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Vergadering: AB Vergadering Voorzitter: Flip Hallema 

Datum / tijd: Zaterdag 7 maart 2015, 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: - 

 

Opgesteld: Ede,  31 maart 2015. 
 

afw: Okito, Goa, Gonga, Burgersdijk, Zwolle.  
Vertegenwoordigd: 76,91 % = 77 % van de leden. 
 

Verslag AB vergadering 
 
1. President NMU, Flip Hallema, verwelkomt de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen. 
 
Aanwezig:  
 
2.a. Mededelingen en ingekomen stukken 

a. John Carey is voornemens Nederland te bezoeken als er clubs zijn die van hem een lezing zouden willen 
krijgen. 
b. DB NMU ontving een verzoek van goochelaars.forum een nmu-perspas te verstrekken. Dit is met redenen 
omkleed (vooralsnog) niet toegekend. 
 
2.c. Jan Kosters heeft zijn penningmeesterschap door drukke werkzaamheden in december neergelegd 
en een opvolger gevonden. Voorstel van DB is om Marc Blommestijn te benoemen in het DB. Er zijn geen 

tegenkandidaten.  Marc is lid van de NBG en heeft  een financiële achtergrond. 
Heeft goochelen als hobby. Met handopsteken is Marc unaniem in het DB gekozen als penningmeester.  
 
Penningen en ledenadministratie zijn gescheiden. Henk Op den Brouw heeft het beheer van de ledenlijsten op 
zich genomen. Dit zal ook worden vermeld in de colofon van het vakblad Informagie. 
 

  
3. Begroting 2014/2015 

a. Financieel verslag 2014, penningmeester 
Jan Kosters, als zojuist afgetreden penningmeester en verantwoordelijk voor het financieel beheer 
over 2014, geeft uitleg aan de hand van uitgereikte stukken. Dit betreft balansen met toelichtingen.  
Het festival (mei 2014) gaf een verlies van circa E 10.000. Er waren enkele meevallers 
(jeugdweekeind) en enkele tegenvallers (festival en juniorenconcours). Postaal verzenden (vakblad) 
werd weer duurder. Bestuurskosten bleven binnen de begroting. Het nettoverlies over het hele jaar 
2014 bedroeg E7901,97. 
Begroting 2015: 
Penningmeester heeft een voorzichtige begroting opgesteld, waarin meevallers kunnen voorkomen. 
Voor Informagie is het bedrag iets omhoog gegaan vanwege hogere porto. 
 
b. Verslag kascommissie 
Wim Bos spreekt namens de kascommissie. Hij omschrijft het werk van de penningmeester als zeer 
accuraat en overzichtelijk. Er is sprake van goed beheer van de NMU-gelden. De commissie was zeer 
complimenteus over de penningmeester.  Frans de Groot en Wim Bos waren leden van de 
kascommissie. De commissie stelt voor de penningmeester te déchargeren. 
 
c. Verlenen decharge aan de penningmeester (na goedkeuring AB, stemmen) 
Unaniem is décharge verleend aan Jan Kosters. De president bedankte Jan nogmaals en de 
afgetreden penningmeester kreeg een verdiend applaus. 
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d. Benoeming kascommissie 2015 
Wim Bos treedt af. Frans de Groot blijft aan en het tweede lid van de commissie wordt Jan Kosters. 

 
4. Terugblik 2014 en de activiteiten in de NMU-cyclus voor 2014 en 2015 

a. AB-leden geven hun mening over 2014; inventarisatie plus- en minpunten: 
Het was een mooi jaar. Er zijn geen verbeterpunten voorgesteld. Kennelijk werkt de NMU-cyclus. 
De locatie van een festival moet wel iedere keer opnieuw worden beoordeeld. De Reehorst is namelijk 
wel duurder in vergelijking met andere locaties in Nederland. De vraag doet zich hier voor of je gaat 
voor goedkoop of voor hoogwaardige kwaliteit. Wat wil je als NMU uitstralen? tegelijkertijd moet e.e.a. 
wel met elkaar in balans zijn en is het ook een valide vraag wat we ons als NMU kunnen permitteren. 
 
