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Vergadering: AB Vergadering Voorzitter: Jasper Oberon 

Datum / tijd: Zaterdag 24 september 2016, 10:30 – 13:30. 

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht (zie onder voor routebeschrijving) 

Bijlagen:  

Afwezige verenigingen Toi Toi, HAGCJCBurgersdijk, MK Zwolle, Ring Jules Ten I Chi 

Afgegeven volmachten voor 
de verenigingen 

MR Friesland, GC Rotterdam, Passe Passe 

 
Opgesteld: Ede,  26 oktober 2016  
 
 
Geachte bestuurders, 
 
Bijgevoegd treft u het (2e concept van het) verslag van de najaarsvergadering van de NMU. 
 
In het verslag zijn – om de leesbaarheid te vergroten – besproken zaken zoveel mogelijk ondergebracht bij het 
betreffende onderwerp op de agenda.  
Zaken die niet hebben geleid tot nieuwe inzichten, nieuw beleid of besluiten zijn niet opgenomen. 
In dit 2e concept zijn de ontvangen commentaren verwerkt (n.a.v. concept 1). Dit 2e concept wordt gezonden 
aan bestuurders van verenigingen, zodat zij kennis kunnen nemen van besluiten en voornemens. 
Besluiten zijn rechtsgeldig vanaf het moment dat zij zijn genomen. 
 
Dit 2e concept wordt eveneens gepubliceerd op de NMU website zodat alle leden kennis kunnen nemen van 
beleidsvoornemens en genomen besluiten. Tijdens de voorjaarsvergadering moet dit verslag definitief (al of niet 
gewijzigd) door het AB worden vastgesteld. 
 
Namens het Dagelijks Bestuur van de Stichting NMU 
Kees Ros 
Secretaris 
 
0318-624161 
E: c.ros@chello.nl 
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Verslag AB Najaarsvergadering 24 september 2016 

 
Tijdens de inloop van de vergadering werden video’s getoond die sedert januari 2016 zijn opgenomen 
in  het vakblad Informagie.nl 

  
1. Opening door president. 
 
NMU president Jasper Oberon opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
Secretaris stelt vast dat 92,3 % van alle leden van verenigingen is vertegenwoordigd. Genomen 
besluiten zijn daarmee rechtsgeldig. 
 
Een selectie uit ingekomen en uitgaande stukken wordt in de vorm van een hand-out gedeeld met de 
AB-ers. Reacties zijn opgenomen bij de respectievelijke agendapunten. 

 
 

3.    Begroting 2015/2016 
 

a. Financieel verslag 2015, penningmeester 
Penningmeester meldt dat de kascommissie de boeken over het jaar 2015 heeft 
gecontroleerd. Een overzicht is opgenomen als bijlage. 
 
b. Verslag kascommissie 
Namens de kascommissie meldt Jan kosters (mondeling en schriftelijk) dat de boeken over 
het boekjaar in orde zijn bevonden. De kascommissie stelt voor het DB décharge te verlenen 
over het boekjaar 2015.  
 
c. Verlenen décharge aan het Dagelijks Bestuur  
Met algemene stemmen wordt door het AB décharge verleend aan het DB, hetgeen met een 
applaus voor de penningmeester wordt onderstreept. 
 
d. Toelichting en bespreking begroting 2016 
Penningmeester licht toe dat de begroting voor 2016 is verlaat omdat veel evenementen lang 
onzeker waren. 
Penningmeester kijkt kort terug op het boekjaar 2015 en het lopende jaar 2016 en stelt dat er 
in beide jaren sprake is van meer inkomsten dan uitgaven. In 2015 werd dit veroorzaakt 
doordat er geen Dutch Festival of Magic en NK werden gehouden vanwege het WK in Italië  
en in 2016 was er geen meerdaags festival, maar werden de NK's over vier dagen verdeeld 
(dit, omdat de stad Almelo – gedwongen door het uitblijven van subsidie - zich in een laat 
stadium terugtrok als medeorganisator van het festival 2016). 
 
Ondanks dit optimistische geluid moet de NMU de ogen niet sluiten voor het aantal NMU-ers 
dat in 2016 besloot niet meer te willen bijdragen aan de gemeenschapsgelden in de vorm van 
de statutaire afdracht. Dit is een grote zorg. De aanwas van jeugd in 2016 kon het verlies in 
2016 onvoldoende compenseren en de verwachting is dat het jaar 2017 enkele duizenden 
euro’s minder aan inkomsten te zien zal geven. Penningmeester sloot niet uit dat de 
inkomsten in 2017 wel eens zouden kunnen terugvallen van circa € 25.000,- (2015) naar circa 
€ 19.000,-. 
 
Het besluit om het vakblad niet meer te drukken levert weliswaar een besparing aan 
drukkosten en verzendkosten op, maar niet aan opmaakkosten en redactiekosten. 
Professioneel werken, ook aan een digitaal vakblad, kost geld. 
 
Goed nieuws is dat in 2016 voor het eerst sedert 2008 (toen nog € 10.000,-) weer 
sponsorgelden werden ontvangen. In dit geval voor het NK Goochelen voor Kinderen, tevens 
NMU Open Dag, op 2 juli in Ede. Toch zijn de sponsorgelden (na een crisisperiode van 2008 
– heden) nog te verwaarlozen (in 2016: € 1000,-) . De lage bezoekersaantallen op door de 
NMU of met de NMU georganiseerde evenementen noodzaken de NMU om regelmatig vanuit 
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de centrale financiële middelen bij te springen. Lage opkomsten zijn al langere tijd een bron 
van zorg. 
 
Penningmeester geeft aan de vergadering mee om na te denken over waar de prioriteiten 
voor de NMU in de toekomst moeten liggen. Het is duidelijk dat de jeugd hierin (niet als enige) 
een kernrol moet spelen. Nu reeds is de schatting dat 20-25% van het totaal NMU-ers 
jeugd(ig) is. De wens is dit aantal te laten groeien door de juiste promotiemiddelen daarvoor 
in te zetten (kamp, Open Dagen, reclame na optredens van goochelaars, etc). Dit proces is in 
werking gesteld en middelen zijn hiervoor (deels) reeds ontwikkeld. 
 
