Verslag van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de
Stichting NMU op zaterdag 12 maart 2016
Vergadering:

AB Vergadering

Locatie:

Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht (zie onder voor routebeschrijving)

Verzendlijst

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

Datum / tijd:
Bijlagen:

Opmerkingen:

Zaterdag 12 maart 2016, 10:30 – 13:00.

Voorzitter:

Jasper Oberon

Agenda en toelichting op enkele punten

Deze finale versie van dit verslag wordt opgenomen op de website van de NMU

Opgesteld: Ede, 14 maart 2016.
Bijgevoegd treft u het verslag van de AB-vergadering.
Correcties werden verwerkt tot 4 weken na verzending van dit concept (verzenddatum 28
maart).
Presentie:
Alle verenigingen waren vertegenwoordigd m.u.v. GCR, Carte Blanche, Merlijn,
HAGCJCB, MK Zwolle.
Namens het Dagelijks Bestuur van de Stichting NMU
Kees Ros
Secretaris
0318-624161
06-23901160
E: c.ros@chello.nl
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Verslag
Presentie:

Alle verenigingen waren vertegenwoordigd m.u.v. GCR, Carte Blanche, Merlijn, HAGCJCB, MK
Zwolle.

1. Opening door president
Jasper Oberon opent de statutaire vergadering van de Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU) en
heet de vertegenwoordigers van de clubs en aanwezige redacteuren welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Van het totaal aantal clubleden is 86,9% vertegenwoordigd. Daarmee is deze statutaire vergadering
rechtsgeldig en kunnen besluiten worden genomen.

Secretaris geeft een overzicht van de belangrijkste ingekomen en verzonden berichten en geeft inzicht
in door het Dagelijks Bestuur opgestelde documenten.
Ingekomen
21 jan – Van hoofdredactie IM: jaarplanning voor IM voor 2016.
14 feb – van Almelo Magica: Almelo is genoodzaakt dit jaar te cancelen.
24 feb – Van Manro: mogelijke data voor NKL Close-up en Toneel. Wordt zat 25 juni.
26 feb – van Herman Koster: start samenwerking m.b.t. NK straatgoochelen. Op zond 15 mei.
12 nov 15- Van De Wildwal: bevestiging weekeind NMU kamp 2016 + opties 2017/18.
1 mrt – Van NBG: begroting voor Dutch Festival of Magic 2017 in Hoofddorp
Uitgegaan
9 feb - Van DB aan alle clubs: oproep welke aantallen acts meedoen aan het NK junioren, Close-up en toneel,
Goochelen voor Kinderen.
Van DB:
Verzoek aan Manro te helpen bij het noodplan om NK 2016 doorgang te laten vinden.
Verzoek aan gemeente Ede om NK G voor Kids te laten plaatsvinden. Wordt zat 2 juli.
Aan Wildwal: Vastleggen data voor NMU Goochelkamp voor de jeugd voor 2016, 2017 en 2018.
Opgesteld door DB
Plan van aanpak voor Juniorenconcours (samen met Manro)
Plan van aanpak voor NK Close-up en Toneelgoochelen. Voorronde voor EK. DUTCH FESTIVAL OF
MAGIC.
Plan van aanpak voor NK Goochelen voor Kids in Ede. Wordt zat 2 juli. Tevens Open Dag met dealers,
demo’s en twee matinees.
Voorzitter voegt hier aan toe dat de verenging Passe Passe aan het Dagelijks Bestuur heeft bericht dat
deze vereniging vooralsnog met al zijn leden aangesloten blijft bij de NMU.
3. Begroting 2015/2016
a. Financieel verslag 2015, penningmeester
Penningmeester doet verslag over het jaar 2015. Hij benoemt verwachte verminderde
inkomsten in het jaar 2016 door een verwachte teruggang in het aantal afdrachten van de
verenigingen.
b. Verslag kascommissie (Jan Kosters en Frans de Groot)
De commissie kon slechts een deel van de stukken beoordelen en vraagt om meer tijd (dit
wegens late toegang tot de financiële stukken). Eerste indruk was dat het geheel er goed
uitzag. De commissie doet nader onderzoek en verwacht eind maart met een eindoordeel te
kunnen komen.
c. Verlenen decharge aan de penningmeester (na goedkeuring AB, stemmen)
Er werd dus nog geen décharge verleend. Dit staat nu op de agenda voor de volgende ABvergadering.
d. Benoeming kascommissie 2016 (mrt) - 2017 (mrt)
Tijdens de volgende AB-vergadering zal een nieuwe kascommissie worden benoemd.
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4. Activiteiten, NMU-cyclus
a. NMU programma 2016 – 2018. In hoofdlijnen.
2016
12 maart Statutaire jaarvergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting NMU, Utrecht
e
20 maart 31 Grote Prijs van Vlaanderen, Geel (BE)
17 april Coachingsdag voor wedstrijddeelnemers aan het Juniorenconcours, Meppel
e
24 april 33 NMU ‘Open’ Junioren close-up en Toneelconcours, Meppel
15 mei Boulevard of Magic in IJmuiden, samen met het NMU NK Straatgoochelen
25 juni NMU Open NK Close-up en Toneelgoochelen in Meppel
NB: Het NK 2016 is een voorronde om Nederlandse acts te selecteren voor het
FISM EK in 2017 in Blackpool
2 juli
NMU Open Dag samen met het NK Goochelen voor Kinderen in theater Cultura, Ede
15 oktober Magic Surprise Day, Aladdin, Zwolle
Vertegenwoordiger van Aladdin meldt dat deze dag doorgang zal vinden en dat alle
NMU-ers welkom zijn.
21-23 oktober, NMU Goochelkamp voor de jeugd, Lunteren (Veluwe)
Hoewel er geen festivalorganisator kon worden gevonden voor het jaar 2016 kunnen met dit
programma de NK-onderdelen voor 2016 toch worden uitgevoerd.

