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Vergadering: AB Vergadering Voorzitter: Flip Hallema 

Datum / tijd: Zaterdag 7 november 2015, 10:30 – 13:30. 

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht (zie onder voor routebeschrijving) 

Bijlagen:  

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

Opmerkingen: Deze finale versie wordt op de website gezet  

 
Opgesteld: Ede, 8 november 2015. 
 
 
Aanwezig vertegenwoordigers van de NMU-verenigingen, m.u.v. Carte Blanche, Gonga, Merlijn, HAGCJC 
Burgersdijk, MK Zwolle, en MR Arnhem. 
Tevens aanwezig Jean-Paul Broekhuizen (nieuwe hoofdredacteur digitaal vakblad Informagie) en Aris Smit 
(aftredend tekstredacteur). 
Totaal aantal stemmen vertegenwoordigd (in percentage van het bij de verenigingen aangesloten ledental): 
84,96 %. 
 

AB vergadering 7 nov 2015 
 

 
1. Opening door president – Welkom 
Flip heet voor de laatste keer in zijn functie van president een ieder welkom. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- secretaris deelt mede dat 84,9 % van alle stemmen van de leden is vertegenwoordigd en dat de 
vergadering bevoegd is om beslissingen te nemen. 
- een ingezonden brief, inhoudende een inventarisatie van meningen verzameld door Minze Dijksma, 
m.b.t. het uitsluitend digitaal uitbrengen van het NMU vakblad m.i.v. jan 2016. Deze brief is als 
agendapunt opgenomen en was als bijlage meegezonden met de uitnodiging. Discussie hierover vindt 
plaats onder pt 7 van de agenda. 
- mededeling dat het NMU-jaarverslag 2014 is opgenomen op de NMU-website 
- Flip reikt oorkonde uit aan Wim Bos omdat hij zo vele jaren AB-er was en al die jaren positief heeft 
bijgedragen aan de NMU als bestuurder en vertegenwoordiger van zijn vereniging (Magische Kring 
Amsterdam – MKA). 
- een verzoek van een clubvertegenwoordiger om het agendapunt (7), waarin de brief van Minze 
besproken zal worden, eerder te behandelen, werd niet gehonoreerd. 

 
3. Begroting 2015/2016 
De penningmeester geeft een tussenstand van de financiën van de stichting en schetst de verwachting 
voor 2016. Formele goedkeuring van de gelden vindt plaats tijdens de statutaire vergadering in maart 
2016.  
Penningmeester geeft kort overzicht van zaken die lopen en waarmee gemeenschapsgelden zijn 
gemoeid. 
Het NJT 2015 was een leermoment voor de Stichting i.v.m. de procedure rond een verstrekt voorschot.  
De kosten gemoeid met het Juniorenconcours in Meppel dienen nader te worden onderzocht. Dit 
betreft m.n. het aantal niet betalende bezoekers (vrijwilligers?). Kan dit financieel wellicht verbeterd? 
Het Juniorenweekeind in oktober eindigde financieel positief, dit mede dankzij het hoge 
deelnemersaantal, dankzij docenten die hun reiskosten niet declareerden, giften en sponsoring door 
Magicshop. 
 
4. Samenstelling AB/DB en stemming toetreding twee n ieuwe DB-leden 
Het DB had sedert maart 2015 twee vacatures waarvoor kandidaten zijn  gevonden. De kandidaten 
zijn Jasper Oberon voor de functie van voorzitter (President) en Douwe Swierstra als vice-voorzitter 
(Vice-president) van de Stichting NMU. Er waren geen tegenkandidaten. Met algemene instemming 
mocht met hand opsteken worden gestemd. Beiden zijn unaniem gekozen. 
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5. Activiteiten en de NMU-cyclus  
a. terugblik 2015; AB-leden geven mening over 2015 (o.a. terugblik FISM WK in Italië, 2015) 
- uitslag van het FISM WK stond niet gelijk op de NMU website, maar is wel via andere 
middelen bekend gesteld. De vraag doet zich hier wel voor 'binnen hoeveel uur (tijd)' je iets 
via een officieel verenigingskanaal bekend wilt stellen. Onze 
verenigingscommunicatiemiddelen zijn qua tijd niet in competitie met de sociale media. 
Zorgvuldigheid is belangrijker (juiste uitkomst; spelling van namen, etc). Verder was er geen 
enkel Nederlands belang gediend bij een dergelijke snelle publicatie en mag bekend 
verondersteld worden dat men voor officiële uitslagen de FISM website dient te raadplegen. 
De wens is genoteerd. 
 
