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INLEIDING
De Stichting Nederlandse Magische Unie, verder te noemen NMU, is opgericht in 1951. De
meest recente wijziging van de statuten van de NMU is bij notariële akte vastgelegd op 30
maart 1989 bij notaris L.H. Gerlachus te Roermond. De NMU is gevestigd te Amsterdam en
aldaar ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De NMU stelt zich ten doel:
 de goochelkunst te bevorderen en te ontwikkelen;
 een band te vormen tussen de Nederlandse verenigingen van goochelaars;
 gemeenschappelijke belangen van deze verenigingen te behartigen en te

bevorderen;
 de gezamenlijke verenigingen naar buiten te vertegenwoordigen.

De NMU streeft haar doelstellingen na door:
 het  - zo mogelijk jaarlijks -  houden van nationale congressen voor de goochelkunst

en nationale concoursen;
 het landelijk coördineren van activiteiten;
 de uitgifte van een vakblad;
 lidmaatschap van de Fédération Internationale des Sociétés Magiques, de FISM.

De NMU wordt in stand gehouden door verenigingen en donateurs
Ruim 20 Nederlandse verenigingen van goochelaars en donateurs ondersteunen de NMU.

Vakblad genaamd “Informagie”
Het vakblad Informagie verscheen in 2009 vier keer, steeds aan het begin van een kwartaal.

Dagelijks Bestuur van de NMU
In maart en in november vonden bestuurswisselingen plaats, omdat de termijn van de
aftredende bestuursleden was verstreken.

Het Dagelijks Bestuur bestond in 2009 uit:

Tot maart 2009:

President Ronald Moray
Vice-president Tel Smit
Secretaris Ron Dill
Penningmeester Fred-Ric Schrijvers
Bestuurslid en organisatie Kees Ros

Tot november 2009:

President Ronald Moray
Vice-president Flip Hallema
Secretaris Ron Dill
Penningmeester Jan Kosters
Bestuurslid en organisatie Kees Ros

Vanaf november 2009:

President Flip Hallema
Vice-president Jasper Oberon
Secretaris Kees Ros
Penningmeester Jan Kosters
vacant

Het Dagelijks Bestuur
september 2009

V.l.n.r. Ronald Moray, Flip Hallema,
Kees Ros, Ron Dill, Jan Kosters

Algemeen Bestuur van de NMU
Een overzicht van bestuurders, afgevaardigden van iedere bij de NMU aangesloten ver-
eniging, is opgenomen in bijlage B. Het Algemeen Bestuur is het stichtingsbestuur.
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NMU ACTIVITEITEN IN 2009
Jubileummatinee NBG

Op 4 januari organiseerde de Noord-Hollandse Bond van Goochelaars (NBG) een speciaal
matinee ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de jeugdafdeling van de vereniging. Dit
vond plaats in de Schoter Scholengemeenschap in Haarlem. Dit evenement was toegankelijk
voor publiek

NMU Nieuwjaarstreffen

De Magische Kring Centraal Nederland organiseerde op 18 januari ten behoeve van alle tot
de NMU behorende goochelaars in het Congres- en Theatercentrum De Reehorst in Ede een
dag vol magie. Dit - inmiddels traditionele - nieuwjaarstreffen, ieder jaar georganiseerd door
een andere vereniging, bestond dit jaar uit lezingen en een matinee. De matinee was
toegankelijk voor publiek.

NMU Juniorenconcours

Het jaarlijkse NMU Junioren Close-up en Toneelconcours vond plaats op 22 maart in Theater
De Tamboer in Hoogeveen. Dit evenement werd voor de 26e keer gehouden. De organisatie
was in handen van Cees van Noort en Gerhard Hessling.

Winnaars in de categorie toneel:
1e prijs - Jeroen Schuitemaker
2e prijs – Bas van Vugt
3e prijs Luc van Kuppenveld

Winnaars in de categorie close-up:
1e prijs – Chris Wagemakers
2e prijs – Edwin Bakker
3e prijs – Rube van Tienen
De wedstrijden en show, die onderdeel uitmaken van deze dag, waren toegankelijk voor
publiek. Een goochelmarkt maakte onderdeel uit van dit evenement.