b. NMU programma 2015 en 2016 
MSD in 2016 wordt georganiseerd door Aladdin. Met dank voor het aanbod. 
 
c. FISM WK in Italië, 2015. Update. 
Douwe Swierstra is adviseur voor het FISM comité. 
Nederlandse deelnemers: 3 of 4. Aanmelden voor de FISM WK vóór 15 maart 2015. De President van 
de NMU begeleidt de procedure, maar het blijft een persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere 
deelnemer om zelf de regels te lezen en op tijd te reageren. Het DB van de NMU werkt adviserend en 
faciliterend en herinnert kandidaten aan zaken. 
 
Flip neemt contact op met  de kandidaten die nog geen aanmeldformulier hebben aangeboden aan de 
president van de NMU. 
 
d. Organisatoren gezocht voor: 

NMU Dutch Festival of Magic/NK  2016, 2017  (WIE GAAT DIT DOEN ?) 
Nieuwjaarstreffen in   2016, 2017 
MSD in     2018 

  

Festival/NK: Er is  een organisatieteam van de NMU. Daar kunnen enkele leden bij.  Oproep ook aan 
clubleden wie er bereid is om te helpen. Dat kunnen individuen zijn; het hoeft geen club te zijn. 
 
NJT 2016: oproep wie deze kar gaat trekken. 

 
e. Naleven van het 2-prijzenbeleid (leden vs niet-leden) is belangrijk. Dit hoort bij het totaalpakket aan 
voordelen van het lidmaatschap. Het DB doet nogmaals een oproep aan allen om zich hier aan te 
houden, omdat is gebleken dar dit niet altijd het geval is. Dat is jammer, want het moet altijd duidelijk 
zijn voor leden wat HUN voordeel is om bij de NMU te zitten. 

 
5. Commissie gouden speld -  Verslag eventuele voortgang 

Commissie legt uit dat zij niet tot unaniem voorstel is gekomen.  
Opmerking: dit was wel zo, maar de President mocht daar niets van weten. Inmiddels is 
tijdens het Juniorenconcours in Meppel aan Flip Hallema de Gouden Speld uitgereikt. 
Om e.e.a. goed vast te leggen is dit mede de reden voor het late verschijnen van dit 
verslag. Het DB wilde dat doen nadat de GS aan Flip was uitgereikt, zodat een ieder in 
verslagen als deze kan lezen wat er waarom is gebeurd..  

Commissie treedt af en nieuwe commissie wordt benoemd. De commissie Gouden Speld 2014 
(mrt 2014-mrt 2015) bestond uit: 

Willem Christiaans, Henk Op den Brouw en Frederik van Meeteren 
Nieuwe commissie, voor 2015 (mrt 2015-mrt2016), bestaat uit: 

Willem Christiaans, Henk Op den Brouw en Elzo Nieuwold (Willy Magnetica) 
 
 
6. Junioren Close-up en Toneelconcours – NMU 2015 en 2016 

2015 – verder ontwikkelen van het nieuwe concept. Mitch Durbank organiseert dit concours in 2015 
voor het laatst. Continuïteit via Manro lijkt te zijn gewaarborgd. 

