
 

NMU Statuten 
 
 
 
 

Heden, dertig maart negentienhonderd negen en tachtig, verscheen voor mij, 
Laurentius Hubertus Gerlachus Tacken, notaris ter standplaats Roermond:                   
de heer Mr. Marinus Johannes Bruigom, zonder beroep, wonende te HERKENBOSCH, Van der 
Landelaan 2, geboren te Goes op acht en twintig augustus negentienhonderd vijftien, volgens 
zijn verklaring ten deze handelende als lasthebber en gevolmachtigde van het dagelijks bestuur 
van de te AMSTERDAM gevestigde stichting: “STICHTING NEDERLANDSE  MAGISCHE 
UNIE”, en deze rechtsgeldig vertegenwoordigende,  zulks ter uitvoering van het besluit van het 
algemene bestuur van deze stichting de dato vijf november negentienhonderd acht en tachtig, 
van welke volmacht en lastgeving blijkt uit een onderhandse volmacht, welke  –  na vooraf op 
de door de wet voorgeschreven wijze te zijn voor echt erkend  -  aan deze akte wordt 
vastgehecht.                                                                         
De comparant, handelende als voormeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit 
de bestaande statuten van gemelde stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als 
volgt: 
 

NAAM EN ZETEL 
 
Artikel 1 
De stichting draagt de naam:  “STICHTING NEDERLANDSE MAGISCHE UNIE” en heeft haar 
zetel te AMSTERDAM. 
 

DOEL 
 
Artikel 2 
1. De stichting heeft tot doel: 
a. de goochelkunst te bevorderen en te ontwikkelen en zodoende op een  

hoger peil te brengen; 
b. een band te vormen tussen de Nederlandse verenigingen van goochelaars,  

gemeenschappelijke belangen van deze verenigingen te behartigen en te bevorderen en 
de gezamenlijke verenigingen naar buiten te vertegenwoordigen. 

2. De stichting tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door: 
a. het  -zo mogelijk jaarlijks-  houden van nationale congressen voor de  

goochelkunst en nationale concoursen, conform daartoe vast te stellen  
richtlijnen; 

b. de uitgifte van een periodiek betreffende de goochelkunst en de  
stichtingsactiviteiten; 

c. aansluiting bij de Fédération Internationale des Sociétés Magiques, hierna 
ook genoemd:  F.I.S.M. 
 

                   VERMOGEN 
 
Artikel 3 
Het vermogen, bestemd om met behulp ervan het in artikel 2 vermelde doel te verwezenlijken, 
is gevormd en wordt in stand gehouden door bijdragen van de door de stichting erkende 
verenigingen, door donaties en door andere baten. 
 

ALGEMEEN BESTUUR 
 
Artikel 4 
1. De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur, waarvan de leden  

worden aangewezen door de verenigingen van goochelaars welke als                                 
zodanig door de stichting zijn erkend, met dien verstande, dat van elk                                 
van die verenigingen èèn afgevaardigde als lid in het algemeen bestuur zitting heeft. 

2. Het algemeen bestuur is bevoegd zelf bestuursleden te benoemen ten  
behoeve van de vervulling van vacatures in het dagelijks bestuur. 

3. De aanwijzing van een lid van het algemeen bestuur als bedoeld in artikel  
4 lid 1 geschiedt voor onbepaalde tijd. 



De benoeming van een lid van het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 4 lid 2 
geschiedt voor een periode van drie jaar. 

4. Een lid van het algemeen bestuur dat is aangewezen door een vereniging, mag zich ter 
vergadering laten vervangen door een ander lid van zijn vereniging, mits hij voor de 
vergadering de voorzitter of de secretaris schriftelijk heeft verwittigd. 

 
Artikel 5 
1. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een dagelijks bestuur, 

bestaande uit tenminste drie leden, en wijst daaruit een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester aan, die deze funkties ook in het algemeen bestuur 
bekleden. 
Indien een door een vereniging aangewezen lid van het algemeen bestuur benoemd is tot 
lid van het dagelijks bestuur, heeft die vereniging het recht voor dat lid in de plaats een 
ander aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur. 

2. Leden van het dagelijks bestuur worden benoemd voor de tijd van drie kalenderjaren. 
Het zittende dagelijks bestuur blijft aan totdat het nieuwe dagelijks bestuur is benoemd. 