- AB gaf aan niet ontevreden te zijn over het afgelopen jaar. Het NJT had een grote opkomst, 
maar weinig inkomsten (en hanteerde het 2-prijzensysteem per abuis niet),  
 
- Het Juniorenconcours dient meer aandacht te krijgen qua promotie (opkomst moet omhoog, 
evenals het aantal concoursdeelnemers).  
 
- Het NMU jeugdweekeind groeit nog steeds en kan zich financieel zelf in stand houden bij 
continuering van het huidige deelnemersaantal. Hier dient wel te worden opgemerkt dat het 
toestaan van net 18-plussers en het deelnemen van Belgische goochelaars beide van groot 
belang zijn om een dergelijk positief resultaat te kunnen halen. 
 
b. NMU programma 2016  
- Secretaris en president maken melding van de besprekingen die onlangs plaatsvonden met 
organisatoren van Almelo Magica. De NMU had voor dit festival in september 2015 veel 
contactgegevens aangedragen en nu zoekt de NMU mogelijkheden om elkaar wederzijds te 
versterken. Dit m.n. voor het Festival Almelo Magica 2016 en het NMU Dutch Festival of 
Magic en NK 2016. Dit omdat niemand zich heeft aangemeld voor de organisatie van het 
NMU festival in 2016. De NMU onderzoekt daarom of de NMU het NK als modules kan 
toevoegen aan Almelo Magica. Een andere optie zou kunnen zijn 1 dag met wedstrijden in 
een theater. 
 
c. Stand organisatie activiteiten in 2016 en 2017 
- NMU Dutch Festival of Magic / NK  
 Voor 2016 nog geen organisator 
 Voor 2017: NBG onderzoekt de mogelijkheden in Haarlem 
 
- Nieuwjaarstreffen 

Voor 2016: nog geen organisator (Gonga wilde het doen, maar bleek onvoldoende 
organiserend vermogen op de been te kunnen brengen.) 

 Voor 2017: 52 Schakels onderzoekt de mogelijkheden 
 
- Magic Surprise Day 

Voor 2016 : op zaterdag 15 oktober, Zwolle. Organisatie: Aladdin 
 
- NMU Juniorenconcours 
 2016: Meppel. Organisatie DB + kernstaf Manro 
 2017: n.t.b. 
 2018: n.t.b. 
 
- NMU Goochelkamp voor de jeugd (Jeugdweekeind) 
 2016: data bekend - Organisatie DB + kernstaf (De Wildwal, Lunteren, gereserveerd) 
 2017: data bekend - Organisatie DB + kernstaf (reeds optie op locatie genomen) 
 2019: data bekend - Organisatie DB + kernstaf (reeds optie op locatie genomen) 

 
 
6. Junioren Close-up en Toneelconcours – NMU 2016 

- Manro is voor dit concours in 2016 de coördinator. Hij krijgt steun van het NMU Technisch 
Team en zal een beroep doen op een club om eventueel een klein aantal vrijwilligers ter 
beschikking te stellen, indien daartoe noodzaak bestaat. 
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- DB werkt met Manro de details uit en stelt data bekend via NMU communicatiemiddelen 
- Flip overhandigt een oorkonde (dankbetuiging) voor Mitch Durbank aan Minze Dijksma met 
het verzoek die te overhandigen aan Mitch. 
 
