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Het jaarverslag 2010 is opgesteld door het Dagelijks Bestuur
van de Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU).
Dit jaarverslag zal worden opgenomen op de website van de
NMU.
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INLEIDING
De Stichting Nederlandse Magische Unie (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 onder
nummer 41199275.

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;
 het onderhouden van het 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. De donateurs worden aangeduid als ‘leden’ van de NMU Magic Club.

Vakblad genaamd “Informagie”
De NMU heeft een vakblad, genaamd Informagie dat in 2010 viermaal als
kwartaalblad verscheen.

Dagelijks Bestuur van de NMU

Het Dagelijks Bestuur in 2010:
President Flip Hallema
Vice-president Jasper Oberon
Secretaris Kees Ros
Penningmeester Jan Kosters

Foto: President NMU Flip Hallema

Algemeen Bestuur van de NMU
Iedere bij de NMU aangesloten vereniging heeft een vertegenwoordiger in het
Stichtingsbestuur, dat wordt aangeduid als Algemeen Bestuur. Een overzicht van de
bestuurders in 2010 is opgenomen in bijlage B.
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NMU EN JEUGD IN 2010
NMU Juniorenconcours

Het jaarlijkse NMU Junioren Close-up en Toneelconcours vond plaats op 20 maart in
Theater De Tamboer in Hoogeveen. Dit evenement werd voor de 28e keer
gehouden. De organisatie was in handen van Cees van Noort en Gerhard Hessling.

Uitslag Juniorenconcours 2010

Toneelwedstrijd
1 Rafael Scholten (Nederlands jeugdkampioen
toneelgoochelen)
2 Rube van Tienen
3 Mathijs Mulder
4 Michel van Zeist
5 Magic Dennis
6 Justin Case
7 Magic Wendy

Foto: Rafael Scholten, Nederlands kampioen toneelgoochelen junioren 2010

Close-up wedstrijd
1 Ward van Laer, België (Nederlands jeugdkampioen close-up goochelen)
2 Jesse Ray
3 Niek Uniek
4 Niels Nathaniel

De wedstrijden en show, die onderdeel uitmaken van deze dag, waren toegankelijk
voor publiek. Een goochelmarkt maakte onderdeel uit van dit evenement.

NMU Jeugdweekeind 2010

Van 22-24 oktober werd in Lunteren (Veluwe) voor de 12ee keer een trainingskamp
voor de jeugdleden van de NMU gehouden. Ruim twee dagen goochelen onder
leiding van meer dan 10 ervaren docenten 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).

Onder de deelnemers werd een enquête gehouden.
Daaruit kan het volgende worden afgeleid:

Waardering van de deelnemers voor het weekeind
Organisatie 8,6
Maaltijden en catering 8,6
Kwaliteit slaapzalen 7,1
Eindcijfer voor het hele weekeind 8,6

De deelnemers waren afkomstig uit het hele land. Verder zagen we een groei van
het aantal Belgische deelnemers.

Aladdin 1
Goochelclub Rotterdam (GCR) 5
Goochelkring Alkmaar (GKA) 1
Goochel- en Ontspanningsvereniging Amsterdam (GOA) 3
Gonga 2
Magische kring centraal-Nederland (MKCN) 12
Magische Kring Haaglanden (MKH) 1
Magische Ring Arnhem (MRA) 1
Noordhollndse Bond van Goochelaars (NBG) 7
Passé Passe 2
NMU Magic Club 4
België: Mageia-Mol 2
België: Poetje Pah 2
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NMU CONGRES IN 2010
 De Nederlandse Magische Unie organiseerde van 14 tot en met 16 mei 2010 in
Theater De Reehorst te Ede het:

Nederlands Congres voor de Goochelkunst
2010
Nederlands “Open” Kampioenschap
Goochelen 2010
Nederlands Kampioenschap Goochelen voor
Kinderen 2010

Met als motto: ‘Magic Moves”

Ede was in het weekend van 14 tot en met 16 mei 2010 het ‘ Magisch Middelpunt
van Nederland’. De Nederlandse Magische Unie organiseerde voor professionals,
amateurs en geïnteresseerden in magie een congres van 3 dagen. In deze 3 dagen
presenteerde een groot aantal nationale en internationale artiesten de wereld van de
magie in al zijn verschijningsvormen.
Door middel van lezingen, shows een concours kon elke liefhebber zijn hart ophalen.
Tevens bood een keur aan Magic Dealers de laatste snufjes van de magie aan.
Er werd door binnen- en buitenlandse artiesten gestreden om de titel van
Nederlands Goochelkampioen 2010! Deze wedstrijd was een kwalificatiewedstrijd
voor het wereldkampioenschap in 2012 en de Europese kampioenschappen in 2011.