Door de gewijzigde situatie ten opzichte van voorgaande jaren heeft een herschikking van 
gelden plaatsgevonden in de begrotingen voor de jaren 2016 en 2017.  
 
Waarom komen ze niet? 
Na de financiële presentatie werd een korte inventarisatie gehouden met de vraag waarom 
verenigingen denken dat hun leden niet (meer) naar NMU-dagen gaan 
Uit de reacties een greep: 
- overkill aan activiteiten (PP); er is teveel keus 
- veel optredens; jonge gezinnen (MKT/Gonga) 
- veel slapende leden (MKT) 
- vergrijzing (HD) 
 
Wat kun je er aan doen? 
- AB-ers kunnen meer invloed op clubleden uitoefenen. ‘Ik ga, rijd je mee?’ 

(Myst/52S/MKCN) 
- NMU-agenda altijd noemen op iedere clubavond (NBG/Myst/Goa) 

 
 
4.    Activiteiten en de NMU-cyclus  
 

a. Korte terugblik op 2016 
Ditmaal geen opsomming van de bij agenda meegestuurde evenementen. Wel enkele 
waarnemingen. DB stelt in zijn algemeenheid vast: 
 
- een lage opkomst bij NK Straatgoochelen (weersomstandigheden), Juniorenconcours, NK in 
Meppel en het NK Goochelen voor Kinderen (vijf voorinschrijvingen en enkele losse kaarten 
voor het matinee gekocht door NMU-ers). 
 
- geringe kosten vanuit centrale middelen voor NK Straatgoochelen, geen NMU-bijdrage aan 
het Juniorenconcours noodzakelijk, wel een substantiële bijdrage aan het NK op 25 juni in 
Meppel en een relatief bescheiden bijdrage aan het NK Goochelen voor Kinderen (tevens 
Open Dag NMU) in Ede. Samengevat was de conclusie van het DB dat het beroep op de 
centrale middelen in 2016 relatief gering was en dat de NK-dagen zich kenmerkten door de 
hoge kwaliteit van de acts. De – nog niet zo lang geleden ingestelde – coachingsdag voor de 
jeugd heeft structureel bijgedragen aan het verhogen van de kwaliteit van de acts van de 
jeugd. 
 
- het DB stelt vast dat de lage entreegelden voor bezoekers voor deze goocheldagen in 2016 
niet hebben geleid tot meer bezoekers 
 
- over het vervallen Nieuwjaarstreffen in 2016 zijn aan het DB geen vragen gesteld. 
 
- Aladdin deed een oproep aan alle verenigingen om op 15 oktober vooral naar Zwolle te 
komen. De 2e hands markt blijft een belangrijk onderdeel van deze dag. Zaterdag 15 oktober 
wordt een dag vol verrassingen en een dag om niet te missen. Gezelligheid en saamhorigheid 
blijven een hoeksteen van deze dag. Er zijn minimaal 80 bezoekers nodig om deze dag tot 
een succes te maken. 
 
- het Goochelkamp in de herfstvakantie heeft circa 45 deelnemers nodig om financieel geen 
beroep op centrale middelen te hoeven doen. Dat is de afgelopen paar jaar gelukt (niet altijd 
daarvoor). Het DB kon melden dat er al meer dan 30 aanmeldingen waren en dat is meer dan 
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in de voorgaande jaren rond dezelfde tijd. Dat belooft er goed uit te zien. Dit weekeind heeft 
ook een sterk wervend karakter en leidt jaarlijks tot een toename van 8-15 jeugdleden.  
(Bij het opstellen van het verslag waren er reeds 45 aanmeldingen). 
 
CONSTATERING DB: het blijft (met het oog op groeimogelijkheden) zorgelijk dat er voor de 
jeugd - landelijk gezien - weinig mogelijkheden zijn om zich bij clubs aan te sluiten door de 
brede geografische spreiding van clubs waar men jeugd accepteert. 
 
b. Korte vooruitblik op 2017 – 2018 (zie bijlage) 
De agenda voor 2017 is goeddeels bekend. Deze werd met de agenda meegezonden en een 
bijgewerkte versie werd uitgereikt. Voor de meest recente stand van zaken geldt altijd de 
agenda op de NMU website. Zie bijlage voor bijgewerkte agenda. 
 
- NBG maakte bekend dat een aantal bekende toppers (o.m.) uit Z-Korea al waren 
gecontracteerd voor het DFoM/NK 2017. NBG zal alle clubs bezoeken en met aantrekkelijke 
voorinschrijvingsvoorwaarden komen, waaronder een tegoedbon (€ 20,-) voor aankopen bij 
Magicshop.nl. Het wordt weer een festival als vanouds (NBG staat hier om bekend) met hoge 
kwaliteit lezingen, dealers, wedstrijdacts en shows. 
 
- 52 Schakels meldde een aantal topartiesten, die zullen optreden op het Nieuwjaarstreffen 
dat 52 Schakels organiseert op 29 januari 2017. Speciale aandacht voor lage tarieven voor de 
jeugd. Vroeginschrijvers maken kans op een cadeaubon. 
 
- MKCN maakt bekend de organisatie van het Nieuwjaarstreffen 2018 op zich te willen 
nemen. 
 
c. NMU-Deelnemers aan de FISM EK in Blackpool. 
DB meldde dat de voorrondes hebben geleid tot de samenstelling van de lijst met ‘zekere’ 
NMU-acts voor het EK-FISM te Blackpool in februari 2017. 
 
Voor het toneelconcours zijn er twee acts zeker van plaatsing: Manro en Timon Krause. Niek 
Takens zal zijn act tijdens een officieel aangekondigde voorronde in oktober en november 
tonen. 
 
Voor het close-up concours is Barry van der Schatte Olivier zeker van zijn plaats en staan 
Michael van Straelen en Lodewijk de Widt op de reservelijst. Betrokkenen kunnen zich wel 
aanmelden. Plaatsing hangt voor hen af van beschikbaarheid van wedstrijdslots (dat bepaalt 
EEB-FISM kort na de sluitingsdatum voor de inschrijvingen). Alle betrokkenen zijn hiervan op 
de hoogte gesteld. Indien één of meer van deze acts een 1e of 2e plaats weten te veroveren 
tijdens het EK, zijn zij zeker van een ‘niet-overdraagbare’ wedstrijdplaats op het WK in Busan, 
Z-Korea in 2018. 
 
d. Verbeteren agenda 
Vanuit het AB: agenda werd op verschillende plaatsen bijgehouden. Dat is onnodig. Er 
zouden ook meer evenementen, b.v. uit de ons omringende landen, in kunnen worden 
opgenomen.  
 
