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Richtlijn NMU meerprijzenbeleid 2017 
 
Inleiding 
Pashouders van de NMU moeten voordeel hebben van hun pas (lidmaatschap). 
Jeugdleden moeten gebruik kunnen maken van een structurele jeugdkorting. 
Hierdoor ontstaan groepen van deelnemers/toegangsprijzen: leden, niet-leden en jeugd (eveneens 
leden en niet-leden). 
Jeugdleden moeten veelal, vanwege hun leeftijd, worden begeleid door familie. Ouders zijn aan 
begeleiding veel geld kwijt. In zijn algemeenheid wensen leden regelmatig familie mee te kunnen 
nemen.  
 
Voorgestelde berekening voor toegangsprijzen: 
 
Dagkaart kost voor een senior (NMU)   X euro. 
Voor familie/introducés van een NMU-er X euro 
Voor niet-lid     X euro + 25% (maar minimaal 5,- euro prijsverschil) 
 
Dagkaart voor jeugdlid *) (NMU)  ½ X euro 
Voor familie/begeleiders jeugdlid   X euro 
 
Dagkaart voor jeugd (niet NMU-lid)  ½ X + 25% (maar minimaal  5,- euro prijsverschil) 
 
Wedstrijddeelnemers en assistenten  ½ F (F = festivalkaart) 
 
Toelichting op wedstrijddeelnemers **) 
Wedstrijddeelnemers en hun assistenten betalen om aan een wedstrijd te mogen deelnemen 50% 
van een festivalkaart (50 % van de kaartprijs voor leden; immers alle wedstrijddeelnemers zijn 
aangesloten bij de NMU of een FISM zustervereniging). Aan wedstrijddeelnemers worden geen 
dagkaarten verkocht. 
Deze ‘lage prijzen’ voor wedstrijddeelnemers zijn bedoeld om wedstrijddeelname te stimuleren en 
om een gelijke financiële behandeling te krijgen tussen wedstrijddeelnemers die wel en niet het hele 
festival (kunnen) meemaken. 
 
Introducés door leden 
Een NMU-lid kan met korting meerdere introducés meenemen (voorbeeld: avondvoorstelling of 
dagactiviteit met de hele familie). 
 
Buitenlandse (FISM-) clubs 
Aan activiteiten van de NMU kunnen ook leden van buitenlandse zusterclubs (verbonden aan de 
FISM) deelnemen voor hetzelfde bedrag als NMU-leden.  Dit geldt b.v. voor NK, NK-Jeugd, 
jeugdweekeind, etc. 
 



Voor meerdaagse activiteiten, zoals b.v. het Dutch Festival of Magic (congres) het verschil tussen 
leden en niet-leden minimaal gelijk is aan het bedrag van de jaarlijkse afdracht voor een NMU-lid (in 
2017 en 2018 :  45,- euro). 
 
 

*) Jeugdlid ben je tot het einde van het kalenderjaar waarin je 18 wordt. 
 
**) Voor wedstrijddeelnemers  die onder jeugd vallen geldt de voor hen gunstigste korting. Korting op korting is 
niet mogelijk. 
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