Er waren ook voor het publiek toegankelijke shows:

Vrijdag 14 mei 2010, Luc Apers
Een bijzondere show met veel interactie en een flinke dosis humor.

Zaterdag 15 mei 2010, Gala voorstelling met als gastheer Johan Hendriks
(Nederlands kampioen 2004)
Met onder meer: Dion en zijn onzichtbare team. De ‘geheimen van het black light
theater’. Roy Gardner & James (Duitsland); een komische act die in zijn oorsprong
vindt in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Flip Hallema (NL); hij blies een 40
jaar oude act nieuwe leven in. Een prachtige manipulatieact, waarmee hij deelnam
aan een wereldkampioenschap. Magic Christian (Oostenrijk) is een specialist in de
goochelkunst van Hofzinser, een beroemde goochelaar uit de 19e eeuw.
Het BackUp Theater toonde hilarische circusnummers. Acrobatiek van hoog niveau.
Timing en humor. Sandy Kandau bekend als actrice in TV-series. Met haar
schitterende stem wist zij iedereen voor zich te winnen. Haar optreden zat vol
magische verrassingen.
Mantas (Litouwen), een nieuwe ster, die ontdekt werd in 2009, toen hij onverwacht
de Grand-Prix van Italië in de wacht wist te slepen. Moderne magie van de hoogste
orde. Timo Marc (Duitsland), een magiër die moderne technieken, als
beeldschermen, in zijn voorstelling verwerkte. Johan Hendriks maakte grote indruk
als komische Master of Ceremony.

Zondagmiddag  16 mei 2010. Nederlands Kampioenschap Goochelen voor
kinderen gepresenteerd door Clown Grieschka
Deze familievoorstelling werd voorafgegaan door een voorstelling van de bekende
straatartiest Robert Blake in de foyer. Daarna kon het publiek genieten van een
prachtige voorstelling voor het hele gezin met onder meer Maya Hasenbeck & Co
(Duitsland), die met een prachtig black light nummer de show opende.
Het publiek genoot van ook Justin Vliegenthart, een ervaren entertainer voor de
jeugd, Magic John en een van de jongste deelnemers, Ramon.
Het programma werd gepresenteerd door de clown Grieshka (Igor de Kort). Igor
geniet internationale bekendheid en gaat ieder jaar naar Brazilië om jeugd op te
leiden voor circusacts. Tijdens dit matinee beoordeelden een professionele jury en
een kinderjury van de Kidsclub van De Reehorst de acts. Het matinee werd
afgesloten met de uitreiking van de Grote (B)Ereprijs door de kinderjury.

Foto’s (van b >o): Sandy Kandau, Luc Apers, Timo Marc, Johan Hendriks
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NATIONAAL KAMPIOENSCHAP
GOOCHELEN 2010
Uitslagen van het Nederlands “Open” Kampioenschap voor de Goochelkunst
2010 te Ede

Grand Prix (bokaal) en Henk Vermeyden wisselprijs: Prince of Illusion

Grote (B)Erenprijs (beer en medaille) Justin Vliegenthart

Toneel naam club

Manipulatie
1e prijs Rafael Scholten (J) GC Rotterdam
2e prijs Luc Elson (J) Gonga
3e prijs Igor Kosenkov RAI (Rusland)

Algemeen Goochelen
2e prijs Robert Djaenab NBG
3e prijs Magic John MR Arnhem

Illusie
1e prijs Prince of Illusion NBG
2e prijs Lars, Luc en Angelique  Gonga

Close-up
Carto Magie
1e prijs Peter Woerde Passe Passe
3e prijs Fritz Alkemade Carte Blanche

Micro Magie
1e prijs Barry Schatte Olivier  NMU Magic Club
2e prijs Mitch Durbank Passe Passe
3e prijs Alex Conradi Club Magico Italiano

Mentale Magie
1e prijs Christian Bischof Magischer Ring Schweiz
3e prijs Frank Verkerk NBG

Parlour Magic
1e prijs Christian Bischof Magischer Ring Schweiz
2e prijs Arjan van Vemde NBG
3e prijs Bart van den Belt NMU Magic Club

Komisch Goochelen
2e prijs Gert Piet NBG

Goochelen voor Kinderen
2e prijs Justin Vliegenthart Gonga

Eervolle vermeldingen
Originaliteit Vladimir Kolmykov RAI (Rusland)
Uitvinding Igor de Kort - Brevis

