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Vergadering: AB Vergadering Voorzitter: Flip Hallema

Datum / tijd: Zaterdag 9 maart , 10:30 – 13:00

Locatie: Vergadercentrum Hoog-Brabant Radboutkwartier 23 (tel: 030-2331525)

In winkelcentrum Hoog Catherijne te Utrecht; co-locatie met Centraal Station.

Bijlagen: Fiche: p 3-5

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

Opmerkingen: Vastgesteld op 4 mei 2013, na verwerking commentaren

VERSLAG AB vergadering

Vertegenwoordigde clubs: Okito, GOA, GCR, ToiToi, Aladdin, Mysterium, Hands Down, MK Amsterdam,
MKCN, MK Haaglanden, MK Twente, ML 52 Schakels, NBG, Passe Passe, Ring Jules Ten I Chi, Dutch
Magical Society.
Aantal aanwezige stemmen: 401 van 503 = 79,7 %
Aanwezig DB: Flip Hallema, Jasper Oberon, Jan Kosters (deel vergadering), Martin Paul
Aanwezig NMU secretariaat: Kees Ros
Gasten: -

Wat “is” de Nederlandse Magische Unie? Antwoord:

Hét goochelnetwerk in Nederland
EN
de officiële instantie, die uitroept wie Nederlands kampioen goochelen wordt.

Maar ook:
“De NMU” zijn de NMU-verenigingen en de NMU-leden samen!

De Nederlandse Magische Unie: sinds 1951 erkend podium voor de goochelkunst.

1. Opening door president
President Flip Hallema heet alle aanwezigen welkom. Dankt de verenigingen voor hun bijdragen en
ideeën en alle vrijwilligers die steeds opnieuw activiteiten voor de NMU mogelijk maken. Tevens twee
jaartalcorrecties op de verstuurde agenda voor deze vergadering.

2. Mededelingen en ingekomen stukken (b. en c. vonden na de behandeling van pt 3 plaats)
a.  Secretariaat meldt dat de Franse FFAP heeft besloten dat het EK (2014) niet kan doorgaan op het
geplande cruiseschip. De FFAP zoekt nu alternatieven in een Franse stad en zal de Europese
verenigingen via de European Executive Board (EEB) van de FISM over de voortgang daarvan
informeren. De NMU zal haar leden informeren over ontwikkelingen.
OPM: bij het afronden van het verslag werd bekend dat het EK 2014 in Frankrijk toch doorgaat op een
cruise schip.

b. President heet Dennis Renardel de Lavalette en Rene Kok, bestuursleden van de nieuw opgerichte
club Dutch Magical Society van harte welkom.
De nieuwe vereniging stelt zich voor: Dutch Magical Society (DMS).  Voorzitter Dennis Renardel de
Lavalette geeft een korte presentatie over DMS en geeft aan dat DMS zich graag wil aansluiten bij de
NMU. De club ontving daarvoor vooraf de benodigde steun van twee bestaande NMU-verenigingen
(MKCN en HD). Vertegenwoordigers benadrukken dat de DMS staat voor een brede en professionele
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aanpak van de goochelkunst als kleinkunst, met aandacht voor techniek, dans, muziek, choreografie
en wat er meer komt kijken bij de opbouw van een goede ‘totaalact’. DMS beschikt reeds over een
website en zal iedere maand bij elkaar komen in het MAC. DMS heeft 12 leden en verwacht een groei
naar circa 25-30 in de loop van 2013.

c. President Hallema brengt aansluiting van DMS bij de NMU ter stemming. DMS wordt met unanieme
meerderheid opgenomen in de NMU.

