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Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Magische 
Unie, 8 november 2008. 
 
Aanwezig waren namens het dagelijks bestuur: 
Ronald Moray (president), Fred-Ric Schrijvers (penningmeester) en  Tel Smit. Afwezig 
waren (met bericht van verhindering) Kees Ros en Ron Dill (secretaris). 
 
Aanwezig waren namens de verenigingen: 
Dick Sieber (52 Schakels), Elzo Nieuwold (Aladdin), Gijs Benneheij (Carte Blanche), 
Hans Suijs (GCR), Bernard van den Boogaard (GK Alkmaar), Ger Wesseling en Wim 
de Jong (GOA), Gerard duBuf (Gonga), Douwe Swierstra (Hands Down), Jac Leunisse 
en Kees de Gouw (Jules Ten I Chi), Rob Ziekman (Merlijn), Rien Rougoor (MK Haag- 
landen), Wim Bos (MKA), André de Boer (MKCN), Frans de Groot (Mysterium), 
Charles Jacques (NBG), Paul Barneveld (OKITO), Cees van Noort (Passe Passe) en Jan 
Kosters (MKT). 
 

- - - - - - - - - - - 
 
1. Opening. 
 
President Ronald Moray opent de vergadering: 
* Heet alle aanwezigen welkom. 
* Deelt mede dat de DB-leden Kees Ros en Ron Dill wegens verplichtingen elders  
   verhinderd zijn. 
* Complimenteert Mysterium in de persoon van Frans de Groot voor de geweldig  
   goede organisatie van de Magic Surprise Day 2008. 
* Geeft aan dat de NBG vandaag vertegenwoordigd wordt door Charles Jacques 
   en GCR door Hans Suijs. Deze laatste vanwege het feit dat Martin Hanson ernstig 
   ziek is. Martin’s eerste zorg is nu op gewicht te komen. Hij is momenteel nog erg 
   zwak. Een wenskaart wordt zeker op prijs gesteld! 
 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
Ingekomen stukken: 
* Een brief met een voordracht voor de gouden speld is doorgestuurd naar de  
   betreffende commissie. 
* Een mail van GCR met het verzoek een verenigingsprijs in te stellen voor het 
   juniorenconcours. (het DB heeft afwijzend gereageerd aangezien slechts vier 
   verenigingen een juniorenafdeling kennen) 
* Een brief van de Magische Loge m.b.t. een bibliotheek. 
* Een brief van Milan m.b.t. het thema ‘ presentatie’. (hij is inmiddels bij enkele 
   verenigingen geweest en ook op het jeugdopstap-weekend. De ervaringen zijn 
   algemeen positief) 
* Brief GCR (FISM issues). Het eindrapport ligt er en er is een eindconclusie  
   getrokken. Het DB is van mening dat daar niet de NMU-vlag aan gehangen 
   kan worden. 
* Aanbieding close-up gala Hilbert Geerling. Deze zal op een NMU-congres 
   geëffectueerd  gaan worden. 
* Aanbieding georganiseerde China-reis. (de details zijn terug te lezen in IM) 
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* Allocation of the numbers of European contestants. (is nog niet doorgestuurd 
   naar de AB-leden vanwege verblijf in het buitenland van Kees Ros) 
 
Mededelingen: 
* DB vergoedt aan het technische team China alleen de kosten die in Nederland 
   zijn/worden gemaakt. 
* Op dit moment hebben voor het concours in China alleen Dion en Rob en Emiel 
   ingeschreven. Deze laatsten overwegen nog om zowel aan het toneel- als het close-up  
   concours deel te nemen. 
* Frans de Groot kent voor wat betreft deelname aan het concours nog een twijfelaar. 
   Ronald Moray benadrukt in dit verband het belang van het zeer snel kenbaar  
   maken daarvan, want de tijd dringt! Alleen wanneer kandidaten zich snel melden 
   kan begeleiding geregeld worden. Wim de Jong  vult aan dat zij dan hun act wel 
   op het aanstaande NJT moeten laten zien. 
 
 
3. Verslag van de vergadering van het AB d.d. 8 maart 2008. 
 
* Rien Rougoor merkt op dat het congres in Sofia wel is doorgegaan. Ronald Moray  
   geeft echter aan dat dit geen Europese kampioenschappen betreft. Daarvoor was de 
   begroting niet op orde en daarom zijn die gecanceld. 
* Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
4.Gouden Speld 2008. 
 