NMU Straatgoochelconcours

Voor het eerst werd op 13 en 14 juni in Losser en Bad Bentheim (D) een
straatgoochelconcours gehouden, waarvan de organisatie niet in handen was van een bij de
NMU aangesloten vereniging. De NMU nam deel door juryleden en prijzen ter beschikking te
stellen en het concours te erkennen als Nederlands Kampioenschap Straatgoochelen 2009.
Omdat het een gemeenschappelijk Nederlands-Duits concours betrof was er een
totaalklassement en een klassement per land. Winnaar van het totaalklassement werd Ted
MacKoy (Ted Alders), Nederland.

De winnaars van het Nederlandse klassement waren:
1e prijs - Ted Mc Koy
2e prijs – John Anders
3e prijs – Miss Minetti
Omdat het concours in openbare ruimten werd gehouden en er geen toegangsprijzen werden
gehanteerd, kon een groot publiek worden bereikt.

NMU Magic Surprise Day GKA

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Goochelkring Alkmaar (GKA) organiseerde
deze vereniging op 10 oktober een speciale ‘Magic Surprise Day’.  De dag bestond uit
lezingen en shows. Onderdeel van de show was een door de vereniging georganiseerde
wedstrijd. Deze dag was toegankelijk voor publiek.

NMU Jeugdweekeind

Van 23-25 oktober werd in Lunteren (Veluwe) voor de 12e keer een trainingskamp voor de
jeugdleden van de NMU gehouden. Ruim twee dagen goochelen onder leiding van circa 10
ervaren instructeurs uit verschillende disciplines van het theatervak, maar met nadruk op
goochelen. Dit weekeind werd op zondag afgesloten met een show van circa 1 uur voor
ouders en bekenden. Dit weekeind werd gesponsord door ‘NMU preferred dealer’ Magicshop
(Jan Monnikendam).
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NMU IN ONTWIKKELING
De NMU planningscyclus

Het Dagelijks Bestuur heeft eind 2008 een planningscyclus van 3 jaar ontwikkeld, die tot
stand kwam na een afweging van haalbare en wenselijke activiteiten. De noodzaak om te
komen tot een (her)structurering van activiteiten was onder meer het resultaat van
vergaderingen van het stichtingsbestuur.

Er werd terughoudendheid bij een aantal verenigingen geconstateerd om activiteiten te
organiseren, soms ingegeven door beperkt organiserend vermogen (beschikbaarheid en
bereidheid van individuele leden). Maar de financiële crisis in 2009 speelde hierin ook een rol.
In zijn algemeenheid is het plannen van NMU-activiteiten niet eenvoudig, omdat een
inschatting van het aantal deelnemers aan een activiteit niet mogelijk is. Ook de hieraan
verbonden financiële risico’s hebben geleid tot terughoudendheid bij verenigingen. De door
het Dagelijks Bestuur ontworpen planningscyclus beoogt richting te geven aan een
uitgebalanceerd pakket van activiteiten dat de door de NMU nagestreefde doelstellingen ten
dienste staat.

De cyclus is afgestemd op de cyclus van drie jaar van de Fédération Internationale des
Sociétés Magiques (de FISM), waar de NMU bij is aangesloten.

Jaar 3 (2009)
Nieuwjaarstreffen (MKCN), tvs voorronde WCM

Magic Surprise Day
Juniorenconcours (Hoogeveen)

Straatgoochelconcours (proefproject)
11e NMU Jeugdweekeind 2009, 23-25 okt

World Championships of Magic (WCM, FISM)

Jaar 1 (2010)
Nieuwjaarstreffen

Magic Surprise Day
Juniorenconcours (Hoogeveen)

Nationaal Congres (tvs 1e voorronde voor ECM en WCM)1

Straatgoochelconcours (Afhankelijk van ervaring in 2009)
12e NMU Jeugdweekeind 2010, 22-24 okt

Jaar 2 (2011)
Nieuwjaarstreffen

1e Europese FISM Kampioenschappen Goochelen (FISM), Blackpool
Magic Surprise Day

Juniorenconcours (Hoogeveen)
Nationaal Congres (tvs 2e voorronde WCM)

Straatgoochelconcours (Afhankelijk van ervaring in 2009/2010)
13e NMU Jeugdweekeind 2011

Jaar 3 (2012)
Nieuwjaarstreffen (MKCN), tvs 3e voorronde WCM

Magic Surprise Day (vacant)
Juniorenconcours (Hoogeveen)

Straatgoochelconcours
14e NMU Jeugdweekeind 2012

FISM World Championships of Magic (FISM), Blackpool

NMU beleidsvoornemen m.b.t. de planningscyclus in 2010 e.v.:
De NMU streeft naar invulling van de planningscyclus, dit in nauwe samenwerking
met de verenigingen en de ‘preferred dealers’.

