorige NJT of zij gemaakte
opnames in kopie konden krijgen. Ook na het laatste Dutch festival of Magic kreeg de NMU
dergelijke verzoeken van artiesten.
b. Naar aanleiding van het gestelde in punt 9.a. zal er een duidelijker regeling komen voor het
maken van opnames (foto/video) tijdens NMU-activiteiten, in het bijzonder tijdens het festival.
c. Een korte discussie over een TV-programma waarin trucs worden verklaard. Er blijken vooren tegenstanders onder de aanwezigen. Hoewel het onderwerp interessant is, lijkt het vooralsnog
niet mogelijk om met alle vertegenwoordigers een eensluidend standpunt in te nemen. Het steekt
menigeen dat trucs die hedentendage door veel goochelaars in hun shows worden vertoond, worden
verklapt. Anderzijds is die informatie ook op internet te vinden. Het verschil zou kunnen zijn dat men
via internet zelf moeite moet doen om iets te vinden en via de TV ongevraagd (de zender staat
toevallig aan) de uitleg aangeboden krijgt. Maar ook dat geldt maar voor een deel van de kijkers,
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omdat sommige kijkers juist hebben gekozen voor die uitzending. Verder is TV vluchtig en de
meesten zijn de uitleg al snel vergeten als er al niet echt interesse in het onderwerp is. De vraag of
uitleg van 'eenvoudige' (en ook over wat is eenvoudig verschillen de meningen) trucs schadelijk of
niet schadelijk is voor de goochelkunst en de NMU is niet zo maar 1-2-3 beantwoord.
d. Sluiting vergadering. De in goede sfeer verlopen vergadering werd ten slotte - iets te te laat - met
een hamerslag afgesloten door president Flip Hallema.

====
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FICHE bij Agenda AB voor zaterdag 8 - 11 - 2014
Opmerking bij deze annex: de overzichten met getallen zijn uitgereikt aan aanwezigen en zullen NIET bij
dit verslag worden gevoegd.
ANNEX bij punt 3, BEGROTING 2014/2015