 

7. Communicatie 
a. Communicatie binnen de NMU – Update The Magic Way 
Martin Paul presenteert de uitgangspunten van het NMU-beleid: The Magic Way. 
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Dit beleid is enige jaren geleden door het AB enthousiast omarmd en wordt sindsdien als uitgangspunt 
gebruikt door het DB bij beleidsvoering en bij het opzetten en uitvoeren van actieplannen. Tevens geeft 
Martin Paul een korte update van bijbehorend actieplan. 
Aansluitend geeft hij een kort overzicht van enkele resultaten van de afgelopen periodes, o.a.: Twitter, 
Facebook, verdere vernieuwingen NMU-website, persberichten en NMU/prijswinnaars/evenementen 
nadrukkelijker in de pers, nieuwe partnerschappen en verbeterde vindbaarheid NMU door externe 
partijen. 
(Informagie en NMU-update worden respectievelijk bij punt 7.b en 7.d besproken.) 
 
b. Informagie 

Het vakblad is reeds circa 4 jaar digitaal. Op de website en sinds kort op ISSUU (platform, door Jasper 
tijdens de vergadering in november getoond). 
Het AB besloot afgelopen november om vanaf jan 2016 het vakblad niet meer te drukken. 
Er is verslag gedaan van een bijeenkomst DB/redactie in januari 2014  (verslag opgemaakt door secr). 
Er wordt een plan ontwikkeld op basis waarvan alle betrokkenen (redactie) zullen beslissen of zij hun 
werkzaamheden voor een uitsluitend digitaal vakblad willen voortzetten. Binnen het DB is Martin Paul 
de dossierbehandelaar. (De huidige jaargang Informagie zal sowieso door de huidige redactie met 
dezelfde passie en met dezelfde aandacht voor goede kwaliteit worden verzorgd.) 
 
c. Website 

Webredacteur Evert Warrink kon niet aanwezig zijn. Hij is al enige tijd webredacteur. In punt 7.a is de 
NMU-website en de goede en gestructureerde aandacht, die Evert geeft aan de website, door Martin 
Paul kort besproken. 
 
d. NMU-update 

Jasper Oberon presenteert ‘NMU Update’ als toekomstige video’s op youtube kanaal van de NMU. Hij 
geeft aan wat de mogelijkheden ook kunnen zijn in combinatie met b.v. website en vakblad. 
NMU-update is een serie videoclips waarin onderwerpen of mensen aan bod komen. De preview, die 
werd getoond, oogde professioneel. Jean-Paul werkt samen met Jasper om dit medium verder uit te 
bouwen. Het DB zal het AB blijven informeren over de voortgang. 

 
8.  Bestuur en beleid 

 Samenstelling AB/DB: update wisselingen bestuur (annex) 
Herverkiezing van Martin Paul.  Unaniem herkozen als lid DB voor een 2e termijn. 

 
Flip legt uit welke DB-ers op korte termijn hun functie moeten neerleggen. Ook dat er beperkt werd 
gereageerd op de oproepen om zich beschikbaar te stellen als bestuurder. 
De secretaris presenteert een totaalplaatje m.b.t. het door het DB beoogde bestuur, op basis van 
aanmeldingen en wensen van betrokkenen. 
DB zal in november Jasper Oberon aan het AB voorstellen als – wederom - lid DB. Het DB zal – naast 
Jasper Oberon – dan ook Douwe Swierstra voorstellen als kandidaat voor het DB. Het huidige DB ziet 
daarbij Jasper Oberon als toekomstige president van de NMU (voorzitter) en Douwe Swierstra als 
toekomstig vice-president van de NMU. Gevraagd wordt aan het AB deze voorstellen te delen met de 
achterban, zodat in november door het AB gestemd kan worden over toetreding van beiden tot het 
DB*. 

 
*Jasper besluit ter vergadering af te treden om daardoor verkiesbaar te kunnen zijn per november 
2015. 
 
Martin Paul fungeert tot november 2015  waarnemend vice-president. 

 
9. Volgende AB-vergadering 

Zaterdag 7 november 2015. 
 
10. Rondvraag 
 

Mededeling van de Commissie Gouden Speld 2016; deze zal op korte termijn met een voorstel komen 
naar DB. 
 
Om 13.30 werd de vergadering gesloten. 
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FICHE bij Agenda AB voor zaterdag 8 maart 2014 
 
 
Annex bij pt 4.a. en 4.b.  

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 4.a. 