Straatgoochelen

Het straatgoochelconcours in Losser bleek een goede formule om straatgoochelen onder de
juiste omstandigheden tot zijn recht te laten komen. De NMU had het aanbod van een
festivalorganisator geaccepteerd om hieraan deel te nemen. Hoewel dit een aantrekkelijke
formule is gebleken, is continuïteit niet gewaarborgd en moet mogelijk worden gezocht naar
een andere formule om straatgoochelen adequaat in te passen in de toekomstige
programmering van de NMU. Tijdens het Europese Straatgoochelkampioenschap in St.
Wendel (D) heeft de NMU juryleden geleverd.

1 ECM = European Championships of Magic; WCM = World Championships of Magic.
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NMU communicatie

In 2009 heeft het Dagelijks Bestuur maatregelen genomen om de hedendaagse
communicatiemiddelen beter te benutten en een betere afstemming tussen de
informatiedragers te bereiken. Het Dagelijks Bestuur heeft in 2009 gebruik gemaakt van
NMU-mailings om haar leden tussentijds te informeren over geplande activiteiten.

Het jaar 2009 was een goed jaar voor het vakblad Informagie, dat meer dan de aanvankelijk
geplande 96 pagina’s, verdeeld over vier nummers, heeft uitgebracht.
Ook de website is wederom uitgebreid. In december werd de laatste hand gelegd aan een
centrale ledenadministratie op de website, waarin leden hun eigen file kunnen bijwerken en
besturen deze wijzigingen kunnen volgen, maar ook zelf kunnen aanbrengen. Reeds in 2007
werd door de NMU contact opgenomen met het College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP) om advies in te winnen hoe de ledenlijst conform de Wet bescherming
persoonsgegevens2 op de website kon worden opgenomen. Gebruikers dienen te beschikken
over een gebruikersnaam en een uniek wachtwoord.

Verder werd in 2009 de mogelijkheid gecreëerd om electronisch in te schrijven en te betalen
voor activiteiten, zowel voor leden als niet-leden.

De samenwerking tussen Dagelijks Bestuur en redacties is in 2009 geïntensiveerd. Een plan
van aanpak om beter  met moderne technische middelen om te gaan werd geïnitieerd door de
aftredende hoofdredacteur. De nieuwe hoofdredactie heeft samen met de vormgever en de
eindredacteur een nieuw systeem ontworpen om de aangeleverde stukken voor het vakblad
efficiënter te verwerken. Dit systeem is in 2009 uitgetest en op basis van de resultaten is
besloten om dit in de komende jaren voort te zetten. Er wordt onder meer gebruik gemaakt
van een gemeenschappelijke server.

NMU beleidsvoornemen m.b.t. communicatie in 2010 e.v.:
De efficiënte inzet van beschikbare communicatiemiddelen van de NMU verder te
ontwikkelen. Daaronder valt het uitbreiden van de mogelijkheden van de website,
ook als instrument ter ondersteuning van activiteiten, zoals voor inschrijvingen en het
uitvoeren van betalingen.
De kwaliteit van het vakblad te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.
Het voortzetten van de NMU-mailings om leden en donateurs van actuele informatie
te voorzien.

NMU en forum
De NMU heeft geen eigen forum en heeft geen plannen om dit te starten. Veel leden wilden
graag gebruik maken van het bestaande onafhankelijke forum goochelaars.com. Dit forum
had in 2009 een stop afgelondigd op het aannemen van bezoekers in verband met
spamrisico. Om aan dat risico het hoofd te kunnen bieden diende technisch enige
veranderingen plaats te vinden. Eind 2009 heeft het Dagelijks Bestuur met de eigenaren van
het forum een afspraak kunnen maken op basis waarvan alle bij de NMU aangesloten
goochelaars m.i.v. januari 2010 gebruik kunnen maken van dat forum.