NK Straatgoochelen. Op verzoek van het AB (vertegenwoordiger Okito) werd gestemd over
voorwaarden voor deelname aan dit NK.
NK Straatgoochelen in IJmuiden kent twee soorten deelnemers. Alle deelnemers doen mee
aan het concours Boulevard of Magic. De deelnemers aan dit Boulevard of Magic, die tevens
wensen deel te nemen aan het NMU NK Straatgoochelen, dienen een handtekening van hun
clubvoorzitter te hebben en aangesloten te zijn bij de NMU.
Hierover werd gestemd: het AB nam dit voorstel unaniem aan.
Acts waarvoor geen toestemming is nemen dus wel deel aan het Boulevard of Magic, maar
dingen niet mee naar NMU-prijzen.
b. Update stand m.b.t. Juniorenconcours 2016 (Secr NMU).
24 april 2016. Meppel
Juryvoorzitter Mitch Durbank
Leden: Arjan van Vembde, Niek Takens, Woedy Woet (onder voorbehoud), lekenjurylid te
benoemen door organisatoren.
Rekenmeester en jurybegeleiding: Arnoud van Delden
Organisatie: Studio Manro te Meppel i.s.m. DB en vrijwilligers
Technische staf: Gerhard Hessling, Fred-Ric Schrijvers, Roel Maatjes, Ruud Kroon en
anderen.
c. Update m.b.t. Dutch Festival of Magic en Open NK 2016 (Secr NMU)
25 juni. Meppel
Inventarisatie hoeveel acts alsnog zijn te verwachten leverde niet veel op in deze
vergadering. Aanmelden is begonnen en het NK kan doorgang vinden.
Organisatie: Manro i.s.m. het DB en vrijwilligers.
De oorspronkelijk nagestreefde combinatie van dit NK met Almelo Magica kan geen doorgang
vinden omdat Almelo Magica niet zal plaatsvinden in 2016.
Daarom is een nieuwe datum en een nieuwe locatie gevonden.
d. Update door NBG m.b.t. Dutch Festival of Magic en Open NK 2017
Gerhard Hessling schetst namens de NBG de voortgang. De NBG is in nauw overleg met het
DB over dit Dutch Festival of Magic. De initiële begroting, die door de NBG was ingediend, is
goedgekeurd door het DB.
Het zal plaatsvinden in theater De Meerse in Hoofddorp, eind mei 2017, rond Hemelvaart
2017 (donderdag t/m zaterdag).
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e. Inventarisatie van clubs die bereid zijn een activiteit te organiseren
MKCN overweegt een NJT 2018 te organiseren. Dit is in onderzoek.