3. Begroting 2012/2013
a. Financieel verslag 2012, penningmeester
Penningmeester Jan Kosters deelt een overzicht van uitgaven en inkomsten uit aan de bestuurders en
licht de financiën over 2012 zowel mondeling als schriftelijk toe.

b. Verslag kascommissie
Bij monde van Jim v.d. Bosch doet de kascommissie verslag van het gehouden onderzoek van de
boeken en verklaart dat de het beheer van de Stichtingsgelden op zeer ordelijke wijze is uitgevoerd in
2012, dat de financiële administratie overzichtelijk wordt bijgehouden en dat vragen van de
kascommissie naar volle tevredenheid zijn beantwoord. De kascommissie adviseert aan het algemeen
bestuur van de stichting NMU om de penningmeester décharge te verlenen.

c. Verlenen décharge aan de penningmeester (na goedkeuring AB, stemmen)
Het algemeen bestuur van de Stichting NMU verleent unaniem (er wordt gestemd) décharge aan de
penningmeester.

d. Benoeming kascommissie 2013-2014
De kascommissie die in maart 2014 de boeken zal controleren bestaat uit: Jim v.d. Bosch en Wim Bos.

4. Terugblik 2012 (bijlage B)
a. Inventarisatie van plus- en minpunten m.b.t. het NMU-programma van 2012.
Geen van de AB-ers had enig commentaar op de programmering van 2012.

b. FISM WK en de voorrondes (selectie NL acts)
De door de NMU als voorronde aangewezen activiteiten zijn via website en vakblad te raadplegen. Zie
bijlage C bij dit verslag.

5. NMU-cyclus; programmering 2013-2018; o.m. Nationale Congressen (NK) voor de Goochelkunst
a. De planningscyclus (Bijlage C)
I.v.m. voorkomen van ‘overkill’ vindt een MSD plaats in een jaar dat er geen D-Day wordt gehouden.
DB geeft uitleg over de wijze van afstemming tussen NMU-activiteiten en b.v. Dynamite Day.

b. Organisatoren gezocht voor:
(1) Dutch Festival of Magic (2014), 2016, 2017
Carte Blanche heeft aan het DB bekend gemaakt momenteel  te onderzoeken of zij samen
met de NMU in 2014 het Dutch Festival of Magic inclusief NMU NK 2014 in Venlo kunnen
organiseren. Naar verwachting wordt het DB in april over de resultaten van dit onderzoek
geïnformeerd.

(2) Nieuwjaarstreffen in 2014, 2016, 2017

(3) MSD in 2016 en 2018
Aladdin heeft aangeboden om op 4 oktober 2014 de Magic Surprise Day in Zwolle te
organiseren.

(4) Jongerenweekeind in 2014, e.v.
Het DB en een kleine vaste staf van vrijwilligers hebben reeds de basis gelegd voor het
Jongerenweekeind in 2013 in Lunteren, Groepsverblijf De Wildwal.

6. FISM
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a. FISM-ECM in Frankrijk, 2014. Update. Het EK op een cruiseschip gaat niet door. De FFAP zoekt
momenteel alternatieven om het EK in Frankrijk doorgang te laten vinden. (OPM: na de vergadering
werd bekend dat dit EK toch doorgaat als gepland)

b. FISM WK in Italie, 2015. Vooralsnog verloopt dit volgens planning.

7. Informagie
Per 1 jan 2013 is een nieuwe hoofdredacteur aangetreden, Rob Ziekman. Hij heeft een plan ontwikkeld
t/m 2015.
Er werd kort stilgestaan bij tegenstrijdige passages uit twee artikelen in relatie tot de vorige
hoofdredactie. President legt uit dat auteurs niet onder censuur staan.

8. Junioren Close-up en Toneelconcours – NMU 2013 en 2014
a. 2013 – nieuwe aanpak op basis van lessons learned in 2012. Dit concours, dat op 7 april voor de
tweede maal plaatsvindt in Meppel, kent 12 deelnemers en het concours wordt ‘verpakt’ in twee
showblokken. T.b.v. de promotie wordt rond 11 maart een brochure verzonden aan alle NMU-leden.
Tevens zal het vakblad met een laatste oproep circa 1 week voorafgaande aan Meppel bij eenieder
worden bezorgd.

b. 2014 – verder ontwikkelen van het nieuwe concept.