Diverse leden roepen op meer 'power' uit de clubs te halen. De aanwezigen geven echter 
geen invulling aan deze oproep. Ook worden geen voorbeelden genoemd of suggesties 
gedaan. Ook geeft niemand aan op welke manier en door wie iets moet worden gedaan. 
 

 
7. Communicatie en beleid 
 

a. The Magic Way  Martin Paul 
Martin Paul geeft samenvatting van behaalde resultaten. De NMU heeft veel activiteiten 
ontplooid. Martin verwijst naar het NMU beleidsdocument The Magic Way.  
De NMU is hét goochelnetwerk in NL. De NMU wijst de kampioenen aan; selecteert de acts 
voor het WK. De NMU is het contactencircuit waar men wat aan heeft, en niet alleen voor 
leden maar ook voor b.v. programmamakers, uitgevers, festivalorganisatoren, radiomakers, 
theatermakers. 
De NMU heeft middelen en kanalen. Martin Paul somt een groot aantal zaken op die de NMU 
t.b.v. allen onderneemt. Wij allen zijn de NMU. Bekendheid vergroten van de NMU blijft 
belangrijk. Daar dienen alle verenigingen en hun leden aan bij te dragen. 
Ook contacten aangaan met andere disciplines hoort bij het uitbouwen van contacten en 
bekendheid. 
 
b1. Website  (Martin Paul) Evert Warrink 
Evert startte een aantal jaren geleden met de oude in joomla geschreven website. Evert heeft 
veel opgeschoond. Maar liep vast op o.m. toegangsrechten binnen de site en technische 
mogelijkheden. Studio Lupa gaf hem weliswaar meer rechten, maar het systeem bleef 
beperkt. De website moet echter nog sneller en gebruiksvriendelijker. Hoewel plaatsen van 
losse artikelen best snel gaat, is de indeling onhandig, de flexibiliteit te beperkt en het menu 
ook voor de meeste bezoekers gebruikersonvriendelijk.  
 
Omdat deze noodzaak tot verbetering reeds eerder in AB-vergaderingen ter sprake kwam 
heeft het DB in de loop van 2015 reeds besloten offertes uit te lokken bij webbouwers en een 
opdracht tot nieuwbouw uit te zetten. 
Het DB kwam na onderzoek tot de conclusie dat een geheel nieuwe site de enige optie zou 
zijn om te kunnen uitvoeren wat ook het AB wenst en reeds tijdens eerdere vergaderingen 
had gesignaleerd. 
 
b2. Ledenlijst (website) en jeugdtarief (afdracht) 
Secretaris doet met oog op de ledenlijst een oproep aan alle bestuurders (beheerders 
ledenlijsten) de geboortedata van jeugdleden correct in te vullen, omdat alleen dat gegeven 
recht geeft op het lagere afdrachtbedrag aan de NMU voor jeugd. 
 
DB zal onderzoeken of ook voor jeugdleden onder de donateurs een kortingsregeling 
gemaakt kan worden.  
 
b3. Jasper sluit aan op Evert.  
DB heeft een nieuwe websitebouwer in de arm genomen. Site wordt gebouwd in een nieuw 
systeem. Ook met oog op de nieuwe vorm vakblad komt er een nieuw domein waarbinnen 
zowel site als vakblad Informagie kunnen draaien.  
Er blijft een apart youtube-kanaal van de NMU. Dat scheelt veel dataverkeer. 
Inloggen en gebruik moet makkelijk zijn. Als lid of donateur heb je maar 1 inlog. 
 
b4. Boekhoudprogramma wordt aan website gekoppeld 
Aan de nieuwe site wordt het boekhoudprogramma van de penningmeester gekoppeld. 
 
b5. Oproep m.b.t. levendig houden NMU facebook 
Jasper Oberon, onze nieuwe president, roept op iemand te vinden om NMU facebook 
account levendig te houden. Twitter is hier ook aan gekoppeld. 
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c. Informagie   
Flip bedankt de huidige redactie: Rob Ziekman (hoofdredacteur), Cor Leenen, Aris Smit, Bert 
Speelman en vormgever Rob Lucas. De NMU heeft voor ieder een oorkonde met 
dankbetuiging.  
 