3. De voorzitter is tevens de Nederlandse afgevaardigde in de F.I.S.M. voornoemd. Indien hij 
wordt gekozen tot president van de F.I.S.M. wordt zonodig zijn benoeming als voorzitter 
van het algemeen en dagelijks bestuur stilzwijgend verlengd tot het einde van dat 
presidentschap. 
Het algemeen bestuur is bevoegd alsdan de duur van de benoeming van de andere leden 
van het dagelijks bestuur dienovereenkomstig te verlengen. 

4. Na het verstrijken van de periode van benoeming als bedoeld in de leden 2 of 3 van dit 
artikel, zijn leden van het dagelijks bestuur herkiesbaar, 

 tenzij  zij reeds meer dan vijf jaren achtereen in het dagelijks bestuur zitting hebben 
gehad. 

5. Een lid van het dagelijks bestuur kan door een besluit van het algemeen bestuur worden 
ontslagen. 

 

BESTUURSTAKEN EN VERTEGENWOORDIGING 
 
Artikel 6 
1. Het algemeen bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin des woords 

en is binnen de grenzen van deze statuten bevoegd alle daden van beheer en beschikking 
te verrichten, die zij voor de verwezenlijking van de doelstellingen nodig of wenselijk acht. 

2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken en vertegenwoordigt de 
stichting in en buiten rechte. 

3. Het dagelijks bestuur is bevoegd om voor bepaalde aktiviteiten ter verwezenlijking van de 
doelstellingen commissies in te stellen, waarvan de leden door haar worden benoemd en 
ontslagen. 
Van deze instellingen, benoemingen en ontslagen geeft het dagelijks bestuur kennis aan 
het algemeen bestuur. 

 

BESTUURSVERGADERINGEN 
 
Artikel 7 
1.    Jaarlijks vóór één april wordt een bestuursvergadering (jaarvergadering) 
       door de voorzitter of secretaris bijeengeroepen. 
      
  In de vergadering komt aan de orde: 

a. een jaarverslag, opgemaakt door het dagelijks bestuur; 
b. voorziening in eventuele vacatures; 
c. de jaarstukken betreffende het financiële beheer; 
d. benoeming kascommissie; 
e. de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage, als bedoeld in artikel 10, 
      tweede lid onder c; 
f.    voorstellen aangekondigd in de oproeping 

2.    Behoudens de jaarvergadering als bedoeld in het vorige lid, wordt een  
       bestuursvergadering bijeengeroepen zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht. 

Een vergadering wordt bovendien bijeengeroepen op schriftelijk verzoek van een of 
meer bestuursleden die tenminste een/vijfde vertegenwoordigen van het aantal 
stemmen, dat overeenkomstig het eerste lid van artikel 8 in het totaal kan worden 
uitgebracht. 

       Bij een dergelijk verzoek dient een opgave van de te behandelen 
       punten te worden gevoegd. 
3. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden van het 



      algemeen bestuur. 
      De termijn van oproeping bedraagt tenminste vier weken;  de dag van 
      oproeping en van de vergadering niet meegerekend. 
      Bij de oproeping worden naast de tijd en de plaats ook de te behandelen 
      onderwerpen vermeld. 
      Zo mogelijk wordt de oproeping vooraf in het periodiek van de stichting 
      gepubliceerd. 
 

BESLUITVORMING 
 
Artikel 8  
1. In de vergadering van het algemeen bestuur wordt het door een bestuurslid, aangewezen 

door een door de stichting erkende vereniging, uit te brengen aantal stemmen bepaald 
door het aantal leden dat die vereniging heeft op één januari van het jaar waarin de 
stemming plaats heeft. 

2. In het dagelijks bestuur heeft ieder lid één stem. 
      De leden van het dagelijks bestuur hebben geen stemrecht in het algemeen bestuur. 
Artikel 9 
1. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een 

besluit is genomen is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van bedoeld 
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een (nieuwe) stemming plaats, wanneer de 
meerderheid van de leden van het algemeen bestuur dat verlangt. 

2. Voor zover niet anders bepaald worden alle besluiten van het algemeen bestuur genomen 
met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht 
niet te zijn uitgebracht. 

3. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een bestuurslid stemming verlangt. 
4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Stemmingen over zaken geschieden 

mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een ander 
bestuurslid zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij 
ongetekende, gesloten briefjes. 

5. Bij staken van stemmen over personen heeft een herstemming plaats over de twee 
personen die het hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Staken de stemmen bij 
herstemming opnieuw, dan beslist het lot. 

6. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 

ERKENNING VAN VERENIGINGEN 
 
Artikel 10 
1. Iedere Nederlandse vereniging van goochelaars, die tenminste vijf leden telt en waarvan 

de doelstellingen blijkens de statuten dan wel een schriftelijke verklaring van de voorzitter 
van die vereniging, niet strijdig zijn met de doelstellingen van de stichting, kan op 
voordracht van twee door de stichting erkende verenigingen worden erkend. 