BESLUIT DB: Gonga had in de aanloop naar de vergadering reeds gevraagd om slechts één 
centrale agenda te hanteren. In augustus nam het DB daarom reeds het besluit – in overleg 
met webbouwer Muzo en eindredactie Informagie.nl – om de agenda alleen nog op de NMU 
website bij te houden. De agenda in Informagie.nl wordt een link naar de agenda op de 
website.  
 
 

5.    The Magic Way en communicatie 
 

a. Beleid - Professionalisering promotie evenementen - NMU facebook en Twitter 
DB toont aan de hand van een PPt-presentatie waar de NMU nu staat, wat er de afgelopen 
periode is gedaan en waar momenteel aan wordt gewerkt. 
 
De presentatie wordt als losse bijlage meegezonden met dit verslag. 
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Okito: had voorgesteld dergelijke presentaties mee te sturen met de agenda zodat AB-ers 
zich alvast kunnen inlezen.  
 
Het DB vindt dat het tevoren toesturen van PPt-presentaties – die zich meestal kenmerken 
door ‘bullets met korte tekst’ - dan (in een te vroeg stadium door de korte teksten) kunnen 
leiden tot onnodige vragen, terwijl uitleg en vraag-en-antwoord tijdens een vergadering juist 
verhelderend kan werken. Iedere vergadering zijn er wel nieuwe aanwezigen, reden waarom 
het DB ook graag de samenhang van het geheel wil presenteren. Het streven van het DB zal 
zijn zich in presentaties te beperken tot hoofdzaken die – naar de mening van het DB - uitleg 
behoeven en zaken die recent speelden of aanstaande zijn. 
 
BESLUIT AB: presentaties – zoals hier bedoeld – zullen voortaan worden meegezonden met 
het (concept)verslag van de vergadering. 
 
b. Website   
DB meldt dat positieve reacties zijn ontvangen – onder meer van Talpa – op de 
‘professionele’ uitstraling van de NMU-website. 
Desondanks waren in eerdere AB-vergaderingen al adviezen van verenigingen ontvangen om 
de bestaande website drastisch op de schop te nemen (i.v.m. enkele gebruikersonvriendelijke 
onderdelen). Dat is inmiddels doorgevoerd door de webbouwer Muzo en het DB meldde dat 
de nieuwe website op korte termijn (enkele weken) in de lucht zal zijn onder dezelfde naam.  
De website zal gaan draaien op WordPress i.p.v. Yoomla, hetgeen het gebruik ook voor 
redacteuren vereenvoudigt. Momenteel worden nog de laatste ‘technische probleempjes’ 
m.b.t. de ledenlijst onder handen genomen.  
 
Er zijn en blijven koppelingen met facebook en twitter, die in 2016 een belangrijke rol hebben 
gespeeld bij het aantrekken van bezoekers. De inzet van sociale media wordt steeds 
belangrijker en wordt gebruikt door een belangrijke doelgroep die de NMU wil bereiken. Voor 
het ‘beheer’ van beiden zijn ‘redacteuren nodig. 
 
OPROEP van het DB: President NMU vraagt of meer mensen bereid zijn om een rol te 
spelen bij het hosten van informatie op facebook en twitter. Men kan zich melden bij de 
president.  
 
c. Ledenlijst (website) en afdrachten. Jeugdtarief. 
De ‘enige’ ledenlijst is gekoppeld aan de website. 
 
Procedure aan- en afmelden: 
Clubs kunnen nieuwe leden aanmelden via de ledenlijst. Uniek voor ieder persoonsfile is het 
e-mailadres. Met meerdere leden binnen één gezin betekent dit meerdere e-mailadressen. 
Helaas kan dit niet anders, maar aanmaken (b.v. van een gmail-account) is eenvoudig en 
doorlinken naar adressen van ouders (in geval van minderjarigen) kan men zelf regelen. 
Tevens worden nieuwe clubleden aangemeld bij de ledenadministratie. 
Afmelden (overlijden/opstappen/onderbreking lidmaatschap) kan door het invullen van het 
betrokken veld op de ledenlijst, maar gaat altijd gepaard met een afmelding naar de 
ledenadministratie. Clubs kunnen  geen files verwijderen. Dit is een ingebouwde veiligheid 
om te voorkomen dat dubbelleden onbedoeld verdwijnen. 
 
Aanmelden donateurs: 
Donateurs worden ook ‘leden van de NMU Magic Club’ genoemd. Zij kunnen zich aanmelden 
via de website. 
 
Afdrachten: 
- voor alle leden wordt aan het begin van het jaar een afdracht verricht aan de NMU – in 

het vooruit - voor het hele lopende jaar. Tussentijdse opzeggingen leiden niet tot 
(gedeeltelijke) restitutie van afdrachten. 

- Indien nieuwe leden tussentijds worden aangemeld wordt een afdracht verricht voor het 
resterende deel van het lopende jaar. Iedere club regelt dit door nieuwe leden aan te 
melen bij de ledenadministratie en een overboeking te doen aan de NMU-
penningmeester. Na ontvangst van die afdracht krijgt de club voor het nieuwe lid een 
NMU-pas toegezonden. 
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BESLUIT DB: voor de regeling betalingen van afdrachten wordt een instructie geschreven en 
bekend gemaakt. 
 
Zie bijlage. 
 
De nieuwe ledenlijst kent een aantal verbeteringen, waaronder rolvensters om invullen van 
velden te stroomlijnen. 
Geboortedata worden een verplicht veld om jeugdleden (en de daarbij behorende 
jeugdafdracht) beter te kunnen vaststellen. 
 
d. Informagie   
De voorzitter memoreert dat er de afgelopen periode meerdere reacties op de digitale 
Informagie zijn binnengekomen, waaronder van de vorige hoofdredacteur, die in de 
vergadering toelichtte dat wat hem betreft de digitale Informagie niet heeft voldaan aan 
gewekte verwachtingen.   
Vertegenwoordiger Okito stelde dat binnen zijn vereniging het digitale periodiek had geleid tot 
teleurstelling en desinteresse. 
 