Penningmeester Jan Kosters doet verslag:
Hierbij een korte schriftelijke toelichting op de verwachte cijfers van 2014. We sluiten dit jaar negatief af, zo
is de verwachting. Maar relatief valt het mee.
Een puntsgewijze toelichting, allereerst de inkomsten:
- Inkomsten uit leden en donateurs. De inkomsten uit leden en donateurs gaan goed. Er zijn nieuwe leden
bijgekomen en ook nieuwe donateurs. Helaas heb ik een aantal donateurs moeten afvoeren van de lijst
omdat ze niet betaalden na meerdere pogingen.
De contributie-inkomsten zijn iets hoger dan begroot, omdat ik ook de dubbelleden mee heb geteld. Aan de
uitgavenkant gaan die er weer van af. Vervelend is wel dat een aantal clubs nog moeten betalen of dat heel
laat hebben gedaan.
- Activiteiten, Magic in Uitvoering. De verwachting is dat dit budget neutraal kan gebeuren.
De opkomst was uiteindelijk goed.
- Activiteiten, Juniorenconcours. Dit jaar viel de opkomst tegen. De inkomsten bleven achter bij de
verwachting.
- Congresfonds. Het congres is geëindigd in de min, dus geen inkomsten te vermelden. De inkomsten en
uitgaven vermeld ik apart. In deze verwachting alleen het saldo, zodat u ook weet hoe het potje
‘congresfonds’ wijzigt.
Samengevat: Met name de inkomsten uit het juniorenconcours zorgen voor een lagere opbrengst dan
begroot.
Dan de uitgaven:
- Bestuur. De reiskosten zijn zoals ingeschat. Vermeld moet worden dat er € 488 is gedeclareerd aan
reiskosten uit vorige jaren. Anders kwamen we een stukje lager uit.
Bij de post diversen zit ook een bedrag voor 3 gouden spelden.
- Activiteiten. Magic in uitvoering (het goochelweekeind voor de jeugd). De uitgaven lijken naar verwachting
te zijn. Het weekeinde zal dan ook licht in de plus eindigen of rond nul uitkomen.
Verder betaald de NMU vanaf nu de WA-verzekering tijdens een evenement. We vinden dit van algemeen
belang. Dit jaar was dat € 165 voor het nieuwjaarstreffen. Voor het congres en het Jeugdweekeinde zijn deze
kosten verwerkt in de betreffende posten zelf.
- Juniorenconcours. De uitgaven zijn laag gehouden t.o.v. de begroting. Helaas waren de inkomsten ook lager.
Vanuit het jeugdfonds gaat € 1.000 naar dit evenement. Daarom is er per saldo € 146 teruggegaan in de pot.
Chapeau voor de scherpere begroting en handhaving!
- Website. Geen kosten voor een nieuwe site o.i.d. Alleen lopende kosten en de kosten voor de NMU-app.
- Informagie. De Informagie kost dit jaar iets minder dan verwacht. Helaas is de post weer duurder geworden.
Op dit moment zijn vooral de internationale tarieven omhoog gegaan. Voor slechts 31 adressen betalen we
4x 200 per jaar op dit moment. Dat betekent dat de verzending van de ‘normale’ binnenlandse editie niet zo
heel duur is in verhouding.
AB vergadering
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Voorstel: uitzoeken wat internationale verzending kost als we dat handmatig verwerken.
- Congres: In de aparte bijlage is een uitsplitsing gegeven van het resultaat. Hier het verliessaldo.
- Congresfonds. Standaardbedrag dat naar de organisatie gaat.
- Juniorenfonds. Geld is naar de organisatie gegaan en uiteindelijk is niet het hele bedrag benut.
- Fismfonds. Dit jaar kosten voor onze president die naar het ECM ging.
Alles bij elkaar:
Uiteindelijk verwacht ik een verlies van zo’n € 7.500.
Terwijl het verlies op het congres + juniorenconcours € 10.928 is.
Voor 2015 staat er geen congres in de planning, dus dat betekent een jaartje sparen.
Voorstel:
Aan het eind van het jaar € 5.000 uit het potje “Eigen Vermogen” te storten in het Congresfonds.
Dit ook voor 2015 te doen.
Overzicht potjes en bezittingen
Zie hiervoor het andere blad met een voorlopige balans.
- Schrik niet van het verschil tussen de totale bedragen onderaan de balans. In 2013 stond er ruim € 12.000
aan ontvangen betalingen voor 2014 op de balans! Zonder dat bedrag is het verschil onder de streep veel
kleiner.
Alle fondsen zijn als volgt aangepast:
1) Beginbedrag op 1/1 2014
2) Verlies/winst 2014
3) Dotatie vanuit het Eigen Vermogen
4) = nieuwe bedrag per 31/12
Ik (aldus de penningmeester) heb een inschatting gemaakt van de kosten die nog komen / betaald moeten
worden. Dat zie je terug als ‘verlies’. Samen met de afname van het totale vermogen kom je op een negatief
resultaat van zo’n € 7.500. Dat is het bedrag dat we interen op ons geld.
De reden om dit zo te doen: in de voorlopige cijfers zitten alle kosten al verwerkt. In de balans nog niet, dus is
de betaalrekening/spaarrekening te hoog. Het geld is nog niet ‘weg’.
U ziet dat het Eigen Vermogen is toegenomen (geld zonder specifieke bestemming). Deze toename is het
ontvangen geld 2014 – minus alle algemene kosten. Die worden door de huidige contributie ruimschoots
gedekt. Vandaar mijn voorstel om een groter bedrag naar het congresfonds te schuiven.

AB vergadering

Page 7 of 11

Verslag van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de
Stichting NMU op zaterdag 8 november 2014

Juniorenconcours 2014
Inkomsten: € 2.077,19
Uitgaven: € 2931,09.
Negatief resultaat: € 853,90. Dit blijft binnen het bedrag van de € 1.000 die elk jaar naar het juniorenconcours mag gaan. Daar wordt
onder andere de extra coachingsdag voor georganiseerd. Met resultaat!
Congres 2014
Inkomsten: € 28.239,64 (waarvan € 12.957,07 al in 2013 is ontvangen dankzij de vroegboekkorting)
Uitgaven: € 40.861,91 (netjes binnen de begroting gebleven)
Resultaat: € 12.572,65 negatief (= afname congresfonds)
Congresfonds: € 2.500
Verlies: € 10.072,65