De Gouden Speld commissie 2009 wordt gevormd door Wim Bos, Bernard van den 
Boogaard en Rob Ziekman. Voorstellen voor kandidaten kunnen naar deze 
commissieleden worden ingestuurd. Voor de volledigheid volgen hier de email-adressen 
van de commissieleden: 
* willembos@planet.nl 
* info@musicandmagic.nl 
* r.ziekman@tiscali.nl  
Charles Jacques vraagt of de speld alleen aan een goochelaar kan worden toegekend. 
Het antwoord luidt dat het iemand moet zijn die zich voor de goochelkunst 
verdienstelijk heeft gemaakt. Wim Bos vult aan dat er zeer duidelijke richtlijnen liggen. 
 
 
5. Evaluatie nationaal congres 2008. 
 
Cees van Noort kijkt enigszins trots terug op een erg geslaagd congres dat het motto   
‘ Hartstocht en Magie’ kende. De complimenten dienen uit te gaan naar de gehele 
vereniging Passe Passe. Er werd deelgenomen door zo’n 180 congressisten. Meevallers 
waren de sponsoring en het congreshotel. Het geleende geld van de NMU kan weer 
teruggestort worden. Het congres kende kwalitatief hoogwaardige artiesten in de gala, 
maar ook de lecturers waren van een zeer goed niveau. Terugblikkend kan ook gesteld 
worden dat het concours eveneens als een hoogtepunt gekwalificeerd mag worden.  
Ronald Moray geeft aan dat je kwalitatief nog hoogwaardiger artiesten zou kunnen 
engageren wanneer je tevoren financiële zekerheid hebt. Cees van Noort repliceert door 
te stellen dat je ook al heel veel kunt wanneer de NMU garant staat. Hij geeft wel aan 
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dat het in de toekomst niet ondenkbaar is dat de congresbijdrage substantieel omhoog 
moet vanwege alleen al de exorbitante bedragen die voor een theater moeten worden 
neergeteld. En hij vult aan dat het voor de organisatoren van eminent belang is dat 
deelnemers zich bijtijds inschrijven! De idee om vroeginschrijvers een immaterieel 
voordeel te geven (bijvoorbeeld exclusief mogen deelnemen aan een bepaalde lecture) 
wordt afgewezen. Hans Suijs in dit verband: ‘ Straffen is een slecht middel’.  
 
 
6. De begroting 2009. 
 
Toelichting door de penningmeester: 
* De post bestuurskosten is verhoogd :‘je kunt een nieuw bestuur niet de kosten uit 
   eigen zak laten betalen.’ 
* Post Informagie: hogere drukkosten is een feitelijkheid. 
* De NMU website stagneert momenteel, maar het bestuur wil deze toch in stand 
   houden. 
* Dubbelleden vragen in toenemende mate hun contributie terug. 
* Bij ‘congres-diversen’ moet met name aan jurykosten gedacht worden. 
* Het bestuur wil de € 2500,- congresfonds handhaven. 
* Bij FISM-fonds moet gedacht worden aan kosten technisch team en tegemoetko- 
   ming reiskosten president. 
* Bij ‘sponsorloterij’: alleen Joop Schobben en Fred-Ric Schrijvers hebben voor  
   inkomsten gezorgd. 
* Informagieabonnement moet € 30,- gaan kosten: ‘we kunnen niet onder de kost- 
   prijs gaan zitten. 
* Sponsoring van de NMU is een groot probleem. Kees Ros heeft van alles gepro- 
   beerd, maar het is gebleven bij Ton Bal’s sponsoring van de NMU-pasjes. 
* Voorgesteld wordt om de bijdrage aan de NMU voor 2009 te stellen op € 45,-. 
   Dit bedrag omvat dan twee componenten: € 19,- contributie en € 26,- voor IM. 
 