NMU en ledenwerving

De groei van de NMU is afhankelijk van de groei van het aantal leden bij de verenigingen en
donateurs. De verenigingen zijn autonoom en hebben alle een eigen aannamebeleid. Enkele
verenigingen zijn besloten. In 2009 heeft 1 vereniging zichzelf opgeheven. Dat wil zeggen dat
substantiële groei van de NMU niet gezocht hoeft te worden bij het merendeel van de
verenigingen. Het dagelijks bestuur constateerde in de loop van 2009 een groei van uitgaven,
zoals dat de jaren daarvoor ook al het geval was tegen een min of meer gelijkblijvend bedrag
aan inkomsten. Dit was reden om in samenwerking met Studio Ton Bal in de tweede helft van
2009 een donateurwervingsactie te ontwerpen, die in oktober 2009 werd gestart. De NMU
richt zich hierbij op de naar schatting 1500-2000 actieve beoefenaars van de goochelkunst
die om wat voor reden ook niet zijn aangesloten bij de NMU. Met deze actie hoopt de NMU
deze geïnteresseerden in de goochelkunst aan zich te kunnen binden via het lidmaatschap
van NMU Magic Club. Die groep van donateurs, heeft vrijwel alle rechten, die leden van
aangesloten verenigingen ook hebben, met uitzondering van stemrecht. In 2009 werd met
twee ‘preferred dealers’ een proefproject voor donateurswerving gestart.

De verkoop van losse abonnementen van het vakblad werd aan het einde van 2009 stop
gezet. Abonnees werden opgeroepen over te stappen naar de NMU Magic Club. Een groot
deel van de abonnees heeft aan deze oproep gevolg gegeven. Zie ook bijlage A.

2 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens. Sinds
1 september 2001 is de Wbp van kracht.
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NMU en NMU-passen
In 2008 werden voor het eerst NMU-passen verstrekt aan leden en donateurs. Op vertoon
van deze passen kan men kortingen krijgen bij ‘preferred dealers’. In 2009 werd dit project
geprolongeerd. Op de passen zijn zowel het NMU-logo als het FISM-logo opgenomen.

NMU en ‘preferred dealers’
NMU ‘preferred dealers’ zijn leveranciers van artikelen en diensten aan leden van de NMU. Zij
geven kortingen aan leden en donateurs op vertoon van de NMU-pas. Deze service werd
door het merendeel van de leden op prijs gesteld en zal worden geprolongeerd. Dit systeem
is in 2007 bedacht en in 2008 geïmplementeerd. De NMU streeft naar verdere samenwerking
met deze leveranciers. In 2009 resulteerde deze samenwerking onder meer in sponsoring
van het jeugdweekeind door Magicshop en het geven van het startsein van de
donateurswervingsactie tijdens de Dynamite Magic Day.

NMU en leden-entertainers
Voor leden van bij de NMU aangesloten verenigingen en donateurs was er ook in 2009
gelegenheid hun speellijsten op te laten nemen in het vakblad. In een aantal gevallen werd
volstaan met een verwijzing naar een website waarop de speellijsten van betrokken
entertainers kon worden gevonden.

NMU en historisch onderzoek
De NMU heeft haar medewerking verleend aan de heer Lukkien, die onderzoek doet naar de
beroemde goochelaarsfamilie Bamberg. Hij richt zich met name op Okito en Fu Manchu. Dit
onderzoek moet leiden tot het tot stand komen van een documentaire film.

NMU en SBS6
De NMU heeft een bemiddelende rol gespeeld bij het tot stand komen van contacten tussen
de programmamakers van de De Uri Gellershow 2010 en jonge goochelaars en verenigingen.

NMU en ledengroei

Na een groeiperiode van het aantal leden bij de verenigingen tussen 2004 en 2007 zagen we
dat het ledental stabiel bleef in de periode 2007-2009. De verwachting voor 2010 is dat het
ledental bij verenigingen niet sterk zal groeien. Verheugend is de groei van het aantal
jeugdleden met circa 30% in de periode 2007-2009. Zie bijlage A.

NMU beleidsvoornemen m.b.t. werving in 2010 e.v.:
Intensivering van het werven van donateurs. Hier dient te worden opgemerkt dat het
werven van leden is voorbehouden aan verenigingen. Bij de werving van donateurs
zullen NMU ‘preferred dealers’ worden ingeschakeld.

