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INLEIDING
De Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU) heeft ook het vijfde jaar van de
economische crisis goed doorstaan. Het ledental groeide licht en het aantal
verenigingen dat de stichting ondersteunt kon worden uitgebreid met een nieuwe, de
Dutch Magical Society. Hierdoor komt het aantal bij de NMU aangesloten
verenigingen op 23.

De NMU heeft de geplande activiteiten, samen met de aangesloten verenigingen en
met hulp van veel vrijwilligers, met succes kunnen uitvoeren. Veel aandacht blijft
uitgaan naar de activiteiten voor de jeugd. Het Juniorenconcours en het
Jongerenweekeind zijn daarbij de hoekstenen. Het bestuur blijft ernaar streven om
invulling te geven aan het streven in de statuten, zo mogelijk  jaarlijks een
Nederlandse kampioenschap (NK) te houden. Momenteel vinden deze NKs
tweemaal per drie jaar plaats in een cyclus, die is afgestemd op de frequentie
waarmee de FISM wereldkampioenschappen worden gehouden. Dat is eenmaal per
drie jaar.

Ook in 2013 werden tijdschriften gedoneerd aan de Koninklijke Bibliotheek (KB).
Deze donaties zijn mogelijk dankzij leden die hun verzamelingen daarvoor (ten dele)
ter beschikking stellen. Het streven is om bij de KB een zo gedegen mogelijke
Nederlandstalige verzameling tijdschriften en boeken aan te leggen.

De contacten met een aantal theateropleidingen werden gecontinueerd met het doel
deze in de toekomst verder uit te bouwen. Het aantal externe contacten dat via het
vakblad kennis kan nemen van activiteiten van de NMU is in 2013 licht toegenomen.

De stichting NMU
De Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU) is opgericht in 1951. De meest
recente wijziging van de statuten van de NMU is bij notariële akte vastgelegd op 30
maart 1989 bij notaris L.H. Gerlachus Tacken te Roermond. De NMU is gevestigd te
Amsterdam en aldaar ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 41199275.

De NMU stelt zich ten doel:
 de goochelkunst te bevorderen en te ontwikkelen;
 een band te vormen tussen de Nederlandse verenigingen van goochelaars;
 gemeenschappelijke belangen van deze verenigingen te behartigen en te

bevorderen;
 de gezamenlijke verenigingen naar buiten te vertegenwoordigen.

De NMU streeft haar doelstellingen na door:
 het  - zo mogelijk jaarlijks -  houden van magische festivals voor de

goochelkunst en nationale kampioenschappen;
 het landelijk coördineren van activiteiten;
 de uitgifte van een kwartaalblad voor de goochelkunst en het onderhouden

van een website
 het onderhouden van het lidmaatschap van de Fédération Internationale

des Sociétés Magiques, de FISM.
 het selecteren van kwalitatief goede acts voor FISM EKs en WKs

De NMU wordt in stand gehouden door verenigingen en donateurs
Ruim 20 Nederlandse verenigingen van goochelaars en donateurs ondersteunen de
NMU. De donateurs worden aangeduid als ‘leden’ van de NMU Magic Club.

Vakblad genaamd “Informagie”
De NMU heeft een vakblad, genaamd Informagie dat in 2013 viermaal als
kwartaalblad verscheen.
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De NMU-website:
De NMU beschikt over een website: www.denmu.nl
Deze website is in 2013, wat betreft structuur en inhoud (content), verder
geoptimaliseerd en aangevuld. Met ingang van augustus/september 2013 neemt
Evert Warrink het dagelijkse beheer voor zijn rekening, wat er onder meer toe
bijdraagt dat de website structureel up to date wordt gehouden.

NMU Twitter-account:
Het Twitter-account van de NMU is in januari 2013 van start gegaan: @de_NMU
Het beheer van het Twitter-account is in handen van het DB.
Prioriteit:

Aantal “volgers” blijven vergroten. (Stand (3/3/2014): 228 volgers)

Inzetten voor versterken band met leden & “volgers” en o.a. free publicity
en bekendheid NMU vergroten

Twitter-intensiteit verhogen rondom NMU-evenementen. (Met enkele
bijdragen van NMU-leden.)