9. NMU Jongerenweekeind 2013
a. Thema: “Mijn act”. De opbouw van een act/optreden wordt vanuit verschillende disciplines belicht.

b. Beleidsvoornemen NMU: voortzetten van het NMU Jongerenweekeind in de komende jaren. Het
stimuleren van 18+-ers om deel te nemen. Groepsverblijf ‘De Wildwal’ is reeds gereserveerd voor 2013
en 2014.

c. Indeling in 3 groepen: toneel, close-up en ‘kopgroep’ (speciaal voor de oudere en meer ervaren
groep onder de jongeren, incl 18+)

10. Commissie gouden speld (zie bijlage D)
Benoemen nieuwe GS-commissie. Ter vergadering werden benoemd: Frans de Groot, Elzo Nieuwold
en John Anders. Deze commissie is geïnstalleerd tot maart 2014 en zal haar werkzaamheden
uitvoeren conform de daartoe bestaande NMU-richtlijnen.

11. en 12. Ledenservice, NMU-pas, donateurswervingsactie NMU, de NMU Magic Club. Voortgang
beleidsvoornemens DB NMU

Martin Paul geeft een presentatie, waarin hij het AB onder andere informeert over de voortgang van
acties, voortvloeiende uit het beleidsdocument met daarin de door het AB-bestuur omarmde NMU-
strategie “The Magic Way”.
Ondanks de crisis is het ledental vrijwel constant gebleven en de wijze, waarop de NMU zich
momenteel profileert, heeft reeds geleid tot een grotere vindbaarheid onder aanverwante disciplines en
niet-goochelaars.

Centraal staan deze keer:
a. de punten die allen verbinden en het gemeengoed dat de NMU krachtig maakt, waardoor alle leden
en verenigingen, die samen de NMU (uit)maken, zich kunnen profileren als het erkende podium voor
de goochelkunst in Nederland. Waar je samen trots op kunt zijn en waar je samen mee naar buiten
voor de dag kunt komen.
b. de persoonlijke ‘winst’ die het NMU-lidmaatschap leden oplevert. Door kortingen, vakblad,
contactmogelijkheden, toegang tot informatiestromen, en meer.
c. het 2-prijzen beleid dat – mede - geleid heeft tot meer dan een verdubbeling van het aantal
donateurs in de laatste vijf jaren.

Verschillende acties worden ondernomen om de belofte van de NMU uit te dragen en werving van
nieuwe leden verder te stimuleren, waaronder bijvoorbeeld het door Preferred Dealers mee laten
sturen van NMU-flyers bij verkochte artikelen naar niet-leden (Dutch Festival of Magic-flyer i.c.m.
voordelen NMU-lidmaatschap).
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Internet en sociale media:
a. NMU-website (zie punt 13.)
b. Facebook: voorlopig geen NMU-account opstarten (er kan niet gegarandeerd worden, dat een NMU-
facebookpagina consequent bijgehouden kan worden).
c. Twitter: De NMU heeft sinds begin 2013 een eigen Twitter-account (www.twitter.com/de_NMU).
Het DB beheert het account.
Inzetten voor versterken band met leden & “volgers” en voor o.a. free publicity en vergroten
bekendheid.

Nieuwe NMU-partner: Dutch School of Magic (van Ger Copper)

13. Website
(De webmaster was verhinderd.)

Martin Paul licht toe, dat het DB in gesprek is met een aantal mensen, die willen helpen:
a. om de laatste vernieuwingsslagen door te voeren.
b. om het dagelijkse beheer van de NMU-website over te kunnen nemen van het secretariaat NMU.

De verenigingen zullen worden gecontacteerd wanneer de update van hun verenigingsinfo op de
NMU-website wordt uitgevoerd. Er zal dan aan de verenigingen worden gevraagd input aan te leveren
(o.a. contactgegevens, adressen, verenigingsinfo).