2. Een verzoek tot erkenning houdt in, dat de vereniging bereid is zich na erkenning te 
onderwerpen aan de volgende bepalingen:       . 

      a.  de erkende vereniging heeft het recht een bestuurslid van de stichting  aan te wijzen;  
de erkende vereniging is verplicht dit bestuurslid of een wijziging van bestuurslid schriftelijk bij 
de secretaris aan te melden; 
      b.  de erkende vereniging is verplicht voor vijftien januari aan de secretaris een ledenlijst 
per één januari van dat jaar over te leggen; 
      c.  de erkende vereniging zal ter bestrijding van de algemene kosten van de stichting een 
jaarlijkse bijdrage voldoen, in verhouding tot het aantal leden dat de vereniging telt;  de hoogte 
van deze bijdrage wordt door het algemeen bestuur vastgesteld.  
3.    Indien uit het algemeen bestuur bezwaren naar voren komen, wordt de voorgedragen 
vereniging in de gelegenheid gesteld haar zienswijze daarover te geven. 
4.   Een vereniging is door de stichting erkend zodra het algemeen bestuur daartoe heeft 

besloten. 
5.   De erkenning en de daarmee gepaard gaande rechten en verplichtingen eindigen door:

      
      a.  opheffing van de betrokken vereniging, 
      b.  bedanken van de betrokken vereniging per aangetekend schrijven aan de     
           secretaris van de stichting; 
  c. royement, waartoe het algemeen bestuur kan besluiten. 
      Wanneer de erkenning wordt beëindigd, lopen de verplichtingen voor de betrokken 
vereniging door tot het einde van het kalenderjaar. 
 



DONATEURS 
 
Artikel 11 
Het algemeen bestuur kan aan donateurs faciliteiten verlenen. 
 

FINANCIEEL BEHEER 
 
Artikel 12 
1.   Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.   

                                    De penningmeester is verplicht van de vermogenstoestand van de 
                                     stichting zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde 

      haar financiële  rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
2.   In de jaarvergadering als bedoeld in artikel 7 doet de penningmeester rekening en 
verantwoording over een afgelopen boekjaar aan de hand van onder meer de volgende 
bescheiden: 

a. de door het algemeen bestuur goedgekeurde begroting van het afgelopen boekjaar; 
b.   een overzicht van inkomsten en uitgaven over het afgelopen boekjaar. 
Tevens legt de penningmeester het algemeen bestuur een begroting voor het lopende 
boekjaar ter goedkeuring voor. 

3.   Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een kascommissie die de  rekening en de 
verantwoording naziet en van zijn bevindingen aan het algemeen bestuur verslag uitbrengt. 
 

STATUTEN EN OPHEFFING 
 
Artikel 13 
1.   Besluiten tot wijziging van de bepalingen van deze statuten en tot 
      opheffing van de stichting kunnen uitsluitend worden genomen in een 
      vergadering van het algemeen bestuur met een meerderheid van 
      tenminste  drie/vierde van het aantal stemmen dat overeenkomstig 
      het eerste lid van artikel 8 in het totaal kan worden uitgebracht. 
      Indien het aantal stemmen dat in die vergadering kan worden uitgebracht  
      kleiner is dan drie/vierde van het aantal stemmen dat overeenkomstig 
      het eerste lid van artikel 8 in het totaal kan worden uitgebracht,  
      wordt overeenkomstig het bepaalde in het derde lid van artikel 7 
      een nieuwe vergadering van het algemeen bestuur bijeengeroepen, 
      waarin besluiten tot wijziging van de bepalingen van deze statuten 
      en tot opheffing van de stichting kunnen worden genomen met een 
      meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte 
      stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te  zijn uitgebracht. 
2.   In geval van opheffing geschiedt de vereffening door  het dagelijks 
      bestuur of door een of meer daartoe door het algemeen bestuur aan te 
      wijzen personen.  
      Bij opheffing van de stichting geeft het algemeen bestuur tevens een 
      bestemming aan de bij de opheffing nog aanwezige middelen. 
 

SLOTBEPALING 
 
Artikel 14 
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het algemeen 
bestuur. 
 
 De komparant is mij, notaris, bekend. 
                                                      
 WAARVAN AKTE, 
In minute opgemaakt, is verleden te ROERMOND, 
op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de komparant heeft deze verklaard van 
de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen 
prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de komparant en mij, 
notaris, ondertekend. 
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