2014 

9 feb   Nieuwjaarstreffen Hoofddorp DMS 
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 bij Manro Gala studio 
13 april   Goocheldag in Geel (B) 
29 mei   Open Dag NMU (middag), gratis toegang 
29-31 mei  Dutch Festival of Magic en 54e Nederlandse ‘Open’ Kampioenschap 

(tevens 2e NMU voorronde voor FISM-WK) 
Ede, Theater en Congrescentrum De Reehorst 

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 4.b. 
 
 

NMU-cyclus; programmering 2014-2015; o.m. Nationale Congressen (NK) voor de Goochelkunst 
 

2015    

18 jan Nieuwjaarstreffen Rotterdam (GCR) 
7 maart   Statutaire NMU jaarvergadering Algemeen bestuur, Utrecht 
12 april   coachingsdag voor deelnemers jeugdconcours 
19 april   32e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours 
6 – 11 juli  FISM Wereldkampioenschap (Rimini, Italië) 
3 oktober  Dynamite Day (planning) 
oktober   17e  NMU jongerenweekeind, Lunteren 
november  NMU najaarsvergadering, Utrecht 
 
Belangrijk voor uw planning: financieel, als bezoeker en als potentiële deelnemer: 
 
   2017 

Europese FISM Kampioenschappen in Blackpool  
 
   2018 

Kandidaten voor het FISM WK voor zover nu bekend: Finland en Zuid-Korea   
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Verkort overzicht van de NMU planningscyclus ( 3 jaar ) en de samenhang van activiteiten 

 NMU-
congres/NK 

MSD D-Day FISM EK FISM WK 

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 

 
VR FISM = voorronde voor FISM kampioenschappen 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

NMU Dutch Festival of 
Magic en Nederlands 
kampioenschap 

Nee (WK) Ja 
VR FISM 
EK/WK 

Ja 
VR FISM 

WK 

Nee (WK) Ja Ja Nee (WK) 

FISM EK - - EK 
VR FISM 

WK 

- - EK 
VR FISM 

WK 

- 

FISM WK WK 
(Italie) 

- - WK - - WK 

Nieuwjaarstreffen GCR Ja 
VR FISM 
EK/WK ? 

Ja MKCN 
VR FISM 

WK 

Ja Ja Ja 
VR FISM 

WK 

Magic Surprise Day 
(indien geen DD) 

- Ja ? - Ja ? - Ja ? - 

Dynamite Day 
(indien geen MSD) 

Ja ? - Ja ? - Ja ? - Ja ? 

Jongerenweekeind 17e 18e 19e 20e 21e  22e 23e 

Juniorenconcours 32e 33e 34e 35e 36e  37e 38e 

NMU vergadering 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 

Vakblad voor de 
goochelkunst 

4x digitaal digitaal digitaal digitaal digitaal digitaal 

Ruimte voor 
aanvullende activiteiten 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Europese kampioenschappen van de FISM 2014 werden gehouden in Frankrijk. 
 
Wereldkampioenschappen van de FISM worden in 2015 in Rimini, Italië, gehouden. 
 
 
Overzicht juryleden NMU NK 2010 - 2014 
 

2014  

1 Douwe Swierstra 

 (voorzitter) 

2 Paul Morak 

3 Lodewijk de Widt 

4 Sylvia Schuyer 

5 Karel de Rooij *) op vr 

en zat 

2013 

1 Douwe Swierstra 

 (voorzitter) 

2 Paul Morak 

3 Lodewijk de Widt 

4 Dan LeFay 

5 Sylvia Fritschek. Zij 

verving Rene 

Nieuwenhuisen; die uitviel 
 

2011 

 Cor Leenen, 

 Rob Ziekman 

 Bert Speelman 

 Sylvia Fritschek 

 John Anders 

voorzitter 

2010 

Ronald Moray 

voorzitter 

Bert Speelman 

Frank Neeling 

John Anders 

Yvonne Keuls 
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Annex bij punt 5. Commissie gouden speld 