Verenigingsprijs: NBG

Fotos: Prince of Illusion (b), Peter Woerde (m), Clown Grieshka (Igor de Kort Brevis)



Jaarverslag 2010 - Stichting Nederlandse Magische Unie

NMU website: http://www..DeNMU.nl 7

NMU ONDERSCHEIDING
De NMU Gouden Speld is een hoge onderscheiding die
door de NMU wordt toegekend aan personen die
bijzondere prestaties hebben verricht in de goochelkunst of
bijzondere verdiensten kunnen worden toegeschreven
m.b.t. het bevorderen van de Nederlandse Goochelkunst

In 2010 werd deze onderscheiding tijdens het Nationaal
Congres toegekend aan Paul Morak

De tekst op de oorkonde:

“De Gouden NMU speld 2010 (nummer 19) wordt toegekend aan
Paul Morak die vele jaren met gedrevenheid, doorzettingsvermogen
en veel enthousiasme jonge en oude goochelaars heeft begeleid en

gestimuleerd.
Bijna 20 jaar lang was hij voorzitter van de Goochelclub Rotterdam, die onder zijn leiding
uitgroeide tot een van de grootste goochelverenigingen in Nederland.
Nog steeds zet hij zich in voor het coachen van manipulatief talent.”

Overzicht
jaar Gouden Speld Commissie Speld-

nummer
Gouden Speld
uitgereikt aan

1963 Frans Biemans 0 Henk Vermeyden
1 Fred Kaps  (postuum)

1991 M.Smitt, J.Aukes, P.Kesteloo 2 Richard Ross
1992 T. van Rhee, J.Aukes, H.Cortiny Jr. 3 Bob Driebeek

1993 B.Bruigom, D.Harris, F.Elink
Schuurman

4
5

Co Voerman
Bert Visscher

1994 Valery Preston, D.Harris,
H.Rademaker

6 Eddy Schuyer

1995 A.van Rietschoten, W.Eertink,
H.Rademaker

7 Tommy Wonder

1996 F.Gerats, P.Hart, D.de Witte,
H.Cortiny Jr.

8 Arie Brouwer

1997 P.Morak, P.Hart, G.Claassen,
H.Cortiny Jr.

9
10

Tonny van Dommelen
Eddy Taytelbaum

1998 P.Morak, P.Hart, G.Claassen,
H.Cortiny Jr.

11 Cees Faber

1999 P.Morak, B.In den Berken,
G.Claassen, H.Cortiny Jr.

voordracht commissie niet door DB
overgenomen

2000 F.de Groot, B.In den Berken,
D.Swierstra

12 Harry Thiery

2001 P.Morak, F.de Groot, G.Claassen 13 Kees Schoonenberg

2002 P.Morak, H.Riphagen, G.Claassen geen unanieme voordracht door de
commissie

2003 geen speld uitgereikt op Nationaal Congres wegens FISM WK 2003
2004 P.Morak, R.Schreurs, H.Jansen 14 Cor van der Velden

(Corvélo)
2005 Martin Hanson, Hilbert Geerling, H.

Jansen
15 Ger Copper

2006 Hilbert Geerling, R.Scheurs, Flip
Hallema, Douwe Swierstra

16 Marconick

2007 Flip Hallema, Douwe Swierstra,
Martin Hanson, Frans de Groot

17 Hans Klok

2008 M. Hanson, F. de Groot, R. Ziekman,
W. Bos

niet uitgereikt

2009 Rob Ziekman, Bernard van den
Boogaard, Wim Bos.

18 Klaas Linker

2010 Tel Smit, Bernard van den Boogaard,
Hans Rademaker

19 Paul Morak

2011 Hans Rademaker, Wim Bos, Hans
Pelgrim
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NMU OVERIGE ACTIVITEITEN IN
2010

NMU Nieuwjaarstreffen

De goochelvereniging GONGA organiseerde op 6 en 7
februari in Goirle een anderhalve dag durend
Nieuwjaarstreffen van zeer hoog niveau met voorstellingen
en lezingen. Ook de dealers in goochelartikelen ontbraken
niet. Het is een traditionele bijeenkomst ooit ontstaan uit
een nieuwjaarsreceptie, die in de loop der jaren is
uitgegroeid tot – vaak meer dan – een dag vol
hoogwaardige magie. Foto: Jeff McBride

Er waren optredens van coryfeeën als Topas, Jeff McBride,Tom Bibo en vele
anderen. Een uitgebreid verslag is opgenomen in het vakblad Informagie 2010-1.