Reacties en discussie: 
* Rien Rougoor informeert naar continuering van het NMU-pasje. Dit punt is nog 
   onderwerp van discussie, maar het bestuur streeft hier wel naar. 
* Wim Bos betreurt het dat de AB-afgevaardigden de begroting niet eerder be- 
   schikbaar hebben gekregen: ‘nu konden we deze niet doorvrocht bestuderen.’ 
* Wim bos merkt ook op dat de teruggestorte bedragen n.a.v. het congres in Stads- 
   kanaal nog niet zijn opgenomen. 
* Hans Suijs staat voor om de te verwachten kosten en opbrengsten op te nemen 
   in de begroting, zodat je een contributieverhoging kunt onderbouwen. En dan 
   met als peildatum 1 oktober de stukken naar de AB-leden mailen. 
* Hans Suijs is van mening dat het niet correct is dat er jarenlang geen indexering 
   heeft plaatsgevonden. 
 
Stemming: 
Met twee stemmen tegen (Rien Rougoor en Bernard van den Boogaard) wordt de 
begroting 2009 vastgesteld. 
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7. Jury 2009. 
 
De jury voor het juniorencongres 2009 is nog niet bekend.  De jury voor het NJT dient 
nu snel bekend gemaakt te worden, in elk geval vóór 1 december. Maar de organisatie 
van het NJT denkt dat er geen nieuwe FISM-kandidaten zulllen optreden. Waardoor de 
urgentie een stuk minder is. 
 
 
8. FISM. 
 
Ronald Moray brengt naar voren dat het bestuur er inmiddels alle vertrouwen in heeft 
dat het wereldcongres in China goed gaat worden. De Chinezen stellen alles in het werk 
om van het congres een succes te maken en meerdere tekenen leiden tot genoemd 
vertrouwen. Bekend is al dat Dick Koornwinder lid zal zijn van de close-up jury.  
Ronald deelt tevens mee dat het FISM in Laussanne is geregistreerd. Hij beschikt thuis 
over een betreffend document. 
Hans Suijs vraagt hóe het FISM is geregistreerd. ‘Er moet een registratiedocument zijn, 
dat is belangrijk voor de bescherming van onszelf en van de president van FISM.’ 
Hans vraagt ook wie de eigenaar van het trade-mark van FISM is en voegt daaraan toe 
dat, in een relevante situatie, ‘het teruggeven van dat trade-mark nooit omniet zal 
geschieden!’ 
Wim de Jong mengt zich in de discussie en stelt dat hij beschikt over een bewijs dat 
FISM niet is geregistreerd. ‘Het blijft een slepende kwestie waar nu echt eens een punt 
achter gezet moet worden; we worden gewoon in de maling genomen. Ik denk dat er 
bewust niet geregistreerd wordt.’ 
Hans Suijs merkt op dat de manier waarop de contest-rules zijn gewijzigd in strijd is 
met de statuten’. Het rapport is naar Eric Warlight gestuurd met de dringende oproep: 
registreer! Maar dat doet hij niet! Suijs vraagt het NMU-bestuur Eric Warlight te 
dwingen te registreren. Met als sanctie de NMU bijdrage aan FISM stop te zetten. ‘We 
maken ons ook zorgen over het afstand doen van intellectual properties, rechten van 
artiesten worden nu slecht tot niet beschermt.’ Wim de Jong voegt hieraan toe dat 
‘Stockholm’ zestigmaal is verkocht, maar dat de betrokken artiesten geen cent gezien 
hebben. ‘Ze worden gechanteerd: je mag niet meedoen als je geen afstand doet van je 
rechten’. Bernard van den Boogaard vraagt n.a.v. het voorgaande of Nederland geen 
organisatie kent die de rechten van artiesten beschermt, een organisatie bijvoorbeeld 
zoals de BUMA. Het antwoord luidt dat een dergelijke organisatie niet bekend is. 
Hans Suijs doet de suggestie dat de NMU de kosten van registratie betaalt, maar dan 
moet Eric Warlight ook daadwerkelijk FISM registreren. Dit idee wordt niet 
overgenomen.  
Afgesproken wordt dat Ronald Moray in de general assemblee twee zaken indringend 
aan de orde zal stellen: 
* Dat uitzending van korte shots van minder dan twee minuten akkoord is zonder toe-  
   stemming van de betrokken artiest(en). Alleen onder deze beperkende conditie is het 
   afstaan van rechten akkoord. 
* Openheid dient er te komen over het punt wie nu eigenlijk de eigenaar is van het  
   trade-mark van FISM. 
 
 
 
 



 5 

9.Bestuurskandidaten. 
 