d1. Martin Paul presenteert de status van de Informa gie per 2016  
Jean-Paul Broekhuizen is aangetrokken als hoofdredacteur van het digitale vakblad 
Informagie (vanaf 2016). Getoond wordt een Introductie-teaser met oog op nieuwe redactie 
en digitale vorm van het vakblad. 
N.a.v. de presentatie wordt gevraagd of de toegezegde ‘printmogelijkheid’ er zal zijn. Dat zal 
het geval zijn, maar een deel van het digitale materiaal zal, zoals eerder aangekondigd en 
duidelijk mag zijn, niet te printen zijn (denk aan: video, bewegende delen, etc) 
Verder kan men als NMU-lid van een club en als donateur (lid van de NMU Magic Club) naar 
een beveiligd deel. Het vinden en bekijken van het digitale platform Informagie wordt via de 
vorm van een website erg gemakkelijk (en makkelijker dan b.v. een opzet i.c.m. gebruik van 
Issuu). Het nieuwe vakblad wordt dus aanmerkelijk meer dan een ‘pdf-je’. 
 
d2. Opnemen uitleg in laatste gedrukte versie van v akblad 
Naar aanleiding van vragen vanuit het AB deelt Bert Speelman mee dat er nog wat ruimte is 
in de laatste gedrukte versie waarin uitleg komt aan de lezer hoe het vanaf januari 2016 
verder gaat. 
 
d3. NMU vakblad en toegewezen ISSN-nummer 
DB gaat uitzoeken wat er moet gebeuren met het ISSN- nummer dat ons vakblad enige jaren 
geleden kreeg van de Koninklijke Bibliotheek. 
 
e. Reacties Informagie-artikel “De informagie digit aal? Of toch maar liever niet.”  Minze 
Dijksma 
Minze Dijksma licht mondeling en met een hand-out toe hoe een groot deel van de NMU-
leden, waarmee hij contact had in het afgelopen half jaar, denkt over het niet meer drukken 
van ons mooie vakblad Informagie. Uitgangspunt was het door hem in het vakblad geplaatste 
artikel, waarin hij uitlegt waarom hij een tegenstander is van het uitsluitend digitaal ter 
beschikking stellen van het vakblad, en de door hem daarop ontvangen reacties. 
Het artikel en (een deel van) de reacties (samenvatting Minze) werden met de agenda naar 
de AB-vertegenwoordigers gezonden en daarom hier niet herhaald. 
 

Kernpunten van de presentatie van Minze waren: 
- onvoldoende tijd voor de AB-ers te overleggen met de achterban (de clubleden) 
eind 2014 in aanloop naar de AB-vergadering van nov 2014 
- een toegezegd document met bevindingen van de werkgroep digitaal is niet 
verspreid voorafgaande aan of tijdens de AB-vergadering van nov 2014. 
- een meerderheid van de NMU-ers (een meerderheid van de clubs) zou volgens de 
inventarisatie van Minze tegen het volledig digitaal gaan zijn. 
- de verenigingen zijn met dit besluit overvallen en hebben onvoldoende inbreng 
kunnen hebben in het proces (de periode van overleg die hieraan voorafging) dat tot 
dit besluit heeft geleid. 
- dat het besluit digitaal te gaan vrijwel uitsluitend op basis van kosten was genomen 
(het vakblad kost circa E 30 p/jr en dat dit bedrag nodig is om elders tekorten af te 
dekken). En dit terwijl het vakblad vrijwel het enige samenbindende element is van 
de NMU. 
 
Sommige AB-ers voegden toe: 
- dat leden zouden overwegen hun lidmaatschap van de NMU op te zeggen als het 
vakblad geheel digitaal zou gaan.  
 