NMU en jeugd

In 2009 werden een jeugdconcours en een jeugdweekeind georganiseerd. Beide zijn reeds
jarenlang traditie bij de NMU. In de afgelopen drie jaren is een lichte groei te zien geweest
van het aantal deelnemers aan het jeugdweekeind. De verwachting is dat deze tendens zich
in 2010 zal voortzetten. Ieder jaar is een groei van het aantal deelnemers voorzien van circa
10-15%. In 2008 werd deelname weer mogelijk voor 18-jarigen en voor 2010 is het
voornemen de leeftijd wederom te verruimen om jonge liefhebbers van de goochelkunst in de
gelegenheid te stellen een groot aantal workshops bij te wonen, die worden gegeven door
ervaren artiesten en docenten uit het theatervak.

Door de heer Aris Smit is een filmimpressie gemaakt van het jeugdweekeind. Deze film is
geplaatsts op YouTube en te vinden onder: http://www.youtube.com/watch?v=Bzg7ZxL16yo

In 2009 hadden 9 verenigingen jeugdleden, soms ondergebracht in een aparte jeugdafdeling.

NMU beleidsvoornemen m.b.t. de  jeugd:
De NMU zal zich blijvend inzetten voor het handhaven van zowel het jeugdconcours
als het jeugdweekeind in de programmering voor de komende jaren. Het
jeugdweekeind in 2010 is reeds vastgelegd en zal plaatsvinden in de periode 22-24
oktober.
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NMU verenigings- en andere afdrachten

De verenigingen steunden de Stichting NMU door een bedrag van E 45,- per lid af te dragen
aan de stichting; voor jeugdleden bedroeg de afdracht E 25,- per lid. Voor donateurs,
ongeacht hun leeftijd, gold een afdracht van E 45,-. De gelden waren ter bekostiging van het
vakblad, bestuurskosten, bijdragen aan activiteiten, garantiestellingen, aankoop van prijzen,
op peil houden van fondsen, e.d.

Jeugdleden worden als zodanig aangemerkt tot en met het jaar waarin zij de leeftijd van 18 jaar
bereiken. Vanaf januari van het jaar waarin jeugdleden de leeftijd van 19 jaar bereiken geldt de
afdracht van E 45,-. Afdrachten voor leden van verenigingen kunnen met goedkeuring van het
stichtingsbestuur worden verhoogd.

In 2009 vond geen verhoging van de afdracht plaats.

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:

Mrt 09 Nov 09 Mrt 10 Nov 10 Mrt 11 Nov 11 Mrt 12 Nov 12
President X X
Vice-president X X
Penningmeester X X
Secretaris X X
Lid vacant X

NMU beleidsvoornemen m.b.t. de samenstelling van het dagelijks bestuur:
Het Dagelijks Bestuur heeft het voornemen de vacature in het bestuur in het voorjaar
van 2010 te vullen.
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NMU LEDENSERVICE

De NMU is eind 2007 gestart met de introductie van de ledenservice. Deze service houdt in
dat leveranciers van artikelen en diensten kunnen worden aangemerkt als ‘preferred dealer’
van de NMU. Zij geven kortingen aan leden en donateurs op vertoon van de NMU-pas. Deze
service werd door het merendeel van de leden op prijs gesteld en zal worden geprolongeerd.
Het streven van de NMU is om enerzijds de leden voordelen te kunnen bieden, anderzijds om
de aangesloten leveranciers, waar mogelijk, met hun aanbiedingen, onder de aandacht van
de leden te brengen. In 2008 en 2009 werd de service uitgebreid door ook afspraken te
maken met congresorganisatoren in het buitenland.

NMU beleidsvoornemen m.b.t. de ledenservice in 2010 e.v.:
Continuering van de ledenservice.

In 2009 waren de volgende congresorganisatoren en leveranciers van diensten en artikelen
aangesloten bij de NMU ledenservice:

Nationaal
Jos Monnikendam
Bij bezoek aan onze studio Magicshop krijgen de NMU-leden op vertoon van hun pas 10%
korting op alle trucs. Ook aan de stand op een congresdag. Voor de reguliere DVD geldt dan
3 voor 100,00.
www.magicshop.nl

Feestwinkel Party-time Weert/Helmond
Grootste on-line-shop voor carnavalskleding en feestartikelen. NMU-leden krijgen 10% korting
op het volledige assortiment. Meld bij bijzonderheden dat u lid bent van de NMU om hiervoor
in aanmerking te komen.
www.party-time.nl