Gonga kreeg een oorkonde uitgereikt met de tekst:
'Een vereniging die na een halve eeuw zo vitaal blijft verdient ons respect.
Namens alle bij de Nederlandse Magische Unie aangesloten goochelaars
en liefhebbers van de goochelkunst wenst het Dagelijks Bestuur van de Stichting
NMU goochelclub GONGA van harte geluk met haar vijftigjarig bestaan.'
NMU president
Flip Hallema

Wereldkampioenschap Straatgoochelen

De NMU leverde in de periode 27-29 augustus juryleden ten behoeve van het
Wereldkampioenschap Straatgoochelen in St. Wendel (Duitsland). Dit evenement
werd georganiseerd door het Duiste evenementenbureau Gog Concept van de heer
G. Lauer, met wie de NMU op incidentele basis samenwerkt.

NMU en SBS6

De NMU heeft bemiddeld bij de totstandbrenging van contacten tussen de makers
van de Nieuwe Uri Geller Show en verenigingen, alsmede individuele leden. Het
resultaat was te zien in het programma. De serie met opnames van onder meer
jeugdafdelingen, zoals bij de MKCN, ging in februari 2010 van start.

NMU en historisch onderzoek

In 2010 heeft de NMU haar medewerking bij het verrichten van historisch onderzoek
naar de beroemde goochelaarsfamilie Bamberg voortgezet. De heer Lukkien, die dit
onderzoek uitvoerde richt zich met name op Okito en Fu Manchu. Hoewel dit
onderzoek had moeten leiden tot een documentaire film, konden daarvoor nog geen
fondsen worden gevonden.

NMU en de film Het Geheim

De NMU heeft bemiddeld bij het vinden van goochelaars,
die bij de première en in de pauze hebben gegoocheld
voor het publiek.

De film Het Geheim werd aangekondigd als de grote
klapper van december 2010. Het NMU-bestuur had in de
aanloop naar de première enkele malen contact met A-
Film, verantwoordelijk voor de productie. Kort voor de
première, op 21 november in het Muziektheater in
Amsterdam, ontving de NMU van hen het verzoek of jonge
goochelaars zouden kunnen optreden voor en na de
première in het theater. Na een oproep van de NMU
meldden zich 12 goochelaars aan bij de organisatoren.
Onder hen hoofdzakelijk jonge goochelaars, maar ook Magic John, die we kennen
van het concours van ons laatste congres en Mike Walther, die meedeed aan de
nieuwe Uri Gellershow.
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Magic Surprise Day in Zwolle

Zo’n honderdvijftig bezoekers hadden de moeite genomen om op zaterdag 13
november de reis naar Zwolle te maken voor de jaarlijkse Magic Surprise Day, die
door goochelvereniging Aladdin werd georganiseerd. En zij hadden gelijk, want deze
Surprise Day was, eveneens als de voorgaande edities, weer ouderwets gezellig en
gemoedelijk. Geen overdreven opsmuk en poespas, maar een gevarieerd
programma in een perfecte gelegenheid met ruim voldoende mogelijkheid voor
contacten, een hapje en een drankje en natúúrlijk gelegenheid om een bezoek te
brengen aan de enorm uitgebreide goochelmarkt met zowel professionele dealers
(zelfs Kali was weer van de partij!) als liefhebbers die hun overtollige materiaal vaak
voor een habbekrats te koop aanboden. En daar was veel belangstelling voor.

Nieuw Nederlands goochelboek in 2010

Op het nationale congres voor de goochelkunst in Ede,
mei jongstleden, heeft Rob Ziekman zijn boek HI KIDS,
Goochelkunst voor Kinderen,50 Jaar Ervaring Gebundeld
gepresenteerd voor een groot aantal belangstellende
congressisten.

Samenwerking met de Dutch School of Magic

De NMU onderhoudt contacten met de Dutch School of Magic
van wereldkampioen Ger Copper.
Ger Copper werkte in 2010 belangeloos mee aan het NMU
jeugdweekeind.

De nieuwe NMU website

De webmaster en Studio Lupa hebben aan het eind van 2010 de handen ineen
geslagen. Zij werkten samen om de website opnieuw vorm te geven, los te koppelen
van het goochelaars forum en te voorzien van meer en betere inhoud. Ook kreeg de
website een nieuwe naam: www.DeNMU.nl.
Webmaster in 2010: Martijn van Berkel.