Annex bij punt 4. NMU planning bestuursverkiezingen
I.v.m. het vinden van een nieuwe werkkring stelt huidige penningmeester zijn functie ter
beschikking. Een oproep om de vacature te vullen is reeds gedaan in voorgaande ABvergaderingen en via de NMU mailing, maar er hebben zich nog geen kandidaten aangemeld.
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:
gekozen

herkozen

President
Flip Hallema

Nov 2009
1e T

Nov 2012
2e T

Vice-president
Jasper Oberon

Nov 2009
1e T

Nov 2012
2e T

Penningmeester
Jan Kosters

Maart
2009
1e T

Maart
2012
2e T

Secretaris
Kees Ros

Nov 2009
2e T

Marketing en promo
Martin Paul

Maart
2012
1e T

afgetreden

gekozen

Nov 2012

Maart
2013
1e T

einde
termijn
Nov
2015
Moet
stoppen
Nov
2015
Moet
stoppen
Maart
2015
Moet
stoppen
Maart
2016

Einde
1e T
Maart
2015
Einde
1e T

1e T = eerste termijn
In maart 2015:
Marketing > herkiesbaar
Penningmeester wordt vervangen. Kandidaten worden momenteel gezocht.
In nov 2015:
President moet stoppen. Kandidatuur open.
Vice-president moet stoppen. Kandidatuur open.
In maart 2016:
Einde 1e termijn secretaris. Kandidaten voor deze post kunnen zich melden.
Algemene opmerking: Het DB streeft ernaar met minimaal 4 man het DB te bezetten en accepteert dus in
een periode tussen twee vergaderingen een open plaats in het bestuur.
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Annex bij pt 5
Opm: de crisis blijft een zorg. Dalende bezoekersaantallen. Leden zonder of met minder werk. Ook
lagere prijzen leiden niet tot hoger bezoekertal (getest in 2011). Ledental moet dus omhoog, mede ook
op stijgende prijzen op te vangen. Potentieel zijn er nog meer dan 1000 leden te werven, maar ze
moeten de NMU kunnen vinden en ervan overtuigd zijn dat het zin heeft daarbij te horen. De basis om
dat gedachtegoed met z’n allen uit te dragen is ‘The Magic Way’.

Annex bij punt 5.a
NMU-cyclus; programmering 2014-2015; o.m. Nationale Congressen (NK) voor de Goochelkunst
2014
9 februari
Nieuwjaarstreffen (tevens 2e NMU voorronde voor FISM-EK)
8 maart
Statutaire NMU jaarvergadering Algemeen bestuur, Utrecht
23 maart
DSoM/NMU Coachingsdag in Meppel (alleen voor deelnemers Jongerenconcours)
6 april
31e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours
29 mei
Open Dag NMU, gratis toegang
29-31 mei
Dutch Festival of Magic en 54e Nederlands ‘Open’ Kampioenschap
(tevens 2e NMU voorronde voor FISM-WK)
24 – 28 sep
FISM Europese Kampioenschappen (Cruiseschip, Marseille, Frankrijk)
(tevens mogelijkheid om te classificeren voor FISM-WK)
4 oktober
Magic Surprise Day. Organisatie: Aladdin.
17 – 19 oktober
16e NMU jongerenweekeind, Lunteren
november
NMU najaarsvergadering, Utrecht

Annex bij punt 5.b
2015
18 januari
7 maart
12 april
19 april
volgt
23-25 oktober
november

(in 2015 géén Dutch Festival of Magic/NK i.v.m. FISM WK)
Nieuwjaarstreffen (reserve NMU voorronde FISM WK); GCR
Statutaire NMU jaarvergadering Algemeen Bestuur, Utrecht
Coachingsdag Juniorenconcours
32e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours
FISM Wereldkampioenschap (Rimini, Italië)
17e NMU jongerenweekeind, Lunteren
NMU najaarsvergadering, Utrecht