De NMU-twitterberichten zijn ook via de NMU-website te volgen.
In 2013 heeft de NMU ca. 500 Twitterberichten verstuurd.

Dutch Festival of Magic 2013 in Ede
In 2013 werd het congres voor het eerst opgedoopt in het Dutch Festival of Magic.
Belangrijkste reden is om dit festival nationaal en internationaal te kunnen
positioneren. Daarom dienen alle aspecten een hoge aantrekkingskracht te hebben.
Dat geldt voor het programma, de keuze van de artiesten en de naamgeving.

NMU Twitter ook te volgen op de home page van de NMU website.
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Dutch Festival of Magic 2013

en

Het Nederlands kampioenschap
Goochelen 2013

Het moest een groot feest worden, het Dutch Festival of Magic 2013, en een groot
feest is het geworden, in alle opzichten. De locatie - de Reehorst in Ede - was
perfect, de organisatie nagenoeg vlekkeloos en de ontvangst bij de receptie met een
leuk festivalgeschenk was heel plezierig. De sfeer gedurende beide festivaldagen
kon nauwelijks beter en het niveau van zowel het Nederlands kampioenschap als de
galavoorstelling was over de volle breedte gemiddeld hoog tot zeer hoog. Ook de
diverse lezingen waren erg de moeite waard. Wat kunnen liefhebbers van de
goochelkunst zich nu nog meer wensen?

Gouden NMU Speld
Vice-president Jasper Oberon presenteerde de openingsceremonie en gaf, na het
optreden van showband Irene, het woord aan NMU-president Fl!p Hallema. Na een
hartelijk welkom ging hij over tot het uitreiken van de gouden speld. Deze werd
ditmaal toegekend aan Hilbert Geerling, met als belangrijkste motivatie zijn heel
eigen en kenmerkende aanpak en verpakking van de goochelkunst én zijn grote hart
voor de jeugd.

De jury stond dit jaar onder voorzitterschap van Douwe Swierstra. Dan LeFay, Paul
Morak, Lodewijk de Widt en Sylvia Fritscheck waren de overige leden van de jury.

De zaterdagmiddag was gereserveerd voor het concours goochelen voor kinderen.
De presentatie werd verzorgd door Luc Elson, met een heel verfrissende, vlotte
aanpak.

President NMU Flip Hallema (re) reikt de Grand Prix uit aan Hilbert Geerling.
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Uitslagen Nederlands
Kampioenschap Goochelen 2013
Alle deelnemers hebben zich vooraf gekwalificeerd voor deelname!
Betreffende de uitslagen: ‘-‘ = geen andere deelnemers binnen de betreffende
categorie.
Er wordt gejureerd via een puntensysteem.

Grand Prix: Jofri en Hilbert (MK Twente)

Henk Vermeyden Wisselprijs: Jofri en Hilbert (MK Twente)

Algemene goochelkunst
1e prijs Jofri en Hilbert (MK Twente)
2e prijs Gwenaelle (FFAP France)
3e prijs Guillaume Wibowo (Dutch Magical Society)

Manipulatie
1e prijs -
2e prijs Niek Takens (MK Haaglanden)
3e prijs -

Illusies
1e prijs -
2e prijs -
3e prijs Manro ( NMU Magic Club)

Komisch goochelen
1e prijs Vadim Savenkov (MKF/RAI - RF)
2e prijs -
3e prijs -

Mentale magie
1e prijs -
2e prijs Francois Rober (NBG)
3e prijs -

Cartomagie
1e prijs Peter Pellikaan (GC Rotterdam)
2e prijs Niet uitgereikt
3e prijs Martin Paul (MKA)

Micromagie
1e prijs Barry Olivier ( NMU Magic Club)
2e prijs -
3e prijs Dennis Oosterwold (Passe Passe)

Parlour magic
1e prijs Charly Crama (NBG)
2e prijs Robin Matrix ( NMU Magic Club)
3e prijs Niet uitgereikt

Goochelen voor kinderen
1e prijs Goochelaar Jan (MK Twente)
2e prijs Niet uitgereikt
3e prijs Niet uitgereikt

Grote (B)ere Prijs (door een kinderjury) Magic John (MR Arnhem)