De mogelijke opvolger van de huidige penningmeester zal Jan Kosters zijn. En de 
mogelijke opvolger van Tel Smit Flip Hallema. 
Het bestuur is nog op zoek naar opvolgers voor Ronald Moray en Ron Dill, die beiden in 
november 2009 aftreden. 
 
 
10. Nationaal congres voor de goochelkunst 2009. 
 
Ronald Moray, Fred-Ric Schrijvers, Kees Ros en Tel Smit willen in 2009, maar dan wel 
ná de zomerperiode, een tweedaags nationaal congres vanuit het bestuur organiseren. 
De Reehorst in Ede is daarbij als locatie een serieuze optie. Rob Ziekman heeft zich, 
naar aanleiding van een oproep van het DB enige vergaderingen geleden, beschikbaar 
gesteld voor ‘incidentele hand- en spandiensten’. Hij geeft dan ook aan zich bij genoemd 
kwartet te willen aansluiten. 
 
 
11. Nieuwjaarstreffen 2009. 
 
Vindt plaats in de Reehorst in Ede op 18 januari van 09.00-16.30 uur. Het thema luidt 
“Goochelshow op commando”. (commercieel, overal te vertonen, multifunctioneel, 
makkelijk mee te nemen,  geschikt voor alle soorten publiek, doordacht en ordelijk) De 
ochtend is alleen voor goochelaars, de middag staat ook open voor lekenpubliek. (al 150 
kaarten verkocht!) Artiesten zijn onder andere Dion, Ramana, Ronald Moray en Peter 
Vogel, Tel Smit en Christian Farla. André de Boer verzendt nog een mail met info naar 
alle afgevaardigden omtrent deze dag. 
Een oproep wordt gedaan voor een organiserende vereniging voor 2010. Douwe 
Swierstra suggereert de Magisch loge. 
 
 
12. Informagie. 
 
Gerard duBuf stopt na aflevering 4-2009. Dit was al langer bekend. De invulling voor 
2009 e.v. is nog onduidelijk.  
Deze vergadering is dus voor Gerard de laatste in zijn hoedanigheid als hoofdredacteur. 
Ronald Moray overhandigt hem onder dankzegging een prachtige oorkonde en een 
attentie, en van de vergadering krijgt Gerard een warm applaus. 
 
 
13. Juniorenconcours 2009. 
 
Cees van Noort memoreert dat dit de 26e editie gaat worden, tevens voor de laatste keer 
in een gratis theater De Tamboer! Vanaf 2010 moet er betaald gaan worden. Op de 
volgende vergadering moet dit punt in elk geval geagendeerd worden. Jury en 
presentator zijn nog niet bekend. Cees vraagt de vergadering deze dag in de eigen club 
te promoten. 
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14. Magic in uitvoering 2008. 
 
Is weer een fantastische happening geworden. Kan gezien worden als basis voor een 
opstap naar het juniorenconcours. Hulde aan Kees Ros en Tel Smit wordt uitgesproken. 
En vanzelfsprekend ook aan alle andere medewerkers. Ook voor 2009 neemt Kees Ros 
de organisatie weer op zich. 
Nb. Wim Bos merkt op dat Magic in Uitvoering dit jaar voor de tiende keer plaatsvond! 
 
 
15. Magic Surprise Day 2008. 
 
Fantastische dag geworden. Perfecte sfeer, echte verrassingen, kwalitatief hoogwaardige 
acts, prachtige locatie en meer. Frans de Groot betreurt wel dat slechts 60 bij de NMU 
aangesloten goochelaars (10 %......) de dag hebben bezocht. (er waren overigens, 
gelukkig, wel veel meer bezoekers!’ Daar maakt hij zich zorgen over en die zorgen 
worden door de vergadering gedeeld. 
Ronald Moray doet een oproep aan verenigingen voor de organisatie van de MSD 2009 
en benadrukt dat die echt niet zo omvangrijk behoeft te zijn als de afgelopen editie. Er 
ligt overigens op dit moment al een optie: het Archeon heeft belangstelling getoond. 
Ronald en Tel zijn daar geweest en een idee is om daar (tegen betaling!) de winnaars van 
het JC te laten optreden. 
Een algemeen gevoelen van de vergadering is dat er langzamerhand sprake lijkt te zijn 
van een ‘overkill’ aan goocheldagen en -evenmenten. 
 