Het DB riep in algemene zin op om:

a. de persoonsgegevens nauwkeurig(er) in te voeren. Er staan gegevens in verkeerde velden. Dit
noodzaakt tot veel handmatig corrigeren wat zonde van de tijd is.

b. m.n. van de jeugdleden de geboortedatum correct in te vullen; jeugdleden hebben een lagere
afdracht aan de NMU.

14. Samenstelling AB/DB
Oproepen van het DB hebben geen kandidaten opgeleverd voor het DB, anders dan de oud-secretaris,
die zich vanaf maart 2013 wederom verkiesbaar stelt. Kees Ros wordt ter vergadering door het AB
unaniem in het DB gekozen als secretaris.

15. Volgende AB-vergadering
Zaterdag 2 november 2013

16. Rondvraag

a. een lijst met namen van goochelaars die lezingen kunnen geven werd afgerond door W. Christiaans en kort
voor de vergadering aangeleverd bij het DB, waarvoor veel dank. Deze lijst zal worden opgenomen op de
website.

b. er werd nog kort stilgestaan bij de nieuwe naamgeving van de NMU-congressen. Grondig onderzoek en een
grote meerderheid bij eerdere besluitvorming hierover sterken DB en AB in het besluit dat Dutch Festival of
Magic een goede keuze is, ook voor de Nederlandse ‘markt’.

c. Flip sloot passend af: De beste reclame voor de goochelkunst is om als goochelaar kwaliteit te leveren!
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Bijlagen
Bijlage A (bij agendapunt 3)
Toelichting van de penningmeester op de exploitatie van 2012.

Onderaan de streep een positief saldo van € 6.265,76. Dit bedrag is lager door een eenmalige uitgaven uit het
FISM-fonds a € 2.000. Ook moet de Informagie voor kwartaal 3 en 4 nog betaald worden, zoals die op de
balans vermeld staan als openstaande post: € 5.495.

Een puntsgewijze toelichting, allereerst de inkomsten:
- Inkomsten uit leden en donateurs. Inkomsten uit leden waren iets hoger dan begroot, maar wordt teniet

gedaan door de afname in donateurs. Enkele donateurs werden lid van een goochelclub. Opzeggingen
en overlijden zijn onbekende rekenfactor voor 2013.

- Activiteiten, Magic in Uitvoering. Iets minder deelnemers dan gehoopt. Als het meezit, blijft dit
weekeinde kostenneutraal.

- Juniorenconcours. Hier was geen bedrag begroot, alleen een saldo van € 1.000 verlies. Dat is niet
correct, vandaar dat vanaf heden alle bedragen worden verwerkt.  Dit heeft invloed op het totaalbedrag
onder aan de streep.

- Congres. In 2012 was hier wel geld voor gereserveerd, maar het vond niet plaats omdat er een WK
werd gehouden. De inkomsten die hier staan vermeld zijn de inkomsten van vroege aanmelders voor
het festival in 2013.

- Diversen. De rente daalt elke paar maanden, maar over heel 2012 is het niet tegengevallen.

Inkomsten samengevat: in 2012 iets minder inkomsten dan verwacht: € 32.164 i.p.v. € 33.220). Ook de uitgaven
waren iets minder dan verwacht.

Dan de uitgaven:
- Bestuur. Reiskosten zijn op peil. Van diversen werd in 2012 weinig gebruik gemaakt (bloemen,

kransen, oorkondes). De vergaderkosten gaan omhoog bij huur beamer; daarom werd die
aangeschaft. Dat is met twee vergaderingen terugverdiend.

- Activiteiten. Magic in uitvoering  viel binnen de begrote kosten. Uiteindelijk levert dit een  saldo op van
€ 3,49. Dat is te danken aan het feit dat diverse docenten geen reiskosten hebben gedeclareerd.

- Informagie. Drukkosten zijn prima in de hand gehouden. Redactiekosten worden nog steeds
nauwelijks gedeclareerd, maar wel iets meer dan voorheen. Verder valt op dat de verzending meer is
dan begroot. Dit komt doordat de partij meerdere keren verkeerd is aangeboden. Als het goed gaat,
wordt dit verrekend met een toekomstige factuur van de drukker.