RAN MagicTainment
NMU-leden krijgen 10 % korting op alle internetaankopen. Deze aanbieding is niet geldig
i.c.m. andere aanbiedingen.
www.ranmagictainment.com,
tel. 0031 (0) 765656535,
info@ranmagictainment.com

Dynamite Magic Shop
Op vertoon van de ledenpas 10% korting op alle aankopen welke uit voorraad leverbaar zijn,
uitgezonderd artikelen van Spider, Fabrice Delaure en enkele illusies waarover wij vaste prijs-
afspraken gemaakt hebben met onze leveranciers. Deze korting is (nog) niet geldig voor
bestellingen via onze webshop. De korting is niet geldig op aanbiedingen en/of setprijzen
en/of op speciaal bestelde artikelen. Pas geldig samen met legitimatie.
www.dynamitemagicshop.com,
www.vouwdecor.nl,
dynamitemagic@planet.nl

Tricky Theater, Oosterdokskade 10 te Amsterdam
Voor komende lezingen krijgen NMU-leden 5 Euro korting, wat neerkomt op ongeveer 20 %.
Voor data: volg de Tricky Theater agenda en andere aankondigingen.
www.trickytheater.nl,
tel: 020-6269383,
info@trickytheater.nl

B&B Feestartikelen
Geeft 10% korting aan leden en donateurs in de zaken in Amsterdam en Hoofddorp op
vertoon van de ledenpas.
020-6122446, 023-5573929.
www.bbfeestartikelen.nl,
info@bbfeestartikelen.nl
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Internationaal
Magische Zirkel von Deutschland
De MZvD hanteert voor NMU/FISM-leden kortingen (als voor hun eigen leden) voor een
aantal van de door deze vereniging georganiseerde evenementen. www.mzvd.de

NIEUW in 2009
The Israel Society of Magicians
Congres: lente 2010 (data volgen); 50% NMU/FISM-leden 50% korting op de prijs voor niet-
leden. Contact: Mrs Dahlia Pelled, dpmagic@pc.co.il

Russische Associatie van Illusionisten (MKF, Moscow Club of Magicians).
Ieder jaar de 4e week maandag en dinsdag van maart
Moskou, Russische Federatie. 50% korting voor NMU/FISM-leden.
Contact: via C. Ros, DB NMU

NIEUW in 2009
The Swedish convention
Website: http://www.modernaillusionisterscirkel.se/nm2010/eng/start.html

NIEUW in 2009
Internationaler Zauberkongres, Zwitserland.
Magic Circle of Switzerland. Korting congresgeld voor NMU/FISM-leden.
www.zauberkongress.org, Aanmelden per mail: anfrage@zauberkongress.org
Contact: Mrs Priska Walther, pwmagic@bluewin.ch

NIEUW in 2009
Association of Magicians of the Baltic, established in Riga
Korting voor NMU-leden op congresbijdrage
Contact: Enrico & Dace Pezzoli ( brinum-x@delfi.lv ) in cooperation with A.M.B.E.R.
(Association of Magicians of Baltic - Established in Riga) Ring I.B.M. 376
(www.ambermagic.lv).
Registration form and fees and all info: www.abra-kadabra.lv .

British Ring No.25, Engeland
The FISM registration is the same as for a member of British Ring.
Contact: John Pye, ++44-1200 441507 of: johnedwardpye@btinternet.com .
Inschrijven: www.britishring.org.uk

NIEUW in 2009
FFAP, French Annual Magic Convention
Our website : http://paris2010.magie-ffap.com .
We are also glad to let you know that, as members of a FISM-society, all Dutch NMU
Magicians can register for the same fee as our FFAP members.

Wilt u ook profiteren van deze aanbiedingen en kortingen?
Word lid van een vereniging of meld u aan als lid van de NMU Magic Club
(donateur) bij de secretaris van de NMU.

Wanneer bent u lid of donateur van de NMU?
Leden zijn aangesloten bij een vereniging, club of kring van de NMU.
Donateurs kunnen zich direct aanmelden bij de secretaris van de NMU of
via de website van de NMU. U kunt ook via de website betalen.