Op basis van ingekomen stukken met verbetervoorstellen in de periode maart-september 
hadden DB en redacties maatregelen genomen. Hoofdredacteur schetste daarna de situatie 
per september 2016: 
Hoofdredacteur noemde als na te streven verbeterpunten:  
- versterken redactieteam 
- aanstellen van coördinatoren voor rubrieken 
- opnemen van rubriek met reviews 
- terugkeer van Magic Talk (zat eerst bij het forum) 
Verder noemde hij een aantal activiteiten in 2016 en 2017 waarover verslagen zullen worden 
gemaakt. Tijdens de PPt presentatie bleek hiermee al grote voortgang gemaakt te zijn. 
 
Vertegenwoordigers herinnerden het AB en de redactie aan de toezegging dat er gezocht zou 
worden naar een mogelijkheid om (delen van) de Informagie ook in de toekomst b.v. als Pdf 
te kunnen printen. 
 
OPROEP DB: of via de verenigingen kan worden gezocht naar een ontwerper die deze Pdfs 
kan opmaken. Een automatisch systeem bleek tot nu toe nog niet te zijn gevonden om 
hieraan invulling te geven. 
 
Toelichting: er zijn momenteel 8 leden van verenigingen die niet over internet zouden 
beschikken; althans volgens de ledenlijst geen e-mailadres hebben opgegeven. 
 
De Informagie-mailing vond het AB handig om met name oudere leden te attenderen op 
nieuwe stukken in de Informagie.  
 
e. NMU vakblad in nieuwe jas officieel geregistreerd bij de Koninklijke Bibliotheek  
 
Het NMU vakblad Informagie.nl is door de Koninklijke Bibliotheek erkend en kreeg het 
nummer ISSN: 2468-6085 toegewezen. 
 
 

 6.    Het verklappen van geheimen op TV 
Carte Blanche had dit agendapunt ingebracht omdat het zich zorgen maakte over de 
laagdrempeligheid waarmee men – vooral via Youtube – kennis kan nemen van de geheimen 
achter trucs.  
 
Bij het bespreken van dit punt werden enkele uitgangspunten door verschillende aanwezigen 
aangedragen: 
- De NMU heeft geen tuchtcollege; NMU kan geen sancties opleggen. 
- Het bestaande Nederlands recht geeft voldoende houvast voor benadeelden om hun 

‘recht te halen’ indien er sprake is van (mogelijke) schending van auteursrechten of 
naburige rechten. 
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- De NMU kent geen individuele leden (slechts de aangesloten verenigingen) en kan als 
eventuele strafmaatregel dus geen ‘leden’ royeren. Clubs kunnen dat wel, indien hun 
leden zich niet houden aan afgelegde beloftes of onethisch gedrag vertonen. 

- De NMU heeft in juni 2013 een ‘NMU richtlijn respecteren intellectueel 
eigendomsrecht’ aangenomen'. Deze richtlijn kan worden gehanteerd bij het toetsen 
van vermeende inbreuken op rechten.  

 
In Duitsland sluit men zich afzonderlijk aan bij een club en MZvD. Bij het lid worden van de 
MZvD belooft men geen geheimen te zullen verklappen. Dat is een ander soort lidmaatschap 
dan het in Nederland aangesloten zijn bij de Stichting  
 
Tijdens de discussie over dit onderwerp hebben de clubs elkaar diverse tips aan de hand 
gedaan hoe men het verspreiden van geheimen kan voorkomen: 
- Spreek clubgenoten aan op onethisch gedrag. 
- Licht benadeelden in zodat zij gebruik kunnen maken van hun recht op intellectueel 

eigendom. 
- Leer (vooral jonge) clubleden wat ethisch gedrag is en spreek hen aan op inbreuken 

(zoals het plaatsen van verklaringen op Youtube). 
- Royeren van een clublid dat zich niet aan de clubregels houdt.  
- Licht het DB in wanneer een clublid wordt geroyeerd, zodat de NMU die persoon kan 

weigeren als donateur (‘lid van de NMU MC’). 
 

 
ACTIE VOOR ALLEN: Om over na te denken: of er een document moet komen t.b.v. clubs 
met richtlijn hoe je het verklappen van geheimen kunt voorkomen. Actie voor allen. 
Voorstellen kunnen per mail worden gezonden aan het DB, indien dit een verbetering of 
aanvulling is op bestaande regelgeving. 
 
ACTIE voor DB: (inbreng MKT) goochelaars die bij de NMU zijn aangesloten dienen ook 
door het DB op hun gedrag te worden aangesproken. 

 
 

7.    Verslaglegging vergaderingen 
Okito stelde voor de procedure m.b.t. verslaglegging van AB-vergaderingen te wijzigen. 
Met 70% van de stemmen werd dit voorstel aangenomen. Vier clubs onthielden zich van 
stemming (MKT, NBG, DMS, HD). 
 
BESLUIT AB: Secretaris maakt conceptverslag 1 en stuurt dat naar alle bestuurders (zodat 
zoveel mogelijk bestuurders kennis kunnen nemen van besluiten, want die zijn rechtsgeldig 
vanaf het moment dat deze zijn genomen); aanvullingen en correcties op dit 1e concept 
worden binnen een daarvoor gestelde periode doorgegeven aan de secretaris (die deze 
verwerkt); na een interne controle op juistheid binnen het DB stuurt de secretaris 
conceptverslag 2 naar alle clubs en plaatst het (herkenbaar als concept) op de website van 
de NMU, zodat alle leden kennis kunnen nemen van de laatste ontwikkelingen en besluiten 
binnen de NMU. Tijdens de volgende AB-vergadering wordt conceptverslag 2 - al of niet 
gewijzigd - definitief vastgesteld door het AB. Dit wordt een vast agendapunt. 
 
 

8.    De NMU: één of twee soorten leden? 
De statuten zijn duidelijk: de NMU kent bij de clubs één soort leden. Voor de leden van een 
aangesloten vereniging dient jaarlijks een afdracht te worden verricht.  
 