f. Bij het organiseren van activiteiten (ook door clubs ten behoeve van ons allen) is het naleven
van het 2-prijzenbeleid (leden vs niet-leden) essentieel. Dit is een belangrijk onderdeel van de
vele voordelen die men als lid van een bij de NMU aangesloten vereniging of donateur heeft.
5. Commissie gouden speld
a. Commissie doet verslag (of niet).
Commissie meldt dat de speld reeds is toegekend en uitgereikt en geen andere kandidaten
zal voorstellen.
b. Benoemen nieuwe GS-Commissie
De commissie GS in de periode 3/2016 – 3/2017 bestaat uit:

dhr. Frederik van Meeteren, dhr. Dennis Renardel de la Valette, dhr. Willy
Magnetika (Elzo Nieuwold)

6. Communicatie
a. Magic Way: Een korte refresher van waar de NMU voor staat en naartoe gaat door Martin Paul.
Dit blijft nodig om ook nieuwe vertegenwoordigers op de hoogte te stellen van het beleid dat door
het DB wordt gevoerd. Het blijkt dat dit beleid nog onvoldoende doorsijpelt naar de leden van de
verenigingen.
b.

Informagie 2.0
Presentatie door Jean-Paul Broekhuizen (hoofdredacteur) over de stand van zaken.
Jean-Paul schetst hoe de totstandkoming is verlopen. Hij geeft in grote lijnen aan wat het plan is
om dit blad het komende jaar te vullen.
Het blad kan ook gedurende een kwartaal worden aangevuld met actualiteiten.
Het streven is om alle inhoud drie maanden in het vakblad te laten staan en daarna te vervangen.
De oude kopij gaat vervolgens naar het archief.
Helaas kan het blad nog niet in zijn geheel als blad worden geprint. Er wordt gezocht naar
software die dit mogelijk maakt. Wel kunnen losse artikelen worden geprint. Het blad is nu nog
toegankelijk voor allen, maar in de toekomst komt er een afgeschermd deel (met geheimen van de
goochelkunst).
Er is een zoekfunctie (naar b.v. artikelen).
Na de presentatie van Jean-Paul hield de voorzitter een vragenronde om te polsen hoe het
nieuwe digitale tijdschrift bij de leden van de clubs was ontvangen. De mening was
overwegend positief. Een enkele club was gematigd positief en neemt een afwachtende
houding aan. Twee clubs zagen nog weinig positiefs in de nieuwe aanpak.

c.

NMU- website
Ontwikkelingen m.b.t. de nieuw gebouwde website.
Een nieuwe website wordt gebouwd. Deze had in de lucht moeten zijn, maar liep vertraging op
wegens technische problemen.
De gegevens van leden blijven afgeschermd omdat de wet dat voorschrijft (CBP en wetten; het
DB heeft met CBP hierover bij het initiëren van de lijst reeds contact gehad)

d.

Het DB heeft aan alle clubbestuurders een oproep gestuurd en daarin om vrijwilligers gevraagd.
Bij het opstellen van deze agenda was er een aanbod van 1 club om mensen te leveren.

e.