Prijs voor meest originele act Goochelaar Jan (MK Twente)
Prijs voor uitvinding: -

Verenigingsprijs: Goochelclub Rotterdam
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NMU ACTIVITEITEN IN 2013
A. NMU-programma 2013
De Stichting NMU hanteert een planningscyclus van 3 jaar, waarin steeds in
twee opeenvolgende jaren een nationaal kampioenschap wordt gehouden.
Die kampioenschappen zijn tevens voorronde voor het Europese en het
Wereldkampioenschap, die respectievelijk in het 2e en 3e jaar van de cyclus
plaatsvinden.

24 maart Coachingsdag deelnemers Juniorenconcours
7 april 30e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours, Meppel
10 en 11 mei DUTCH FESTIVAL of MAGIC in Ede

53e  Nederlands ‘Open’ Kampioenschap
(tevens 1e NMU voorronde voor FISM-EK/WK)

5 oktober 3e Dynamite Day
25 – 27 oktober 15e  NMU jongerenweekeind, Lunteren
2 november NMU najaarsvergadering, Utrecht

Verslagen van  de activiteiten zijn opgenomen in het vakblad Informagie, dat
vier maal per jaar verschijnt.

B. NMU Juniorenconcours
Het jaarlijkse NMU Junioren Close-up en Toneelconcours vond op 7 april voor de
tweede keer plaats in de Manro Evenementen Studio Gala in Meppel. De organisatie
was in handen van Mitch Durbank, Ruud Kroon, Manro, Gerhard Hessling en Fred-
Ric Schrijvers en een aantal
vrijwilligers.

Foto: v.l.n.r. Olaf Hage, Mymique
en Hans Klik

Uitslag prijswinnaars Junioren / Close-Up Goochelen 2013:
1 Olaf Hage
2 Michael van Stralen
3 Ralph Tesselhof

‘Arie Brouwer & Co Voerman Aanmoedigingsprijs’ (close-up): Ralph Tesselhof

Uitslag prijswinnaars Junioren / Toneelgoochelen 2013:
1 Hans Klik & Mymique
2 Carolin Seiler (Duitsland)
3 Guyllaume Wibowo
‘Arie Brouwer & Co Voerman Aanmoedigingsprijs’ (toneel): Magic Duo

Jury: Minze Dijksma (voorzitter), Bert in Den Berken, Arjan van Vemde, Bert
Speelman en een lekenjurlid. Rekenmeester: Arnoud van Delden.

De wedstrijden en show, die onderdeel uitmaken van deze dag, waren toegankelijk
voor publiek. Een goochelmarkt maakte onderdeel uit van dit evenement.
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C. 15e NMU Goochelkamp 2013
Van 25 – 27 oktober 2013 werd in Lunteren voor de 15e keer het jaarlijkse NMU
Goochelkamp voor jongeren gehouden.

Deelnemers aan het Jongerenweekeind
Er waren dit jaar 37 deelnemers. Zij kwamen van Goochelclub Rotterdam (2), GOA
(6), MKCN (8), Haaglanden (1), MK Arnhem (1), NBG-Jeugd (8), Passe Passe (1),
de NMU Magic Club (1), van de Belgische verenigingen De Kleine Joker (2) en
Maggeia Mol (2) en er waren 5 kandidaatleden van NMU-clubs. De gemiddelde
leeftijd was 14,3.

Opvallend was het hoge aantal (13) deelnemers, dat voor de eerste keer naar het
NMU-weekeind kwam. En er waren tien deelnemers, die al vijf of meer keren hadden
deelgenomen. Ook de onze juniorenkampioenen (zoals Dennis Oosterwold, Niek
Takens en René Kok) namen deel.

De NMU heeft in 2010 de diploma’s voor drie niveaus goochelen voor de jeugd
ingevoerd.

Goocheldiploma’s gehaald in het Jongerenweekeind
Tijdens het NMU Jongerenweekeind hebben 13 deelnemers met succes examens
afgelegd en een NMU vaardigheidsdiploma weten te bemachtigen. Meer over wat je
daarvoor moet doen staat op de website van de NMU.