 
16. Ledenservice. 
 
Zie hiervoor ook Informagie! Het bestuur probeert de ledenservice voor 2009 te 
continueren. Een duidelijk compliment gaat uit naar Ton Bal, die veel voor de NMU 
doet. Bij het bestuur zijn tot op heden geen klachten over de ledenservice 
binnengekomen.  (Ger Wesseling memoreert de probleemloze korting die hij en elf 
clubgenoten kregen in Eastborne) 
 
 
17. Website. 
 
Momenteel zijn er problemen. Met de website-master Marco de Jong is geen kontakt te 
krijgen. Martijn van Berkel is mogelijk bereid zich voor de site te gaan inzetten. 
 
 
18. Rondvraag. 
 
* Rien Rougoor meldt dat Engelse psychologen pleiten voor goochelen als vak in het 
   primair onderwijs. Rob Ziekman geeft aan daarop tegen te zijn op pedagogische, 
   didaktische én onderwijskundige gronden. Rien toont ook een krantenartikel met 
   een foto van Berry van Wijk in het zwembad  ‘die daar zijn taakstraf uitzit, pardon, 
   uitzwemt. 
* Jac Leunisse spreekt de oproep ‘ook eens een eenvoudige goocheldag te organiseren’ 
   zeker aan. Daarnaast maakt hij melding van de oprichting van een jeugdafdeling bij 
   Jules Ten I Chi. 
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* Frans de Groot meldt dat Ton Schütz alias Ted Alton  (op verzoek van Rob Ziekman) 
   gefotografeerd heeft op de MSD. Deze foto’s komen op internet en een aantal zal  
   gebruikt wordt om het verslag in IM te illustreren. 
* Gerard duBuf informeert of je inderdaad geen nieuw pasje krijgt wanneer je dat 
   kwijt bent. Dat blijkt inderdaad het geval. Hij complimenteert het DB met het  
   initiatief zelf volgend jaar een congres te gaan organiseren. Signaleert overigens 
   nogmaals de ‘overkill’ aan aanbod. 
* Charles Jacques meldt dat de NBG juniorenafdeling 40 jaar bestaat. Dat wordt onder 
   andere op 4 januari gevierd met een feestelijke matinee. Vanwege dit jubileum wordt 
   de NBG-juniorenafdeling onderwerp van ‘ Licht uit….Spot aan…..’ in IM 1-2009. 
* Bernard van den Boogaard meldt dat GK Alkmaar in 2009 50 jaar bestaat en dat dat 
   gevierd wordt met een dag die gepland is voor 10 oktober. Een theater is al afge- 
   huurd, er komt een rommelmarkt, een kindervoorstelling, er zijn lezingen gepland 
   en er komt een juniorenconcours met één vakman/vrouw en verder leken in de jury. 
* Dick Sieber informeert naar een aanbieding voor een China-reis. Ronald Moray 
   verwijst naar IM voor alle verdere info: ‘ wanneer we minimaal 80 deelnemers zouden 
   hebben gehad lagen de mogelijkheden anders, maar dat halen we nooit!’  
* Charles Jacques:’ begin december openen Hans Klok en Pamela Anderson de 
   miljonairs-affair. 
* Bernard van den Boogaard vertelt dat wanneer je als club geregistreerd staat je de 
   mogelijkheid hebt om, in voorkomende gevallen, subsidie van de gemeente te krijgen.  
   Zijn eigen club heeft  500,- getoucheerd i.v.m. het aanstaande jubileum. 
* Paul Barneveld vraagt of je automatisch geregistreerd bent wanner je bij de NMU 
   bent aangesloten. Antwoord is nee. Het moet de KvK zijn. 
* Hans Suijs bedankt het DB voor al het werk en wenst het veel succes voor de 
   toekomst. 
* Fred-Ric Schrijvers:’de actuele ledenlijst moet uiterlijk op 15-01 bij de secretaris zijn.’  
 
 
 
19. Sluiting. 
 
De president dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng, wenst een goede 
thuisreis toe en sluit de vergadering. 
 
De voorjaarsvergadering 2009 staat gepland voor zaterdag 14 maart. 
 
 
 
 
Rob Ziekman, 
Plaatsvervangend notulist. 
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