
 

NMU richtlijn voor het uitreiken van een 
Gouden Speld 
 
 
 
 

 
NMU  onderscheiding  ‘Gouden Speld’  
 
Richtlijnen met betrekking tot het toekennen van de onderscheiding ‘Gouden Speld’ van de Stichting Nederlandse 
Magische Unie.  
 
In 1991 is door de Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU) een onderscheiding ingesteld, die bedoeld is om 
bijzondere prestaties in en bijzondere verdiensten aan de goochelkunst, als bijzondere vorm van kleinkunst, te 
waarderen. 
 
1. Het doel van de onderscheiding ‘Gouden Speld’ 
 
1.1 Het waarderen van bijzondere prestaties in de goochelkunst; 
1.2 Het waarderen van bijzondere verdiensten ten aanzien van de Nederlandse goochelkunst; 
 
2. Potentiële  kandidaten voor de onderscheiding   
 
2.1 De Gouden Speld kan worden toegekend aan nog in leven zijnde personen, van Nederlandse 

nationaliteit, die geen lid behoeven te zijn van een bij de Nederlandse Magische Unie (NMU) 
aangesloten vereniging; 

2.2 De potentiële kandidaat  moet van onbesproken gedrag zijn; 
 
3. Procedure 
 
3.1 Het Algemeen Bestuur (AB) benoemt jaarlijks een commissie van drie leden,  

(geen DB-leden) waarvan er telkenmale twee niet herkiesbaar zijn; 
3.2 De commissie maakt een unanieme, onderbouwde voordracht en legt deze uiterlijk 1 week voorafgaande 

aan een vergadering van het AB schriftelijk voor aan het Dagelijks Bestuur  (DB); deze voordracht kan 
bestaan uit één of meerdere personen;  

3.3 De voordracht wordt door het DB besproken met de commissie; bij acceptatie door  
het DB wordt de voordracht ter stemming voorgelegd aan het AB; 

3.4 Zonder verdere discussie wordt d.m.v. een stemming door het AB een besluit genomen (uitreiken of niet 
uitreiken). Voor ieder besluit tot toekenning van een Gouden Speld is een meerderheid van 2/3 van de 
aanwezige stemmen1 in het AB vereist. Indien meerdere personen worden voorgedragen dient over elk 
van hen apart te worden gestemd. Uitreiking van meer dan 1 speld kan voorkomen. 

3.5 Commissieleden, DB en AB zijn tot aan het moment van uitreiken gehouden aan 
geheimhouding van de uitslag van de stemming; 

 
4. Uitvoering van de onderscheiding 
 
4.1 De onderscheiding is een gouden speld met het NMU-logo; 
4.2 De spelden worden genummerd vanaf het cijfer “2” (Speld nummer “1” is ter postume nagedachtenis op 

naam gesteld van Fred Kaps); 
 
5. De uitreiking van de onderscheiding ‘Gouden Speld’ 
 
5.1 De uitreiking vindt in beginsel plaats tijdens het Nationaal Congres voor de Goochelkunst, bij voorkeur 

tijdens de Galavoorstelling. Het DB kan besluiten de uitreiking tijdens een ander evenement te laten 
plaatsvinden. 
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Deze richtlijnen zijn unaniem goedgekeurd door de leden van het Algemeen Bestuur op 3 november 2012. 
Opmaak herzien: 20160307 

                                                             
1 Met een stem wordt bedoeld het aantal leden dat een AB-vertegenwoordiger representeert in het AB. Een 
stemming is alleen geldig indien minimaal de helft plus 1 van het totaal der clubleden in het AB is 
vertegenwoordigd. Daarvan dient 2/3 het uitreiken van een Gouden Speld goed te keuren. 