Jongleren onder leiding van Niels Duinker

NMU Jongerenweekeind 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aantal deelnemers 29 36 35 40 41 37 48
Gemiddelde leeftijd 13,8 13,6 14,2 16,3 15 14,3 14,4
Eerste keer mee 8 16 9 24 13 13 19
goocheldiploma’s behaald nvt nvt nvt nvt 9 13 17
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NMU INTERNATIONAAL
De F.I.S.M.
De NMU heeft zich in de afgelopen jaren, als
medeoprichter van de Fédération Internationale des
Sociétés Magiques, tijdens vergaderingen van het
stichtingsbestuur herhaaldelijk achter de
doelstellingen van de F.I.S.M. geschaard. De NMU
is een actieve stichting, ook in haar contacten met
en adviezen aan de F.I.S.M. De F.I.S.M.
organiseert eenmaal per drie jaar de
Wereldkampioenschappen Goochelen. In 2009
werden die gehouden in Beijing, China. En in 2012
in Blackpool, Engeland. Het volgende WK wordt in 2015 gehouden in Rimini,  Italië.
www.fism.org

De NMU streeft ernaar om acts uit te zenden naar FISM-kampioenschappen. Sedert
de oprichting van de FISM scoorde Nederland hoog. Tot heden heeft Nederland de
meeste wereldkampioenen voortgebracht. Dit is mede te danken aan de vele goede
coaches die Nederland door de jaren heen rijk was en nog steeds is.

De NMU en buitenlandse zusterverenigingen

De NMU onderhoudt contact met enkele buitenlandse verenigingen. Dit aantal breidt
zich uit. De NMU streeft ernaar om binnen en buiten Europa voor de NMU-leden
gunstige voorwaarden te creëren voor haar leden. Dit heeft inmiddels geleid tot
kortingsregelingen voor NMU-leden en donateurs in een aantal landen, waaronder
Zweden, Engeland, Italië,  Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Rusland, de Baltische
landen en Israël

MELD JE AAN BIJ DE NMU

Het wordt steeds aantrekkelijker om je aan te melden bij een NMU-
vereniging  of de NMU Magic Club. Want je …

- krijgt het vakblad van de goochelkunst, INFORMAGIE
- krijgt korting op ieder Nationaal congres
- krijgt korting bij vrijwel alle goocheldagen gedurende het jaar
- krijgt korting bij veel congressen in het buitenland
- krijgt korting bij een aantal goochelwinkels
- krijgt korting bij vroege inschrijvingen
- mag – onder voorwaarden – deelnemen aan wedstrijden
- krijgt toegang tot het beveiligde deel van de NMU website
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NMU WERVING EN LEDENSERVICE
NMU en ledenwerving
De groei van de NMU is afhankelijk van de groei van het aantal leden bij de verenigingen en
donateurs. De verenigingen zijn autonoom en hebben alle een eigen aannamebeleid. Enkele
verenigingen zijn besloten.

Groei kan met name worden gevonden onder de vele beoefenaars van de goochelkunst, die
zich om wat voor reden ook niet kunnen of willen aansluiten bij een vereniging.
De NMU richtte zich ook in 2013 op de naar schatting 1500-2000 actieve beoefenaars van de
goochelkunst die niet zijn aangesloten bij de NMU.  Uit deze categorie heeft een klein deel
zich aangemeld bij de NMU Magic Club.

Uit het door het door het Dagelijks bestuur ontwikkelde beleidsplan ‘The Magic Way” werden
veel onderwerpen, die moeten leiden tot groei van het ledental, gerealiseerd.

NMU en NMU-passen
De NMU verstrekt NMU-passen aan leden en donateurs. Op vertoon van deze passen kan
men kortingen krijgen bij ‘preferred dealers’. Op de passen zijn zowel het NMU-logo als het
FISM-logo opgenomen. Omdat de NMU is aangesloten bij de FISM kan men op vertoon van
deze pas ook in het buitenland bij veel congressen kortingen ontvangen.

NMU en ‘preferred dealers’
NMU ‘preferred dealers’ zijn leveranciers van artikelen en diensten aan leden van de NMU. Zij
geven kortingen aan leden en donateurs op vertoon van de NMU-pas. Deze service is eind
2007 van start gegaan. De NMU streeft naar verdere samenwerking met deze leveranciers.
Ook  in 2013 kon de service voor leden worden uitgebreid.