Vrijwilligers gezocht voor:
(1) NMU sociale media onderhouden in samenwerking met de webmaster van de NMU-website
(2) iemand die handig is met Adobe Reader om de 'oude' Digitale Informagie om te werken voor
publicatie op het Issuu platform en dit digitale archief bij te houden
(3) tekst- en foto redacteur die voor de NMU website berichten kan uitwerken en het leuk vindt
om bijvoorbeeld overzichten te maken van prijswinnaars van concoursen uit het verleden en
daar foto's bij te zoeken
(4) Het bestuur wil graag van iedere club een duidelijk profiel op de NMU-site publiceren. Wij
zoeken iemand die het profiel wil ontwikkelen en wil maken voor alle goochelclubs. Denk
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hierbij aan: korte impressie clubavond, tijden en dagen van samenkomsten,
toelatingsprocedure, website, en overzicht activiteiten. En ook fotomateriaal.
Actie: Vice-president maakt hiervoor (pt ‘4’) een format aan.

7. Bestuur en beleid

a. Samenstelling AB/DB: update wisselingen bestuur (annex)
De huidige secretaris beëindigt een eerste aanstellingstermijn van drie jaar. Er zijn geen
(tegen)kandidaten aangemeld. De secretaris is herkiesbaar.
Hij werd unaniem herkozen.
b. beleidszaken

(1) AFDRACHT tussentijds aanmelden en opzeggen.
Er dient een duidelijke en eenvoudige regeling te komen voor het vaststellen van de afdracht van
donateurs die zich gedurende het kalenderjaar aanmelden via de website. In principe worden
afdrachten ieder jaar in januari verricht voor het gehele kalenderjaar.
Tussentijdse opzeggingen leiden niet tot restitutie door de stichting aan de club of aan betrokkene.
Actie: Penningmeester zal met het DB samen een regeling ontwerpen (v.z.v. nodig) en deze in de
volgende AB-vergadering presenteren.
(2) De relatie tussen ‘soorten leden’ en onvrede.
Eind 2015 was GOA genoodzaakt zijn clubruimte te verlaten. Na veel zoeken werd een nieuwe plek
gevonden in het gebouw van de speeltuinvereniging in Landsmeer. Omdat een groot deel van de
leden wekelijks bijeenkomt, viel de te betalen jaarhuur veel hoger uit dan GOA gewenst was. Ook is de
financiële reserve van de club zwak. Bij de discussie hierover kwam van een deel van de bezoekers
het voorstel om het lidmaatschap van de NMU op te zeggen. Dit was op dat moment ook naar voren
gebracht omdat men het niet eens was met het beëindigen van de gedrukte uitgave van de Informatie
+ de ontevredenheid over de kosten van het congres gekoppeld aan het grote financiële verlies.
GOA meldde ook het volgende aan het DB:
Dat een deel van onze leden vindt nu geen band meer te hebben met de NMU en daarom het
persoonlijke lidmaatschap hebben opgezegd. Dat het probleem van de hoge huur met de
speeltuinvereniging is opgelost. En dat een deel van de leden er wel prijs op stelde lid van de NMU te
blijven.
(3) Hoewel hierover niet is gestemd was het duidelijk dat de vertegenwoordigers van de verenigingen
en het dagelijks bestuur slechts één soort leden kent bij verenigingen en daarvoor afdracht dient plaats
te vinden. Dit onder verwijzing naar de relevante artikelen in de statuten.
8. Volgende AB-vergadering
Zaterdag 24 september 2016
9. Rondvraag
Trucs verklappen op TV
DB ontving tijdens de rondvraag een verzoek van een vereniging om tijdens een volgende vergadering van
gedachten te wisselen of de NMU beleid heeft of moet maken m.b.t. het verklappen van trucs op tv.
====***====
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Bijlage bij Agenda AB voor zaterdag 12 maart 2016

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

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

NMUMagic
festival /
NK
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee

Jeugdconcours

MSD

D-Day

Jeugd
weekeind

FISM EK

FISM WK

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
-

Ja
Ja
Ja

VR FISM = voorronde voor FISM kampioenschappen
2012
Nee (WK)