Toelichting: De afdrachten vormen samen het gemeenschapsgeld dat door de jaren heen is 
gebruikt door de verschillende doelgroepen binnen de NMU en de verschillende NMU 
evenementen. Zowel voor professionals als amateurs, voor jongeren en ouderen, voor 
wedstrijddeelnemers en voor bezoekers. Iedere leeftijdsgroep kan in iedere leeftijdsfase 
genieten van één of meer voordelen die het lidmaatschap of donateurschap biedt. Ook als het 
actief profiteren van de afdrachten verminderd wordt men nog steeds geacht – net als bij 
sportverenigingen – gewoon de afdrachten te blijven voldoen om de vele activiteiten binnen 
de NMU mede te financieren.  
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Dat heeft alles te maken met de saamhorigheid en organisatorische verbondenheid die reeds 
vanaf 1951 – toen de verenigingen samen besloten de stichting in het leven te roepen als 
overkoepelend orgaan – tussen de aangesloten clubs bestaat. 
 
Tijdens de vergadering werd geconstateerd dat enkele clubs voor een deel van hun leden 
geen afdracht (meer) verrichten. Dat ondermijnt de mogelijkheid om activiteiten financieel te 
blijven ondersteunen. Het is teleurstellend om te moeten constateren dat sommige clubleden 
in het verleden zelf wel hebben geprofiteerd van NMU-activiteiten, maar dit kennelijk niet 
gunnen aan de jongere generaties. 
 
De NMU heeft de afgelopen jaren zwaar ingezet op jeugd. Dit om het vergrijzingsproces 
tegen te gaan. Het is voor een belangrijk deel aan deze nieuwe jeugdleden te danken dat er 
nog zoveel kwalitatief hoogwaardige dagen worden geboden. Zij die ‘afhaken’ doen hieraan 
afbreuk.  
Toch mag de NMU haar ogen voor deze situatie niet sluiten. Goede informatievoorziening, 
goede goocheldagen, verspreid door het land, en actieve betrokkenheid van clubs kunnen 
ertoe bijdragen dat het tij wordt gekeerd. Ondanks de crisis kende de NMU vanaf circa 2006 
groei. Daaraan lijkt nu (hopelijk tijdelijk) een einde te zijn gekomen. Het moet de NMU er dan 
ook alles aan zijn gelegen dit tij te keren. 
 
OPROEP DB: 
President verwijst – na een samenvatting van deze materie – naar de statuten, artikel 10 lid 2 
onder c, en doet een dringend beroep op alle aangesloten verenigingen om hun 
‘tweesporenbeleid’ m.b.t. verschillend-soortige leden bij hun vereniging te stoppen en de 
regelgeving te volgen. 

 
BESLUIT DB: het DB zal een brief ontwerpen, die verzonden kan worden aan leden die 
afhaken, met de vraag wat hun reden is om hun lidmaatschap/donateurschap op te zeggen. 

 
 
9.    Volgende AB-vergadering 

De volgende AB-vergadering wordt gehouden op Zaterdag  18 maart 2017. 
 
 
10.  Rondvraag 
 

a. DB: Groei met jeugd 
Voor veel jeugd is het niet mogelijk zich aan te sluiten bij een vereniging omdat: 

- Veel verenigingen geen jeugdafdeling hebben 
- De verenigingen onregelmatig over Nederland zijn verdeeld. 

 
OPROEP DB: aan clubs wordt verzocht om goochelaars die les geven aan jeugd bekend te 
maken bij het DB, zodat – indien daar vraag naar is – ouders en hun kinderen kunnen worden 
doorverwezen. 
Dit kan ook betaalde lessen betreffen. De hoop is dan gevestigd op deze goochelaars-
docenten om hun pupillen aan te moedigen zich aan te sluiten bij de NMU. 

 
b. Vraag m.b.t. geldigheid NMU-passen:  
De nieuwe passen zijn uitgedeeld (tijdens de AB-vergadering) aan de clubs. De passen zijn 
geldig t/m december van 2018. 
 
INSTRUCTIE DB aan verenigingen: indien leden van verenigingen opzeggen vóór de 
einddatum geldigheid van de pas dient de pas te worden ingenomen door de club. 

 
c. Lezing over truc-katerns van Informagie 
Rob Ziekman geeft lezingen over de trucs uit de truc-katerns van de laatste jaren. Daar hoort 
een boekje met uitleg van trucs bij. Men kan Rob uitnodigen voor het houden van een lezing. 
 
 
d. Commissie Gouden Speld 
De commissie denkt in de komende maanden tot een voorstel te kunnen komen, waarover 
het AB tijdens de volgende vergadering zal worden ingelicht. 
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e. Grotere discipline bij clubs 
Carte Blanche is van mening dat verenigingen een grotere (zelf)discipline moeten betrachten 
bij het aanmelden van (en het doen van afdracht voor) hun leden.  

 
 
 
Einde vergadering: 14:05. 

= = = = 
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BIJLAGEN bij Verslag AB-vergadering NMU van 24 september 2016  
 

Bijlage bij pt 2 
 
Ingekomen (selectie) 
15 sep Verzoek van TALPA selectie jonge goochelaars: Talpa een Sprookje voor RTL. Roodkapje. 
9 sep 2016  Verzoek tot online samenwerking met andere websites. Lucienne De Jong. 

Opm: commercieel – geen interessante sites voor NMU om door te linken  
9 sep 2016 Verzoek om goochelende kinderen. Aviva Kasteleyn. Castingredacteur Warner Bros. International 

Television Production, Nederland B.V. 
31 aug 2016  Verzoek om spullen, diensten, geld. Antiquariaat Berger & De Vries. 

Ter nagedachtenis aan Ben Ali Libi de goochelaar*. Plaatsen van een bijzondere plaquette.  
Eind aug Eind aug, verzoeken betreffende verzekeringen evenementen in Zwolle (MSD2016) en Rotterdam 

(NJT2017) 
19 juli  GONGA vraagt exploitatieoverzichten NMU over 2016 en 2017 
7 juli 2016 Contest Rules ECM FISM 2017 (wedstrijdregelement FISM-EK: op website NMU) 
6 juli 2016 Van Rommy Bijlsma: of Theater De Harmonie in Leeuwarden in toekomst weer iets kan doen met NMU? 

Zij zat voorheen in De Tamboer in Hoogeveen. 
28 juni 2016 News letter EEB-FISM met CAS voor EK-FISM 2017 
22 juni. 
27 juli 

Van Moerman, Leeuwarden. Mogelijke Open dag en onderzoek naar oprichting club in Leeuwarden; 
gericht op jeugd. 