NMU en jeugd
De trend dat het aantal deelnemers aan het jaarlijkse goochelkamp voor jongeren zich ieder
jaar uitbreidde, heeft zich na de een eenmalige terugslag in 2012, dit jaar voortgezet. Ook in
2013 waren er relatief veel jongeren, die voor de eerste keer meegingen met dit
instructiekamp.

NMU verenigings- en andere afdrachten
De verenigingen steunden de Stichting NMU door een bedrag van E 45,- per lid af te dragen
aan de stichting; voor jeugdleden bedroeg de afdracht E 25,- per lid. Voor donateurs,
ongeacht hun leeftijd, gold een afdracht van E 45,-. De gelden waren ter bekostiging van het
vakblad, bestuurskosten, bijdragen aan activiteiten, garantiestellingen, aankoop van prijzen,
op peil houden van fondsen, e.d.
Afdrachten voor leden van verenigingen kunnen met goedkeuring van het stichtingsbestuur
worden verhoogd.
In 2013 vond geen verhoging van de afdracht plaats.

Jeugdleden worden als zodanig aangemerkt tot en met 31 december van het jaar waarin zij de
leeftijd van 18 jaar bereiken. Vanaf januari van het jaar waarin jeugdleden de leeftijd van 19
jaar bereiken geldt de afdracht van E 45,-.

NMU en internationale contacten resulteerden ook in kortingen voor NMU-leden
Met veel congresorganisatoren zijn inmiddels afspraken gemaakt om aan de NMU-leden
korting te verstrekken op de bijdragen aan hun congressen. Dit gebeurde onder meer met:
Magische Zirkel von Deutschland, The Israel Society of Magicians, Russische Associatie van
Illusionisten (MKF, Moscow Club of Magicians), The Swedish convention,
Magic Circle of Switzerland. , Association of Magicians of the Baltic, established in Riga
British Ring No.25 Engeland, FFAP, French Annual Magic Convention, Italiaanse
goochelclubs.

Partners en Preferred Dealers
De NMU is eind 2007 gestart met de introductie van de ledenservice. Deze service houdt in
dat leveranciers van artikelen en diensten kunnen worden aangemerkt als ‘preferred dealer’
van de NMU. Zij geven kortingen aan leden en donateurs op vertoon van de NMU-pas. Deze
service werd door het merendeel van de leden op prijs gesteld en zal worden geprolongeerd.
Het streven van de NMU is om enerzijds de leden voordelen te kunnen bieden, anderzijds om
de aangesloten leveranciers, waar mogelijk, met hun aanbiedingen onder de aandacht van de
leden te brengen.

Sedert 2008 wordt deze service jaarlijks uitgebreid door ook afspraken te maken met
congresorganisatoren in het buitenland.
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In 2013 waren de volgende congresorganisatoren en leveranciers van diensten en artikelen
aangesloten bij de NMU ledenservice:

Goochelaars.com officieel partner van de NMU

In 2012 kwamen de NMU en het forum goochelaars.com overeen dat zij officieel partner van
elkaar willen zijn. Sedertdien voorziet de NMU het forum regelmatig van informatie.

Dutch School of Magic
Ook de Dutch School of Magic (DSoM) , waar opleidingen en coaching plaatsvinden, is in
2012 partner van de NMU geworden. De DSoM leverde in 2013 structurele bijdragen aan de
coachingsdag voorafgaande aan het juniorenconcours en aan het NMU Goochelkamp in
oktober.

Nationaal & Internationaal magisch shoppen

MagicShop.nl – NMU Preferred Dealer
www.magicshop.nl

Feestwinkel Party-time Weert/Helmond – NMU Preferred Dealer
www.party-time.nl

RAN MagicTainment – NMU Preferred Dealer
www.ranmagictainment.com,
info@ranmagictainment.com

Dynamite Magic Shop - NMU Preferred Dealer
www.dynamitemagicshop.com,
www.vouwdecor.nl,
dynamitemagic@planet.nl

Tricky Theater, Oosterdokskade 10 te Amsterdam – NMU Preferred Leverancier
www.trickytheater.nl,
info@trickytheater.nl
Het Tricky Theater viel in de loop van 2012 af wegens gewijzigde activiteiten.