De commissie bestond de afgelopen jaren uit: 
 

2009 Rob Ziekman, Bernard van den Boogaard, Wim Bos. 

2010 Tel Smit, Bernard van den Boogaard, Hans Rademaker (John Anders) 

2011 Hans Rademaker (John Anders), Wim Bos, Hans Pelgrim 

2012 Douwe Swierstra, Martin Hanson, Hans Pelgrim 

3/2012 – 3/2013 Douwe Swierstra, Martin Hanson, Wim Bos 

3/2013 – 3/2014 Frans de Groot, Elzo Nieuwold en John Anders 

3/2014 – 3/2015 Willem Christiaans, Henk Op den Brouw en Frederik van Meeteren 

2016 Willem Christiaans, Henk Op den Brouw en Elzo Nieuwold (Willy 
Magnetica) 

 
Tijdens het NJT 2012 werd de Gouden Speld van de NMU uitgereikt aan Eric Eswin. 
Tijdens het Dutch Festival of Magic 2013 werd tijdens de opening de Gouden Speld uitgereikt aan 
Hilbert Geerling en in 2014 aan de Stichting Magic Care, Marlies Greve. 

 
 
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 
diskwalificatie. Maar dan moet je dat wel luid en duidelijk tevoren aankondigen om misverstanden te 
voorkomen. 
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Annex bij punt 7 
 

 
 

 
 



 
 

Verslag van de vergadering 

van het Algemeen Bestuur van de 

Stichting NMU op zaterdag 7 maart 2015 

 
AB vergadering Page  of 9 

 

 

8 

 
 



 
 

Verslag van de vergadering 

van het Algemeen Bestuur van de 

Stichting NMU op zaterdag 7 maart 2015 

 
AB vergadering Page  of 9 

 

 

9 

 
Annex bij punt 8a.  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: 

   gekozen herkozen afgetreden gekozen einde 
termijn 

 

President 
Flip Hallema 

Nov 2009 
1e T 

Nov 2012 
2e T 

   Nov 2012 
Einde 2e 
T 

Nov 2015  

Vice-president 
Jasper Oberon 

Nov 2009 
1e T 

Nov 2012 
2e T 

    (Nov 2015) 
functie 
neergelegd 
per mrt 
2015 om 
herkiesbaar 
te zijn in 
nov 2015 

 

Waarnemend vice-
president 
Martin Paul 

     Mrt 15 - nov 
15 ivm 
vacature 

Penningmeester 
Jan Kosters 

Maart 
2009 
1e T 

Maart 
2012 
2e T 

    Maart 2015 
Einde 2eT 

Overgenomen 
door Marc  

Penningmeester 

Marc Blommestijn 

   Mrt 2015 
Gekozen 
1e T 

  

Secretaris 
Kees Ros 

Nov 2009 
2e T 

  Nov 2012 Maart 
2013  
1e T 

Maart 2016 
Einde 1e T 

 

Marketing en promo 
Martin Paul 

Maart 
2012 
1e T 

     Maart 
2015 
Herkozen 
voor 2e T 

Mrt 2018 
Einde 2e T 

 

 1e T = eerste termijn 

 
Annex bij punt 8b. Beleidsvoornemens 

- vaardigheidscertificaten goochelen   uitgevoerd; moet meer aandacht aan besteed 

- jurering voor straatgoochelen   nog geen actie 

- intensivering werving via NMU Magic Club gestart met actie via dealers v.a. nov 2012 

- samenwerken met jeugdtijdschriften (Taptoe) voorlopig gestopt (gebrek interesse bladen) 

- verder uitbouwen website   wordt voortdurend aan gewerkt 

- implementatie wervingsplan   wordt aan gewerkt 

- stimuleren deelname jeugd   wordt uitvoering aan gegeven 

- lijst van lezingen    in maart (update september) ingediend door Toi Toi 

- verdere ontwikkeling van The Magic Way 

 

 