10 juni Van Spaandonk: verbeterpunten website; aanbod testlezen. 2e webredacteur ? (tel: 21 sep 16) 
2 juni Van keuzebalie: info-aanvraag over hoe je een concours kunt organiseren. 
25 mei Verzoek van vakbroeder: hoe zit het met contracten voor goochelaars ná de VAR. 
21 april 2016 Begroting NJT 2017, 52 Schakels 

Mrt/apr 2016 Aanvraag optredens Magicians in Serbia; op eigen kosten 
Mrt/apr 206 Ontvangen de ‘opgefriste’NMU-logo’s. Aangepast ontwerp op basis van oude logo. 
 Reservering De Wildwal voor NMU goochelkamp voor 2016, 2017, 2018 
Mrt-sep Div mails over verbeteren inhoud Informagie 
 
Uitgegaan (selectie) 
31 aug 2016 Uitzetten opdracht aanmaak ledenpassen dec 2018 (maken we 1x per 2 jaar. Afdrachten volgen hele 

kalenderjaren; derhalve geldigheidsduur aangepast tm dec van een periode. 
Mrt-aug 2016  Jaarverslag NMU 2015 op website NMU 
9 mei Acceptatie nieuwe preferred dealer: Inside Magic. J. Emmerik. Webshop. 

Apr 2016 Opdracht uitgezet voor ontwikkelen wervingsflyer NMU (is eind juni afgerond) 
Mrt 2016 Opvragen offerte voor ontwerp Infographic.  

Offerte ontvangen op 31 maart 2016. 
 
Periode maart – september 2016  
 
NMU (DB) direct betrokken bij organisatie van: 

- Jury voor NK straatgoochelen in IJmuiden 
- Organisatie van Juniorenconcours i.s.m. Studio Manro, in Meppel 
- Organisatie Dutch Festival of Magic, tvs NK 2016, i.s.m. Studio Manro, 25 juni in Meppel 
- Organisatie NK Goochelen voor Kinderen en NMU Open Dag, 2 juli in Ede 
- NMU goochelkamp (okt) in Lunteren 
- Voorrondes EK-FISM. Selectie acts 

 
Producties NMU 

- NMU wervingsflyer 
- NMU flyer voor NMU Open Dag, 2 juli te Ede 
- Pluimen van de president 
- GiGaGoochelfeest, 2 juli, Ede 
- NMU Goochelkamp 
- 2016: Website, Informagie, Pluimen van president 

 
In voorbereiding 

- NMU welkomstgeschenk nieuwe leden (bijna gereed) 
- Infographic voor leden en geïnteresseerden in de goochelkunst (werving) 
- Nieuwe website NMU (bijna gereed) 
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Bijlage bij pt 3 
NMU Verantwoording over 2015. Begrotingen voor 2016 en 2017. 

Begroting NMU     

INKOMSTEN B 2015  F 2015 B 2016 B 2017 

NMU afdrachten 25000 25097 22040 22500 

Verenigingen 21000 21052 19040 20000 

Donateurs 4000 4045 3000 2500 

ACTIVITEITEN 6700 4800 4500 4500 

Goochelkamp 4500 4800 4500 4500 

Juniorenconcours 2200 0 0 0 

Diversen 1300 2217,3 1500   

Rente 1300 951,3 0 0 

Sponsorloterij 200 241,5 200 200 

Totaal in 34500 33307,3 28240 27200 

UITGAVEN B 2015  F 2015 B 2016 B 2017 

BESTUUR 3025 3553,2 3575 3475 

Reiskosten 1000 1650,1 1000 1000 

Post 175 0 50 50 

kantoor 175 0 100 0 

Vergaderkosten 675 616 675 675 

Diverse 1000 22 300 300 

Bankkosten   134,1 150 150 

Algemene kosten; prijzen, bekers   637,8 700 700 

drukwerk (oorkondes/flyers)   429,5 500 500 

Bloemen en bonnen   63,7 100 100 

ACTIVITEITEN 7350 6259,5 8100 15700 

Juniorenconcours 3000 2064 1800 1800 

MSD/NJT/Ovr/Open Dag 350 0 600 1100 

Goochelkamp 4000 4195,5 4800 4800 

NMUpassen 0 0 900 0 

Congres       8000 

INFORMAGIE 15300 14288,5 4500 4500 

Hoofdredactie, eindredactie 1200 569 3000 3000 

Druk+opmaak; opmaak pdf  12000 11045,2 1500 1500 

Verzendkosten 2100 2674,3 0 0 

Website 1275 244,4 1350 500 

Diversen uit: 7250 6845 6150 7650 

RESTITUTIE dubbelleden 600 345 500 500 

Diversen 150 0 150 150 

Congresfonds 2000 2000 2000 2500 

Juniorenfonds 2000 2000 1000 1000 

FISM fonds 1500 1500 1500 1500 

Promotiefonds 1000 1000 1000 2000 

TOTAAL UIT 34200 31190,6 23675 31825 

Saldo winst/verlies 300 2116,7 4565 -4625 

  34500 33307,3 28240 27200 
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Bijlage bij pt 4 
 

NMU AGENDA (Update: 20160922) 
 

2016 
Magic Surprise Day 
15 oktober, 10:00 - 17:00 
De Weijenbelt, Campherbeeklaan 82  
Zwolle, 8024 BZ Nederland  
 
18e NMU Goochelkamp voor de jeugd 
21 oktober, 17:00 - 23 oktober, 17:00 
Groepsverblijf De Wildwal, Galgenbergweg 3  
 
De Nacht van de Magie 
31 oktober 
Casino Kursaal, Oostende, België > Info: www.denachtvandemagie.be  

 
2017 

 
Nieuwjaarstreffen 
29 januari 2017 
Theater-podium Islemunda, 
Rotterdam IJsselmonde / Rotterdam-Zuid  
 
 
Congres Blackpool 2017 en Europese FISM Kampioenschappen 
16 februari 2017, 08:00 - 19 februari 2017, 17:00 
Blackpool , Verenigd Koninkrijk  
 