B&B Feestartikelen – NMU Preferred Dealer
020-6122446, 023-5573929.
www.bbfeestartikelen.nl,
info@bbfeestartikelen.nl

Five of Hearts – NMU Preferred Dealer
Email: sales@fiveofheartsmagic.co.uk

Magic Shop Victoria – NMU Preferred Dealer
Email: info@magicshopvictoria.com
www.magicshopvictoria.com

Vlieg-er-uit
email: info@vliegeruit.com
website: www.vliegeruit.com
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NMU 2013 - 2018 Planningscyclus
De NMU planningscyclus

Het Dagelijks Bestuur heeft eind 2008 een planningscyclus geïntroduceerd, die zich iedere
drie jaar herhaalt.

De door het Dagelijks Bestuur ontworpen planningscyclus beoogt richting te geven aan een
uitgebalanceerd pakket van activiteiten, dat de door de NMU nagestreefde doelstellingen ten
dienste staat.

NMU-cyclus

Programmering 2013 – 2018

Onder meer Nationale Congressen/Festivals en Nederlands Kampioenschap voor de Goochelkunst

VR FISM = voorronde voor FISM kampioenschappen
2013 2014 2015 2016 2017 2018

NMU Dutch Festival of
Magic en Nederlands
kampioenschap

Ja
VR FISM
EK/WK

Ja
VR FISM

WK

Nee (WK) Ja
VR FISM
EK/WK

Ja
VR FISM

WK

Nee (WK)

FISM EK - EK
VR FISM

WK

- - EK
VR FISM

WK

-

FISM WK - - WK
(Italie)

- - WK

Nieuwjaarstreffen Ja
Geen VR

Ja MKCN
VR FISM

WK

Ja
VR FISM
EK/WK ?

Ja MKCN
VR FISM

WK
Magic Surprise Day
(indien geen DD)

- Ja ? - Ja ? - Ja ?

Dynamite Day
(indien geen MSD)

Ja - Ja ? - Ja ? -

Jongerenweekeind 15e 16e 17e 18e 19e 20e

Juniorenconcours 30e 31e 32e 33e 34e 35e

NMU vergadering 2x 2x 2x 2x 2x 2x
Vakblad voor de
goochelkunst

4x 4x 4x 4x 4x 4x

Ruimte voor
aanvullende activiteiten

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Europese kampioenschappen van de FISM 2014 worden gehouden in Frankrijk.

Wereldkampioenschappen van de FISM K worden gehouden in 2015 in Italië.

Wilt u ook profiteren van deze aanbiedingen en kortingen?
Word lid van een vereniging of meld u aan als lid van de NMU Magic Club (donateur) bij de secretaris
van de NMU.

Wanneer bent u lid of donateur van de NMU?
Leden zijn aangesloten bij een vereniging, club of kring van de NMU. Donateurs kunnen zich direct
aanmelden bij de secretaris van de NMU of via de website van de NMU. U kunt ook via de website
betalen.

Wanneer bent u lid van de FISM?
Strikt genomen kent de FISM alleen aangesloten verenigingen, geen individuele leden. In het
dagelijks gebruik wordt ‘FISM-lidmaatschap’ ook wel gebruikt voor goochelaars die lid of donateur
zijn van een bij de FISM aangesloten vereniging.
Iedereen die is aangesloten bij de NMU is dus ook aangesloten bij de FISM.

www.DeNMU.nl
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BIJLAGE A – Overzichten met betrekking tot groeigegevens van de NMU

1. Aantal leden

In 2013 waren 23 verenigingen aangesloten bij de Stichting Nederlandse
Magische Unie. Er waren 32 leden aangesloten bij 2 of meer clubs.