Wanneer bent u lid van de FISM?
Strikt genomen kent de FISM alleen aangesloten verenigingen, geen
individuele leden. In het dagelijks gebruik wordt ‘FISM-lidmaatschap’ ook
wel gebruikt voor goochelaars die lid of donateur zijn van een bij de FISM
aangesloten vereniging.
Iedereen die is aangesloten bij de NMU is dus ook aangesloten bij de
FISM.
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NMU INTERNATIONAAL
De FISM

De NMU heeft zich in de afgelopen jaren, als medeoprichter
van de Fédération Internationale des Sociétés Magiques,
tijdens vergaderingen van het stichtingsbestuur herhaaldelijk
achter de doelstellingen van de FISM geschaard. De NMU is
een actieve stichting, ook in haar contacten met en adviezen
aan de FISM. De FISM organiseert eenmaal per drie jaar de
Wereldkampioenschappen Goochelen. In 2009 werden die
gehouden in Beijing, China.
De NMU streeft ernaar om acts uit te zenden naar FISM-
kampioenschappen. Sedert de oprichting van de FISM
scoorde Nederland hoog. Tot heden heeft Nederland de
meeste wereldkampioenen voortgebracht. Dit is mede te
danken aan de vele goede coaches die Nederland door de jaren heen rijk was en nog steeds
is.
De NMU heeft in 2009 twee acts in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de FISM
Wereldkampioenschappen in China. In de categorie mentale magie eindigden Rob & Emiel
op de hoogste plaats.
In de loop van 2009 is de NMU met succes actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van
ideeën over de toekomst van de FISM. De functie van Internationaal President van de FISM
wordt vervuld door de Nederlander Eric Warlicht. Verder heeft een van de leden van het
Dagelijks Bestuur zitting in het Europese deelbestuur van de FISM. Tijdens de
wereldkampioenschappen in Beijing leverde de NMU de jurybegeleider en een jurylid.

Internationaal is men bij de organisatie van kampioenschappen afhankelijk van landen die
zich aanbieden. Eind 2009 bood Engeland aan om de 1e Europese FISM Kampioenschappen
te organiseren in februari 2011.  De NMU heeft deze nominatie ondersteund.

Engeland had zich in 2009 tevens – als enige land - kandidaat gesteld om de FISM
Wereldkampioenschappen in 2012 te organiseren. Tijdens de stemming in de General
Assembly van de FISM in China heeft Nederland deze nominatie ondersteund.

NMU beleidsvoornemen m.b.t. de FISM in 2010 ev.:
De NMU zet zich in voor het ondersteunen en uitdragen van de doelstellingen van
de FISM en het leveren van bijdragen ter versterking van deze mondiale organisatie.

De NMU en buitenlandse zustervenigingen

De NMU onderhoudt contact met enkele buitenlandse verenigingen. Dit aantal breidt zich uit.
De NMU streeft ernaar om binnen en buiten Europa voor de NMU-leden gunstige
voorwaarden te creëren voor haar leden. Dit heeft inmiddels geleid tot kortingsregelingen voor
NMU-leden en donateurs in een aantal landen, waaronder Zweden, Zwitserland, Frankrijk,
Duitsland, Rusland, de Baltische landen en Israël. In 2009 zijn onderhandelingen gestart met
andere landen, waaronder Italië, om dat aantal uit te breiden.

NMU beleidsvoornemen m.b.t. tot buitenlandse zusterorganisaties in 2010 e.v.:
De NMU zet zich ten behoeve van haar leden en donateurs in om de contacten met
zusterorganisaties uit te breiden.

MELD JE AAN

Het wordt steeds aantrekkelijker om je aan te melden bij een NMU-vereniging
of de NMU Magic Club. Want je …

- krijgt het vakblad van de goochelkunst, INFORMAGIE
- krijgt korting op ieder Nationaal congres
- krijgt korting bij vrijwel alle goocheldagen gedurende het jaar
- krijgt korting bij veel congressen in het buitenland
- krijgt korting bij een aantal goochelwinkels
- krijgt korting bij vroege inschrijvingen
- mag – onder voorwaarden – deelnemen aan wedstrijden
- krijgt toegang tot het beveiligde deel van de NMU website
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BIJLAGE A – Overzichten met betrekking tot groeigegevens van de NMU

Aantal leden in 2009
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Bovengenoemde leden aantallen (senioren en junioren) geven het totaal aantal leden bij de verenigingen weer,
alsmede het aantal donateurs en het aantal externe contacten dat een vakblad toegezonden krijgt. Er waren 33 leden
aangesloten bij meer dan 1 vereniging.

Het aantal unieke leden aangesloten bij verenigingen bedraagt dus (450 + 73) – 33 = 490.