Goocheldag te Goirle 
25 maart   <<  PLANNING >> 
Jan van Besouw, Goirle 
 
34e NMU ‘Open’ Junioren Close-up en Toneelconcours 
2 april 2017 (zondag)  <<  PLANNING >> 
Manro Evenementen Studio Gala, Meppel  

 
26 maart  (zondag) –  dag voor coaching van wedstrijddeelnemers  <<  PLANNING >> 
Manro Evenementen Studio Gala, Meppel  

 
 

Dutch Festival of Magic en NMU ‘Open’ Nederlands Kampioenschap 2017 
25 mei 2017 - 27 mei 2017 
Schouwburg de Meerse,  
Hoofddorp, Nederland  
 
NMU NK Straatgoochelen 2017 
4 juni  
IJmuiden, Nederland  
 
19e NMU Goochelkamp voor de jeugd 
20 oktober, 17:00 - 22 oktober, 17:00 
Groepsverblijf De Wildwal, Galgenbergweg 3, Lunteren, Nederland  
 

2018 
I.v.m. de FISM WK Goochelen organiseert de NMU in 2018 geen Dutch Festival of Magic met NK 
 
Nieuwjaarstreffen 
Januari, MKCN, centraal in Nederland 
 
FISM Wereldkampioenschappen 
9 juli – 14 juli  2018, 
Busan, Zuid-Korea  
 
20e NMU Goochelkamp voor de jeugd 
19 oktober, 17:00 - 21 oktober, 17:00 
Groepsverblijf De Wildwal, Galgenbergweg 3, Lunteren, Nederland  



 
 

Verslag (CONCEPT2) van de vergadering 
van het Algemeen Bestuur van de 

Stichting NMU op zaterdag 24 sep 2016 

 13

Bijlage bij pt 5.c. 

 
NMU regeling afdrachten en minimum jaardonaties voor 
pashouders      (bestuursmaatregel)  
 
1. De Stichting NMU kent geen leden en wordt in stand gehouden door afdrachten van aangesloten verenigingen op basis 
van het aantal clubleden en door donaties (zie verder statuten). 
 
2. Verenigingen dragen voor ieder lid een door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld bedrag af aan de stichting. 
 
3. Het Dagelijks Bestuur stelt de hoogte van de minimumdonaties vast. Indien donaties aan dit minimum voldoen krijgen deze 
donateurs toegang tot door het Algemeen Bestuur vastgestelde voordelen, die deels overeenkomen met de voordelen van 
lidmaatschap van een vereniging. 
 
4. Verenigingsbesturen geven conform het gestelde in de statuten (Statuten art. 10.2.b.) het aantal leden van hun vereniging 
op. Dit aantal is tevens bepalend voor de ‘zwaarte van de stem’ tijdens het stemmen tijdens vergaderingen van het AB. 
 

Leestekst 
In principe worden afdrachten door verenigingen verricht in januari van ieder jaar, steeds voor het hele jaar. Bij 
tussentijdse opzeggingen vindt geen restitutie plaats door de NMU penningmeester aan vereniging of individu. 
Afdrachten en donaties zijn steeds voor een periode van een heel kalenderjaar. 
De meeste verenigingen accepteren gedurende een lopend jaar nieuwe leden. Die nieuwe leden hebben recht op 
een NMU-pas en willen genieten van de voordelen van het aangesloten zijn (via hun vereniging) bij de NMU. 
Ledenadministratie en penningmeester gaan pas over tot verstrekking van een NMU-pas nadat de afdracht/donatie 
is overgemaakt naar de penningmeester. 
Hierdoor is het noodzakelijk om in het jaar van aanmelding een aangepaste betaling te kunnen verrichten. 

 
5. Berekening aangepaste betaling in het jaar van aanmelding. 
De vereniging draagt voor een nieuw lid een bedrag af dat gelijk is aan het resterende aantal maanden van dat jaar, gedeeld 
door 12 vermenigvuldigd met het bedrag van de jaarafdracht. 
Voorbeeld: Een nieuw lid wordt aangemeld per september. Dan resteren 4 maanden. 
De afdracht bedraagt: 4/12 x jaarafdracht. 
 
6. Afdracht donateurs. 
Donateurs (als bedoeld onder pt 3) betalen in het jaar van aanmelding: 
4/12 x minimum jaardonatie. 
 
7. Betalingen aan de Stichting NMU gaan naar rekeningnummer: NL31 INGB 0002530095, 
t.n.v. Stichting Nederlandse Magische Unie 

 
Adres penningmeester Stichting NMU: 
Citroenvlinderstraat 4 
1432 ME  Aalsmeer 
 
8. Hoogte van de afdrachten in 2016 (tot herziening) 
 
Afdrachten van de vereniging aan de Stichting NMU: 
- voor een volwassen lid  € 45,- 
- voor een jeugdlid  € 25,- 
 
Minimum jaardonatie door donateurs (die een NMU-pas wensen te ontvangen) 
- voor volwassenen  € 47,50 
- voor jeugd  € 47,50 (hier geldt geen jeugdkorting) 
 
9. Verstrekken ledenpas 
Na het ontvangen van de afdracht wordt een ledenpas – door de NMU d.t.v. de vereniging – aan een nieuwe lid verstrekt. 
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Bijlage bij pt 5.d. INFORMAGIE.NL 
 
Samenvatting van de presentatie van de hoofdredacteur Informagie.nl namens hoofdredactie en eindredactie: 
 
De reacties zijn in de loop van het jaar overwegend positief gebleken. Reacties varieerden van ‘prettig om op informagie.nl te 
komen’ tot ‘navigeren is eenvoudiger en duidelijker geworden’ ten opzichte van de beginfase. 
Het lezen via een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet is verbeterd. De combinatie van teksten met foto’s en 
video’s wordt sedertdien beter gewaardeerd. 
 
De redactie zal doorgaan met de interviews die Marcel Verbakel maakt. 
De acties samen met Van Hoorne entertainment en Opera2Day (respectievelijk voor de shows Wonderschool LIVE en de 
opera Dr Miracle’s last illusion) werden gewaardeerd door producenten. De jongste goochelliefhebbers konden via 
informagie.nl exclusieve trucs leren van hun idool. Dit betrof door RTL Telekids gemaakte, maar niet uitgezonden, opnames.  
 