(OPM DB: dit is een onjuiste benadering. De NMU is een stichting en heeft geen 
leden. Alleen de clubs die bij de stichting zijn aangesloten hebben leden. Indien 
clubs accepteren dat er leden zijn van hun club die niet tegelijkertijd afdragen aan de 
NMU, ondermijnen zij het geheel.  
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Een club zou geen leden moeten accepteren waarvoor geen afdracht wordt gedaan 
aan de NMU.  
Daarmee ondergraaf je het hele systeem. 
 
(niet ingebracht in de vergadering maar wel tevoren door een club aangedragen als 
telefonische bijdrage: In de week voorafgaande aan de AB-vergadering was er een 
club die problemen had met de betalingen voor een locatie voor de club. Hun 
oplossing: wellicht leden gaan accepteren die niet afdragen aan de NMU maar wel 
lid zijn van de club. Dat is voor de NMU onacceptabel en uitholling van wat in vele 
jaren  is opgebouwd.) 
 
Conclusie moet zijn: wie lid is bij een aangesloten vereniging van de NMU hoort er 
bij ! We kennen geen 2 verschillende lidmaatschappen ! Houden we ons daar 
allemaal aan?) 
 
De positieve kanten van de NMU 
Kees Ros (Secretaris DB) gaf een opsomming van een veelheid aan zaken en beleid 
die in de afgelopen 8 jaren door de NMU (alle clubs samen) was bereikt. Dat geldt 
b.v. voor goede regelgeving (of verbeteringen daarin), afstemming van activiteiten, 
ontwikkeling van de website, financiële steun aan veel activiteiten die sedert de crisis 
begon niet zonder NMU-steun gehouden hadden kunnen worden, de 
goocheldiploma's, de jeugdopleiding via jeugdweekeind naar juniorenconcours, de 
groei van de jeugd, de groei van leden dankzij de invoering van het 2-prijzenbeleid, 
de ledenpas, de kortingen bij congressen in binnen- en buitenland, de kortingen bij 
dealers, de kortingen voor familieleden van NMU-leden als zij meekomen naar een 
activiteit en meer. 
 
Het AB heeft in de afgelopen jaren beslissingen genomen over het beschikbare geld. 
Rond 2007 was ongeveer 2/3 voor het vakblad en 1/3 voor overige zaken. In de 
jaren daarna heeft het AB steeds meer gelden uit dezelfde pot ter beschikking 
gesteld voor overige zaken (steun aan NJT, steun aan juniorenconcours, steun aan 
congressen/festivals). Ook in gevallen dat VOORAF bekend was dat een festival/NK 
financieel negatief zou uitvallen besloot het AB steeds dat dit tot de kern van de 
NMU-activiteiten  behoorde en dan maar wat mocht kosten. 
Dergelijke besluiten leiden tot interen op vermogen als je de afdracht aan de NMU 
NIET VERHOOGT. 
Het jaarlijks verhogen met een percentage (waar WEL toestemming voor was van 
het AB - in 2006) werd door hetzelfde AB (en DB) niet uitgevoerd omdat men van 
mening was dat dit niet te verkopen viel aan de leden. 
 
Nu is er een nieuwe situatie ontstaan waarin sommige clubleden zeggen: “geen 
vakblad meer, dan ik niet bij de NMU”. Dit omdat ze toch al niets meer kopen of 
nergens naar toe gaan. Eenzelfde groep zal ook een verhoging van circa € 20,= per 
jaar niet accepteren, want als het vakblad het enige is dat hen verbindt met de NMU 
dan zullen zij een 'abonnement' van 67,50 voor 4 nummers ook niet acceptabel 
vinden. 
 
Secretaris benadrukte dat het vakblad niet het enige samenbindende element van 
de NMU is. 
Secretaris benadrukte ook dat er meer terugkomt voor wat er wordt ingeleverd. De 
NMU gaat met de tijd mee. Digitaal is meer dan een simpel pdf-je!. Een echt digitaal 
vakblad biedt veel meer mogelijkheden (vergelijk dit met de digitale versie  van 
Genii). Interviews, youtube. En dit alles wordt bereikbaar, ongeacht waar je bent. Via 
SmartPhone, (I-)pods, (I-)pads en tablets. 
En altijd actueel! Het kan toch niet moeilijk zijn, aldus de secretaris, om zo'n mooi 
pakket aan voordelen aan je leden te presenteren en daarvoor steun van die leden 
te krijgen? 