Groei van het aantal leden
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Ten opzichte van 2008 is er een lichte afname van het aantal verenigingsleden.

Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Totaal aantal leden 438 479 522 544 531 523

Unieke leden 399 442 489 511 498 490

Dubbel leden 39 37 33 33 33 33

Omschrijving Aantal

Senior leden 450

Jeugdleden 73

Donateur 69

Gratis Informagie 11

603



Jaarverslag 2009 - Stichting Nederlandse Magische Unie

NMU website: http://www.goochelaars.com/nmu/ 13

Groei van het aantal jeugdleden

De jeugdleden zijn gegroeid met maar liefst 10,6% ten opzichte van 2008.
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Jaar 2006 2007 2008 2009

Jeugd 52 52 66 73

Groei van het aantal donateurs en abonnees

Gedurende het jaar 2009 zijn abonnementhouders op het vakblad gewezen op de mogelijkheid een abonnement om
te zetten in donateurschap. Bijna de helft van de abonnees heeft in de loop van 2009 van die mogelijkheid gebruik
gemaakt. Dat gaf  een groei te zien van het aantal donateurs.

Abonnees en donateurs
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Jaar 2006 2007 2008 2009

Donateurs 37 38 49 69

Abonnees 74 72 54 0

Totaal 111 110 103 69
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Aantal leden per vereniging in 2009
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MK Zuid-Holland werd in de loop van 2009 opgeheven.



Jaarverslag 2009 - Stichting Nederlandse Magische Unie

NMU website: http://www.goochelaars.com/nmu/ 15

BIJLAGE B - Samenstelling Algemeen Bestuur van de Stichting NMU in 2009

Vereniging naam email

52 Schakels Dhr. Sieber dick.sieber@planet.nl

Aladdin Dhr. Nieuwold willymagnetika@kpnplanet.nl

Burgersdijk Dhr. Poel w.l.vanderpoel@cs.tudelft.nl

Carte Blanche Dhr. Bennehey gijsbenneheij@hetnet.nl

GC Rotterdam Dhr. Hanson info@martinhanson.be

GK Alkmaar Dhr. vd Boogaard info@musicandmagic.nl

GOA Dhr. Wesseling repro@blokker.nl

Gonga Dhr. Sengers gonga@home.nl

Hands down Dhr. Swierstra swierstra@planet.nl

Jules Dhr. Leunisse amrep@xs4all.nl

Merlijn Dhr. Ziekman r.ziekman@tiscali.nl

MK Haaglanden Dhr. Rougoor rienalierougoor@hetnet.nl

MK Zuid Holland Dhr. Linker info@goochelstudiokali.nl

MKA Dhr. Bos willembos@planet.nl

MKCN Dhr. De Boer info@goochelaar.biz

MR Arnhem Dhr. Tucker ephfromjack@yahoo.com

MR Friesland Dhr. Plantinga info@peterplantinga.nl

Mysterium Dhr. Groot frans.degroot@planet.nl

NBG Dhr. Stavast gstavast@telfort.nl

Okito Dhr. Barmeveld paulbarneveld@hotmail.com

Passe Passe Dhr. van Noort ceesvannoort@wxs.nl

Toi Toi Dhr. Woersem Info@magicevents.nl

Twente Dhr. Kosters info@goochelaarjankosters.nl

Zwolle Dhr. Bosman benny.bosman@gmail.com

Dit overzicht is een momentopname in 2009.
In 2010 kunnen andere bestuurders hun vereniging vertegenwoordigen in het Algemeen
Bestuur (stichtingsbestuur) van de NMU.

DAGELIJKS BESTUUR NEDERLANDSE MAGISCHE UNIE

President, Flip Hallema, e-mail: president@goochelen-nmu.nl
Vice-president, Jasper Oberon, e-mail: vicepresident@goochelen-nmu.nl
Penningmeester, Jan Kosters, e-mail: penningmeester@goochelen-nmu.nl
Secretaris, Kees Ros, e-mail: secretaris@goochelen-nmu.nl

LEDENADMINISTRATIE NMU

Clubs: via de clubsecretaris van een vereniging
Members NMU Magic Club (donateurs):
via de penningmeester van de NMU: penningmeester@goochelen-nmu.nl

SECRETARIAAT NMU

Hr. C. Ros
Frankendaal 8
6715JK Ede
e-mail: secretaris@goochelen-nmu.nl
0318-624161