2. Groei van het aantal leden
Stichting NMU 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Totaal aantal leden 522 544 531 523 496 518 505 524

Unieke leden 489 511 498 490 463 485 472 489

Dubbelleden 33 33 33 33 33 33 32 33

Donateurs 38 49 69 89 95 88 104

Abonnementen (betaald) 72 54 0 0 0 0 0

Externe contacten 0 0 0 12 13 32 33

Leden en donateurs samen 522 582 580 592 585 613 593 628

Groei in aantal t.o.v. vorig jaar 60 -2 12 -7 28 -20 35

Groei in % t.o.v. vorig jaar 11,5 -0,3 2,1 -1,2 4,8 -3,3 5,9

Groei t.o.v. 2006 60,0 58,0 70,0 63,0 91,0 71,0 106,0

Groei t.o.v. 2006 in % 11,5 11,1 13,4 12,1 17,4 13,6 20,3

In 2008 werd het losse abonnement afgeschaft. Sedert 2008 kan men het
vakblad alleen ontvangen als lid van een vereniging, als donateur (d.w.z. lid
van de NMU Magic Club) of als extern contact. Externe contacten zijn in
2010 toegevoegd aan de reguliere verzendlijst om de Nederlandse
Goochelkunst ook buiten eigen kring te promoten. Externe contacten
betalen niet voor hun abonnement.

3. Groei van het aantal jeugdleden
Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal jeugdleden 52 52 66 73 56 66 51  48

% van het totaal aantal leden 10,0 8,9 11,4 12,3 9,6 10,8 8,6  9,1

4. Groei van het aantal donateurs
Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal donateurs 38 49 69 89 95 88 104

Groei in % t.o.v. vorig jaar 28,9 40,8 29 6,74 -7,4 18,2

Groei in %  t.o.v. 2007 28,9 81,6 134 150 132 174
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Aantal leden per vereniging
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BESTUUR
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.

Het dagelijks bestuur (vergelijk met regering) neemt beslissingen in alle lopende zaken, met
uitzondering van enkele die (statuten) zijn voorbehouden aan het algemeen bestuur (vergelijk
met parlement). Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan binnen de NMU.
Het dagelijks bestuur legt minimaal eenmaal per jaar tijdens de statutaire jaarvergadering
verantwoording af aan het algemeen bestuur. Het is gebruikelijk dat rond de eerste week van
november ieder jaar een najaarsvergadering plaatsvindt, waarin plannen worden
gepresenteerd en van gedachten wordt gewisseld over alle zaken die de NMU (kunnen)
betreffen.

Overzicht van functies in het Dagelijks Bestuur en verkiezingsdata:

gekozen herkozen afgetreden gekozen einde
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President
Flip Hallema

Nov 2009
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Vice-president
Jasper Oberon

Nov 2009
1e T

Nov 2012
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Nov
2015

Penningmeester
Jan Kosters

Maart
2009
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Maart
2012
2e T

Maart
2015

Secretaris
Kees Ros

Nov 2009
2e T

Nov 2012
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Maart
2013
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Maart
2016

Marketing en promo
Martin Paul

Maart
2012
1e T

Maart
2015
(1e T)

1e T = eerste termijn

DAGELIJKS BESTUUR NEDERLANDSE MAGISCHE UNIE

President, Flip Hallema, e-mail: president@denmu.nl
Vice-president, Jasper Oberon, e-mail: vicepresident@denmu.nl
Penningmeester, Jan Kosters, e-mail: penningmeester@denmu.nl
Secretaris, Kees Ros, e-mail: secretaris@denmu.nl
Lid DB (portefeuille marketing), Martin Paul, e-mail: martinpaul@denmu.nl

In November trad Kees Ros af als secretaris. Deze functie werd toegewezen aan de penningmeester.

LEDENADMINISTRATIE NMU

Clubs: via de clubsecretaris van een vereniging
Members NMU Magic Club (donateurs): via de website www.DeNMU.nl
via de penningmeester van de NMU: penningmeester@denmu.nl
of per post

NMU Ledenadministratie t.a.v. Hr. J. Kosters
Korianderhof 73
7641 XW
Wierden
06-50593805

SECRETARIAAT NMU
Hr. C. Ros
Frankendaal 8
6715JK Ede
e-mail: secretaris@denmu.nl
0318-624161

Het secretariaat werd per november onder dit adres voortgezet.

INFORMATIE

Informatie kunt u opvragen bij alle hierboven genoemde adressen.