 
In aansluiting op de 'positieve kanten van de NMU' riep Martin Paul (DB - Marketing) 
op om wat er in AB is besproken uit te dragen naar de clubs. 
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Ook naar die leden toe, die het niet met alle beslissingen eens zijn.  
 
 
ZIE OOK BIJLAGE BIJ DIT PUNT 7.e op 7 van dit verslag 
 
 
f. Voortgang beleidsvoornemens DB NMU 
Niet meer besproken. DB verwees naar The Magic Way waarover iedere club beschikt (via de 
AB-ers die in de afgelopen jaren naar het AB kwamen). 

 
8. Volgende AB-vergadering 

De volgende AB-vergadering wordt gehouden op Zaterdag 12 maart 2016. 
 
9. Rondvraag 
Geen  
 
De nieuwe President van de NMU, Jasper Oberon, bedankt Flip Hallema hartelijk voor de 
bevlogen wijze waarop hij de NMU heeft geleid en zowel in binnen- als buitenland 
vertegenwoordigde en bood hem een oorkonde en 2 flessen wijn aan. 
 
 
10. Afsluiting 
Volgde een kort dankwoord van Flip, waarna hij de voorzittershamer overdroeg aan Jasper 
Oberon. 

= = = = 
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Bijlagen bij het verslag van het AB van 7 - 11 - 2015 
 
 
Bijlage bij punt 7.e 
 

 
Onderstaande in cursief en New Times Roman is een toelichting (niet ter 
vergadering behandeld), die het DB geeft om een aantal zaken in 
perspectief te zetten:  
We zitten in een democratisch proces. Sommige clubs hebben gedreigd op te 
stappen uit de NMU. Het moet onbestaanbaar zijn dat een minderheid via 
dergelijke chantage de meerderheid de wil oplegt. 
 
In maart 2014 werd overleg over het vakblad aangekondigd. 
--- 8 maanden verder: 
Een toegezegd verslag van de 'werkgroep digitaal' - dat zou worden 
toegezonden aan de Clubs voorafgaande aan de AB van nov 2014 - bleef 
achterwege. 
In november 2014 werd toch door het AB het besluit genomen het vakblad 
niet meer te drukken. 
Na deze beslissing zijn er geen signalen teruggekomen bij het DB. Geen 
enkele club heeft gevraagd om dit punt opnieuw op te nemen op de agenda 
van de volgende AB-vergadering. 
--- 4 maanden verder: 
In maart 2015 is tijdens de AB-vergadering door geen enkele 
vertegenwoordiger of bestuurder dit punt aangeroerd. 
In de tweede helft van 2015 is vanuit de MR Friesland een onderzoek gestart 
onder leden om de mening te inventariseren m.b.t. het besluit het vakblad 
niet meer te drukken. Dat is dus nadat een aankondiging over het stemmen 
over deze nieuwe opzet was geschied in maart 2014, de beslissing was 
genomen door de AB-ers in nov 2014 om niet meer te drukken en  niemand 
die beslissing op de agenda heeft gezet voor maart 2015.  
--- Tussen nov 2014 en maart 2015 werd een redactievergadering 'groot 
verband' gehouden om de opdracht die het DB in nov 2014 had 
meegekregen uit te voeren. Op dat moment waren alle redactieleden nog 
'aan boord', maar gaven aan dat zij in de loop van het jaar - als ze meer 
wisten over het plan - zouden beslissen. 
Rond de zomer besloten enkele redactieleden hun werkzaamheden neer te 
leggen vanaf december 2015 en het DB werd genoodzaakt te zoeken naar 
vrijwilligers die het tijdschrift naar het digitale tijdperk konden en wilden 
brengen. Na de zomer van 2015 werd een nieuw team geformeerd (met 
enkele oude bekenden). Dit moment lag voor de zomer van 2015. . 
--- zo was er dus door het besluit van het AB van nov 2014 en het niet 
bespreken van dit onderwerp in maart 2015 tegen de zomer van 2015 een 
'point of no return' ontstaan. 
--- tenslotte moet opgemerkt dat het AB reeds in 2011 wenste dat er geld zou 
worden bespaard op drukken en verzenden door te stoppen met drukken van 
het vakblad. Ook toen ging het allang niet meer om hoeveel een vakblad 
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kost, maar over hoe je de beschikbare gelden verdeelt over de activiteiten, 
waaraan het AB voorrang wenst te verlenen. 
 