- Website. De website is vernieuwd en Studio Lupa realiseerde diverse zaken. Deze uitgaven zijn hoger
dan begroot. Dit is in maart 2012 al aangegeven aan de vergadering.

- Congres: Er kwam begin 2012 nog een declaratie voor het congres 2011 binnen. Samen met een
uitgave voor het congres in 2013 (drukwerk) hebben we dit jaar wel uitgaven onder dit kopje.

- FISM. Flip heeft als president onkosten gemaakt voor het bezoeken van FISM. Ook zit onze 3-
jaarlijkse FISM-contributie hier in.

- Juniorfonds. Er is een negatief verschil van € 737,86 gerealiseerd voor het juniorenconcours. Dit wordt
gedekt uit het Juniorenfonds. Verder geen extra uitgaven.

- Fismfonds. Het FISM-fonds heeft geen aparte uitgaven, anders dan die vermeld onder het kopje
‘diversen’. Wel is er € 2.000 uitgegaan aan ondersteuning voor de 5 wedstrijddeelnemers.
Omdat deze uitgave in principe over 3 jaar wordt uitgesmeerd, is ervoor gekozen om dit bedrag
rechtstreeks ten laste te brengen van het FISM-fonds. Daarom staat deze niet als kosten vermeld voor
2012, dat zou het beeld danig vertekenen, maar wel op de balans.

Uitgaven samengevat:
De uitgaven zijn, doordat er geen congres was, lager dan begroot. Ook viel het tekort voor de junioren mee.
Omdat de lagere inkomsten tegenover nog lagere uitgaven staan, is er per saldo een positief resultaat voor
2012.
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Exploitatie overzicht             inkomsten               uitgaven
2012 euro's euro's

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
Bestuur 0,00 0,00 4.312,00 2.840,85
Aktiviteiten 4.000,00 7.380,23 4.900,00 8.884,53

Juniorenconcours 3.541,30 1.000,00 4.279,16

Jongerenweekeind, MiU 4.000,00 3.838,93 3.900,00 3.835,44

NMU Ledenservice/passen 769,93

Informagie 0,00 0,00 15.800,00 15.864,03
NMU afdracht 25.200,00 25.397,30 0,00 245,00
Congres 0,00 936,50 2.500,00 413,03
Diversen 1.520,00 1.991,90 100,00 1.192,73
Congresfonds 2.500,00 2.500,00
Juniorfonds 1.000,00
Fismfonds 0,00 1.500,00
Promoteam 0,00 500,00
Totaal 33.220,00 35.705,93 33.112,00 29.440,17
EXPLOITATIE
OVERSCHOT/(TEKORT) 108,00 6.265,76

Van het bedrag € 6.265,76 wordt € 5.500 gedoteerd aan de verschillende fondsen.
In vergelijk met het resultaat van 2011 (€ 108) blijft er dan over in 2012: € 765,76.

Bijlage B (bij agendapunt 4)

Terugblik programma 2012 (FISM WK – jaar; geen nationaal congres/NK)

Jan, 14 - Nieuwjaarstreffen MKCN te Utrecht
Mrt, 17 - NMU statutaire jaarvergadering
Apr, 15 - 29e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours
Jul, 9-14 - FISM WK, Blackpool
Okt, 19-21 - 14e NMU jongerenweekeind, Lunteren
Okt, 27 - Magic Surprise Day, Aladdin
Nov, 3 - NMU najaarsvergadering
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Bijlage C (bij agendapunt 5)

NMU-cyclus; programmering 2012-2018; o.m. Nationale Congressen (NK) voor de Goochelkunst

2013
20 januari Nieuwjaarstreffen in Assendelft; VERVALLEN
3 maart Uitvoering DSOM Assendelft
9 maart Statutaire NMU jaarvergadering van het Algemeen bestuur, Utrecht
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
november NMU najaarsvergadering, Utrecht