2013
Ja
VR FISM
EK/WK

2014
Ja
VR FISM
WK

2015
Nee (WK)

2016
Ja
VR FISM
EK/WK

FISM EK

-

-

EK
VR FISM
WK

-

-

FISM WK

WK
Blackpool
MKCN
VR FISM
WK
Ja
Aladdin
-

-

-

-

vervallen

Ja

-

Ja
Aladdin
-

WK
Italie
GCR
VR FISM
WK
-

NMU congres en NK

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

14e
29e
2x
4x

Ja
5 okt
15e
30e
2x
4x

Ja

Ja

Overzicht juryleden NMU NK 2010 - 2014

Ja

16e
31e
2x
4x

17e
32e
2x
4x

Ja

Ja

2017
Ja
NBG
Hoofddorp
VR FISM
WK
EK
Blackpool
VR FISM
WK
-

-

Afgelast

Ja
52 Schakels

Ja
Aladdin
-

-

WK
Z-Korea
MKCN
VR FISM
WK
Ja ?

Ja ?

-

18e
33e
2x
4x
digitaal
Ja

19e
34e
2x
4x
digitaal
Ja

20e
35e
2x
4x
digitaal
Ja

2014

2013

2011

2010

1 Douwe Swierstra (voorzitter)
2 Paul Morak
3 Lodewijk de Widt
4 Sylvia Schuyer
5 Karel de Rooij *) op vr en zat

1 Douwe Swierstra (voorzitter)
2 Paul Morak
3 Lodewijk de Widt
4 Dan LeFay
5 Sylvia Fritschek. Zij verving
Rene Nieuwenhuisen; die
uitviel

Cor Leenen,
Rob Ziekman
Bert Speelman
Sylvia Fritschek
John Anders
voorzitter

Ronald Moray
voorzitter
Bert Speelman
Frank Neeling
John Anders
Yvonne Keuls

2016 NK Straatgoochelen

2016 NK Meppel

2016 NK Goochelen voor Kids

1. Frank Neeling (VZ)
2. Bert Speelman
3. Miss Minetti (L)
4. Henk OpdenBrouw
5. Lodewijk de Widt

1. Frans de Groot (VZ)
2. Flip Hallema
3. Christian farla
4. Bert in den Berken
5. Amy Galata (L)

1. Wim van Dokkum (VZ)
2. Flip Hallema
3. Ger Copper
4. Frans de Groot
5. Antoinette van Voorst (L)

AB vergadering
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Informatie bij pt 5 Gouden Speld Commissie
De commissie bestond de afgelopen jaren uit:
2009
2010
2011
2012
3/2012 – 3/2013
3/2013 – 3/2014
3/2014 – 3/2015
3/2015 – 3/2016
3/2016 – 3/2017

Rob Ziekman, Bernard van den Boogaard, Wim Bos.
Tel Smit, Bernard van den Boogaard, Hans Rademaker (John Anders)
Hans Rademaker (John Anders), Wim Bos, Hans Pelgrim
Douwe Swierstra, Martin Hanson, Hans Pelgrim
Douwe Swierstra, Martin Hanson, Wim Bos
Frans de Groot, Elzo Nieuwold en John Anders
Willem Christiaans, Henk Op den Brouw en Frederik van Meeteren
Willem Christiaans, Henk Op den Brouw en Elzo Nieuwold (Willy
Magnetica)
Frederik van Meeteren, Dennis Renardel de la Valette, Willy Magnetika
(Elzo Nieuwold)

Informatie bij pt. 7. 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:
President
Jasper Oberon
Vice-President
Douwe Swierstra
Penningmeester
Marc Blommestijn
Secretaris
Kees Ros
Marketing en promo
Martin Paul

gekozen
Nov 2015
1e T
Nov
2015
1e T
Maart
2015
1e T
Maart
2013
1e T
Maart
2012
1e T

1 T = eerste termijn

herkozen

einde termijn
Nov 2018
Kan herkozen
Nov
2018
Kan herkozen
Maart 2018
Einde 1e T

Herkozen
2e T
Maart 2016
Maart 2015
herkozen
2e T

Maart 2019
Einde 2e T

e

Maart
2018
Einde
2e T

President: gekozen in november 2015
Vice-President: gekozen in november 2015
Penningmeester: gekozen in maart 2015
e
Marketing: herkozen (2 T) in maart 2015
e
Secretaris: herkozen (2 T) in maart 2016.
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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