Concluderend stelt het Dagelijks Bestuur dat de huidige situatie is opgestart 
door het AB en dat de beslissing te stoppen met drukken is genomen op 
voorstel van het AB met een 2/3 meerderheid van stemmen in het AB. 
(Het DB heeft geen andere keuze dan daar uitvoering aan te geven.)  
 
Opmerkingen van het DB m.b.t. Suggestie in de laatste vergadering om 
alsnog een enquête te houden of een overgangsfase in te bouwen: 
- de overgangsfase is er al vier jaar (pdf op de site) 
- twee onlangs - ook op voorstel van - AB gehouden enquêtes (weliswaar 
over andere onderwerpen, maar om aan te geven dat enquêtes ook slecht 
werken binnen de NMU)  leverden vrijwel geen respons op 
- de vraag die bij het DB leeft is waarom AB-vertegenwoordigers met een 
stemmandaat, die deelnemen aan vergaderingen, een half jaar of een jaar 
nadat een beslissing is genomen, niet blijken te hebben gesproken namens 
het merendeel van hun eigen clubleden. Hun kun je zo besturen? 
Het DB is geen 'jojo' die je vandaag naar links laat gaan, morgen naar 
rechts en overmorgen weer naar links. Dat geldt ook voor vrijwilligers die 
veel tijd en moeite staken en steken in een mooi blad. 
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Annex bij punt 4.  NMU planning bestuursverkiezinge n 
 
 
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 
2015 

Vice-president 
Jasper Oberon 

Nov 2009 
1e T 

Nov 2012 
2e T 

 Mrt 2015    
Penningmeester 
Marc Blommestijn 

Maart 
2015 
1e T 

     Maart 
2018 
1e T 

Secretaris 
Kees Ros 

Nov 2009 
2e T 

  Nov 2012 Maart 
2013  
1e T 

Maart 
2016 
1e T 

Marketing en promo 
2015 Vice-president 
Martin Paul 

Maart 
2012 
1e T 

Maart 
2015 
2e T 

   Maart 
2018 

  
1e T = eerste termijn 

 
 
Overzicht van functies in het Dagelijks Bestuur en verkiezingsdata: 

 Situatie vanaf november 2015 
   gekozen herkozen afgetreden gekozen einde 

termijn 
President 
Jasper Oberon 

Nov 2015 
1e T 

   Nov 
2018 

Vice-president 
Douwe Swierstra 

Nov 2015 
1e T 

    Nov  
2018 

Penningmeester 
Marc Blommestijn 

Maart 
2015 
1e T 

     Maart 
2018 
1e T 

Secretaris 
Kees Ros 

Maart 
2013  
1e T 

    Maart 
2016 
1e T 

Marketing en promo 
2015 Vice-president 
Martin Paul 

Maart 
2015 
2e T 

    Maart 
2018 

 
 
 
Annex bij punt 5.c 
 

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 
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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 

 
(Ter herinnering: Europese kampioenschappen van de FISM 2014 werden gehouden in Frankrijk.) 
 
Wereldkampioenschappen van de FISM werden in 2015 in Rimini, Italië, gehouden. 
 

 
 

 
 

 
 