Er waren onvoorziene opstartproblemen. Die lijken goeddeels te zijn overwonnen. 
 
De redactie was onvoldoende bemand om het ambitieuze programma gestalte te geven. Daarom is de redactie uitgebreid en 
zijn er nu coördinatoren voor rubrieken aangesteld. Naast de al bekende namen is het redactieteam versterkt met o.m.: 

Hoofdredacteur

Jean-Paul Broekhuizen

Eindredactie

Bert Speelman

Hilbert Geerling

Columnisten:

Flip

Douwe

Jon

John Anders

Wim van Dokkum

Eric Eswin

Woedy Woet

Mitch Durbank

Dennis R deLavalette

Trucs:

Michel Keck

Magicshop

Dynamite

Jan Kosters

Charly Crama

Evert Warrink

Quintus

Maurice Meijer

Timon Krause

Voorwoord president 

Voorwoord hoofdredacteur

Technieken:

Lodewijk de Widt

Peter Woerde

Ricoh Weeland    

Nieuws + van DB

Interviews

Agenda website

Coordinator Columns

Arjan

Coordinator Trucs

Frans de Groot

Ballonnen:

Louis Baerts

Reviews

 
De zwarte namen zijn vrijwilligers, die vanaf begin van het jaar bij de Informagie waren betrokken. De rode namen geven de 
uitbreiding van het team weer. 
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Handige overzichten 
 

 NMU-
Magic 

festival / 
NK 

Jeugd-
concours 

MSD D-Day Jeugd 
weekeind 

FISM EK FISM WK 

2015 Nee Ja Nee Ja Ja - Ja 
2016 Ja Ja Ja Nee Ja - - 
2017 Ja Ja Nee Ja Ja Ja - 
2018 Nee Ja Ja Nee Ja - Ja 
2019 Ja Ja Nee Ja Ja - - 
2020 Ja Ja Ja Nee Ja Ja - 
2021 Nee Ja Nee Ja Ja - Ja 

 
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 
NBG 

Hoofddorp 
VR FISM 

WK 

Nee (WK) 

FISM EK - - EK 
VR FISM 

WK 

- - EK 
Blackpool 
VR FISM 

WK 

- 

FISM WK WK 
Blackpool 

- - WK 
Italie  

- - WK 
Z-Korea 

Nieuwjaarstreffen MKCN 
VR FISM 

WK 

vervallen Ja GCR 
VR FISM 

WK 

Afgelast 
 

Ja 
52 

Schakels 

MKCN 
VR FISM 

WK 
Magic Surprise Day 
(indien geen DD) 

Ja 
Aladdin 

- Ja 
Aladdin 

- Ja 
Aladdin 

- 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 
digitaal 

4x 
digitaal 

4x 
digitaal 

Ruimte voor 
aanvullende activiteiten 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Overzicht juryleden NMU NK 2010 - 2014 
2014  
 
1 Douwe Swierstra 
 (voorzitter) 
2 Paul Morak 
3 Lodewijk de Widt 
4 Sylvia Schuyer 
5 Karel de Rooij *) op vr en 
zat 

2013 
 
1 Douwe Swierstra 
 (voorzitter) 
2 Paul Morak 
3 Lodewijk de Widt 
4 Dan LeFay 
5 Sylvia Fritschek. Zij 
verving Rene 
Nieuwenhuisen, die uitviel 

2011 
 
 Cor Leenen, 
 Rob Ziekman 
 Bert Speelman 
 Sylvia Fritschek 
 John Anders 
voorzitter 

2010 
 
Ronald Moray 
voorzitter 
Bert Speelman 
Frank Neeling 
John Anders 
Yvonne Keuls 

 
2016 NK Straatgoochelen 
 
1. Frank Neeling (VZ) 
2. Bert Speelman 
3. Miss Minetti (L) 
4. Henk OpdenBrouw 
5. Lodewijk de Widt 

2016 NK Meppel 
 
1. Frans de Groot (VZ) 
2. Flip Hallema 
3. Christian farla 
4. Bert in den Berken 
5. Amy Galata (L) 

2016 NK Goochelen voor 
Kids 
 
1. Wim van Dokkum (VZ) 
2. Flip Hallema 
3. Ger Copper 
4. Frans de Groot 
5. Antoinette van Voorst (L) 
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Gouden Speld Commissie 

 
De commissie bestond de afgelopen jaren uit: 
 

2009 Rob Ziekman, Bernard van den Boogaard, Wim Bos. 
2010 Tel Smit, Bernard van den Boogaard, Hans Rademaker (John Anders) 
2011 Hans Rademaker (John Anders), Wim Bos, Hans Pelgrim 
2012 Douwe Swierstra, Martin Hanson, Hans Pelgrim 

3/2012 – 3/2013 Douwe Swierstra, Martin Hanson, Wim Bos 
3/2013 – 3/2014 Frans de Groot, Elzo Nieuwold en John Anders 
3/2014 – 3/2015 Willem Christiaans, Henk Op den Brouw en Frederik van Meeteren 
3/2015 – 3/2016 Willem Christiaans, Henk Op den Brouw en Elzo Nieuwold (Willy 

Magnetica) 
3/2016 – 3/2017 Frederik van Meeteren, Dennis Renardel de la Valette, Willy Magnetika 

(Elzo Nieuwold) 
 
 
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 einde termijn 
President 
Jasper Oberon 

Nov 2015 
1e T 

 Nov 2018 
Kan herkozen 

Vice-President 
Douwe Swierstra 

Nov 
2015 
1e T 

 Nov  
2018 
Kan herkozen 

Penningmeester 
Marc Blommestijn  

Maart 
2015 
1e T 

 Maart 2018 
Einde 1e T 

Secretaris 
Kees Ros 

Maart 
2013  
1e T 

Herkozen 
2e T 
Maart 2016  

Maart 2019 
Einde 2e T 

Marketing en promo 
Martin Paul 

Maart 
2012 
1e T 

 Maart 2015 
herkozen 
2e T 

Maart 
2018 
Einde  
2e T 

                1e T = eerste termijn 
 
Samenstelling van het Dagelijks Bestuur januari 2016  

 
President Jasper Oberon 
Vice-president Douwe Swierstra 
Secretaris Kees Ros 
Penningmeester Marc Blommestijn 
Marketing Martin Paul 

 

 