2014
januari Nieuwjaarstreffen  (tevens 2e NMU voorronde voor FISM-EK)
maart Statutaire NMU jaarvergadering Algemeen bestuur, Utrecht
volgt 31e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours
volgt Dutch Festival of Magic en 54e Nederlands ‘Open’ Kampioenschap

(tevens 2e NMU voorronde voor FISM-WK)
volgt FISM Europese Kampioenschappen (Cruiseschip, Frankrijk)

(tevens voorronde voor FISM-WK)
4 okt Magic Surprise Day. Organisatie: Aladdin.
17 – 19 oktober 16e  NMU jongerenweekeind, Lunteren
november NMU najaarsvergadering, Utrecht

2015 (geen Dutch Festival of Magic/NK i.v.m. FISM WK)
januari Nieuwjaarstreffen (reserve NMU voorronde FISM WK, afhankelijk van deadline

aanmelden voor het WK 2015)
maart Statutaire NMU jaarvergadering Algemeen Bestuur, Utrecht
volgt 32e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours
volgt FISM Wereldkampioenschap (Rimini, Italië)
herfstvakantie 17e  NMU jongerenweekeind, Lunteren
november NMU najaarsvergadering, Utrecht

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 V Nee - V
2013 V Nee V - -
2014 V V Nee V -
2015 Nee Nee V - V
2016 V V Nee - -
2017 V Nee V V -
2018 Nee V Nee - V
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VR FISM = voorronde voor FISM kampioenschappen
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NMU congres en NK Nee (WK) 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
Frankrijk ?

- - EK
VR FISM

WK

-

FISM WK WK
(Blackpool)

- - WK
(Italie)

- - WK

Nieuwjaarstreffen MKCN
VR FISM

WK

vervallen Ja MKCN
VR FISM

WK

Ja
VR FISM
EK/WK ?

Ja MKCN
VR FISM

WK
Magic Surprise Day
(indien geen DD)

Ja - Ja ? - Ja ? - Ja ?

Dynamite Day
(indien geen MSD)

- Ja
5 okt

- Ja ? - Ja ? -

Jongerenweekeind 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e

Juniorenconcours 29e 30e 31e 32e 33e 34e 35e

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

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

Ruimte voor
aanvullende activiteiten

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bijlage D (bij agendapunt 10)
Commissie gouden speld

Tijdens het NJT 2012 werd de Gouden Speld van de NMU uitgereikt aan Eric Eswin.
De commissie bestond uit:

2008 - 2009 Rob Ziekman, Bernard van den Boogaard, Wim Bos.
2009 - 2010 Tel Smit, Bernard van den Boogaard, Hans Rademaker
2010 - 2011 Hans Rademaker, Wim Bos, Hans Pelgrim
2011 - 2012 Douwe Swierstra, Martin Hanson, Hans Pelgrim

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

In maart 2012 zijn ter vergadering benoemd: Douwe Swierstra (2e keer), Martin Hanson (2e keer) en Wim Bos
(1e keer). Deze benoeming was geldig tot maart 2013.
Douwe Swierstra en Martin Hanson zijn niet herkiesbaar per mrt 2013.

De commissie 2012/2013 heeft een voorstel aan het DB en AB voorgelegd waarover in nov 2012 is gestemd. Er
wordt naar gestreefd om de toegekende GS tijdens het Dutch Festival of Magic, 10-11 mei, in Ede uit te reiken.
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Bij agendapunt 14.

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
2015

Vice-president
Jasper Oberon

Nov 2009
1e T

Nov 2012
2e T

Nov
2015

Penningmeester
Jan Kosters

Maart
2009
1e T

Maart
2012
2e T

Maart
2015

Secretaris
Kees Ros

Nov 2009
2e T

Nov 2012 Maart
2013
1e T

Maart
2016

Marketing en promo
Martin Paul

Maart
2012
1e T

Maart
2015
(1e T)