Annex bij punt 5.c
Verkort overzicht van de NMU planningscyclus ( 3 jaar ) en de samenhang van activiteiten
NMUMSD
D-Day
FISM EK
FISM WK
congres/NK
2012
Nee
Ja
Nee
Ja
2013
ja
Nee
Ja
2014
Ja
Ja
Nee
Ja
2015
Nee
Nee
Ja
ja
2016
ja
ja
Nee
2017
ja
Nee
ja
Ja
2018
Nee
ja
Nee
ja
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VR FISM = voorronde voor FISM kampioenschappen
NMU congres en NK

2012
Nee (WK)

-

2014
Ja
VR FISM
WK
EK
VR FISM
WK
-

vervallen

Ja

-

14e
29e
2x
4x

Ja
5 okt
15e
30e
2x
4x

Ja

Ja

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
-

2015
Nee (WK)

-

2016
Ja
VR FISM
EK/WK
-

-

2017
Ja
VR FISM
WK
EK
VR FISM
WK
-

2018
Nee (WK)

-

Ja
VR FISM
EK/WK ?
Ja ?

Ja

Ja ?

WK
(Italie ?)
MKCN
VR FISM
WK
-

WK

-

MKCN
VR FISM
WK
Ja ?

-

Ja ?

-

Ja ?

-

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

Annex bij punt 6
Juniorenconcours 2015
presentatie: Sylvia Schuyer ( afgesproken: onder voorbehoud dat als ze een aanbieding uit het buitenland krijgt
voor meerdere dagen dat ze daar op in kan gaan.)
Jury:
1. Michel van Grinsven voorzitter
2. Michel van Zeist
3. Dion van Rijt ( onder voorbehoud als hij geen contract krijgt)
4. Ray Joel
5. Lekenjury volgt
En als rekenmeester en begeleiding en ondersteuning van de juryleden Arnoud van Delden.

Reglement (kleine aanpassing voor jeugdconcours n.a.v. recente ervaringen)
N.a.v. voorstellen voortkomend uit de evaluatie van het vorig concours heeft het DB besloten om de
volgende regels voor het juniorenconcours in aanvulling op (in afwijking van) het NMU
wedstrijdreglement van kracht te verklaren voor het juniorenconcours 2015
a. In principe worden zoveel mogelijk prijzen uitgereikt en ex-aequo's voorkomen.
b. In aanvulling op pt a: voor een 1e prijs dient wel minimaal 70 punten te zijn behaald (i.p.v. 80) en
er dient minimaal 60 punten te worden behaald om een 2e of 3e prijs te kunnen verdienen omdat er
een minimale kwaliteitswaarborg moet zijn.
c. een aanmoedigingsprijs kan zowel in de categorie toneel als in de categorie close-up worden
uitgereikt met dien verstande dat die prijs gaat naar een deelnemer die geen 1e, 2e of 3e prijs
ontvangt; een aanmoediging is gericht op deelnemers die nog niet in de prijzen zijn gevallen
d. v.w.b. tijdsoverschrijdingen geldt het NMU-reglement.
Een gele lamp moet worden gebruikt om de deelnemers een signaal te geven dat er nog 1 minuut
officiële tijd resteert om de act af te maken. Een act wordt dus NIET afgebroken met een rode lamp.
De rode lamp wordt niet gebruikt. Tijdsoverschrijding leidt tot aftrekpunten. De jury beslist. Als je wel
een rode lamp gebruikt (en dan kunt zien dat de tijd daadwerkelijk is overschreden) leidt dat niet tot
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diskwalificatie. Maar dan moet je dat wel luid en duidelijk tevoren aankondigen om misverstanden te
voorkomen.

Annex bij punt 7.d. Beleidsvoornemens
-

vaardigheidscertificaten goochelen
jurering voor straatgoochelen
intensivering werving via NMU Magic Club
samenwerken met jeugdtijdschriften (Taptoe)
verder uitbouwen website
implementatie wervingsplan
stimuleren deelname jeugd
lijst van lezingen
verdere ontwikkeling van The Magic Way
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uitgevoerd; moet meer aandacht aan besteed
nog geen actie
gestart met actie via dealers v.a. nov 2012
voorlopig gestopt (gebrek interesse bladen)
wordt voortdurend aan gewerkt
wordt aan gewerkt
wordt uitvoering aan gegeven
in maart (update september) ingediend door Toi Toi
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