De NMU en samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek

Eind 2010 werden afspraken gemaakt met de Koninklijke Bibliotheek met betrekking
tot opname van goocheltijdschriften in het bestand van de KB. In 2011 zal aan deze
actie opvolging worden gegeven.
Het NMU vakblad voor de Nederlandse goochelaars krijgt met ingang van 2011 het
ISSN-nummer:  ISSN 2211-3363
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NMU IN ONTWIKKELING
De NMU planningscyclus

Het Dagelijks Bestuur heeft eind 2008 een planningscyclus van 3 jaar ontwikkeld.
In 2010 constateerde het Dagelijks Bestuur een zekere mate van terughoudendheid bij een
aantal verenigingen om activiteiten te organiseren, soms veroorzaakt door onvoldoende
capaciteit om een evenement te kunnen dragen, maar ook de financiële crisis speelde daarbij
een belangrijke rol.
In zijn algemeenheid was het plannen van NMU-activiteiten niet eenvoudig, omdat het
inschatten van het aantal deelnemers aan een activiteit vrijwel onmogelijk is. Ook de hieraan
verbonden financiële risico’s hebben geleid tot terughoudendheid bij verenigingen. De door
het Dagelijks Bestuur ontworpen planningscyclus beoogde 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 1 (2010)
Nieuwjaarstreffen (Gonga)
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 (Haaglanden)
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

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.

www.DeNMU.nl

1 ECM = European Championships of Magic; WCM = World Championships of Magic.
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NMU LEDENZAKEN
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 2010 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.

Groei kan wel worden gevonden onder de vele beoefenaars van de goochelkunst, die zich om
wat voor reden ook niet kunnen of willen aansluiten bij een vereniging.
De NMU richtte zich in 2010 op de naar schatting 1500-2000 actieve beoefenaars van de
goochelkunst die niet zijn aangesloten bij de NMU.  Uit deze categorie heeft een klein deel
zich aangemeld bij de NMU Magic Club.

NMU en NMU-passen
Sedert 2008 verstrekt de NMU-passen aan leden en donateurs. Op vertoon van deze passen
kan men kortingen krijgen bij ‘preferred dealers’. Op de passen zijn zowel het NMU-logo als
het FISM-logo opgenomen. Omdat de NMU is aangesloten bij de FISM kan men op vertoon
van deze pas ook in het buitenland bij veel congressen kortingen ontvangen.

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 is eind
2007 van start gegaan. De NMU streeft naar verdere samenwerking met deze leveranciers.

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. In 2010 werd een kleine daling
geconstateerd.

NMU en jeugd
De trend dat het aantal deelnemers aan het jeugdweekeinde zich ieder jaar uitbreidde, heeft
zich in 2010 voortgezet. In zijn totaliteit is het aantal jeugdleden bij verenigingen afgenomen,
gedeeltelijk veroorzaakt door doorstroom van 18-jarigen naar de senioren.

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 31 december van 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 2010 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 vacant vacant

De president werd in november 2009 gekozen voor een eerste termijn. De president kan
maximaal twee achtereenvolgende termijnen deze functie in het dagelijks Bestuur vervullen.
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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.

Sedert 2008 wordt deze service jaarlijks uitgebreid door ook afspraken te maken met
congresorganisatoren in het
buitenland.

In 2010 waren de volgende
congresorganisatoren en
leveranciers van diensten en artikelen aangesloten bij de NMU ledenservice:

Nationaal
Jos Monnikendam, MagicShop
www.magicshop.nl

Feestwinkel Party-time Weert/Helmond
www.party-time.nl

RAN MagicTainment
www.ranmagictainment.com,
tel. 0031 (0) 765656535,
info@ranmagictainment.com

Dynamite Magic Shop
www.dynamitemagicshop.com,
www.vouwdecor.nl,
dynamitemagic@planet.nl

Tricky Theater, Oosterdokskade 10 te Amsterdam
www.trickytheater.nl,
tel: 020-6269383,
info@trickytheater.nl

B&B Feestartikelen
020-6122446, 023-5573929.
www.bbfeestartikelen.nl,
info@bbfeestartikelen.nl

Internationaal
Met veel congresorganisatoren zijn inmiddels afspraken gemaakt om aan de NMU-leden
korting te verstrekken op de bijdragen aan hun congressen. Dit gebeurde onder meer met:

Magische Zirkel von Deutschland
The Israel Society of Magicians
Russische Associatie van Illusionisten (MKF, Moscow Club of Magicians).
The Swedish convention
Magic Circle of Switzerland.
Association of Magicians of the Baltic, established in Riga
British Ring No.25, Engeland
FFAP, French Annual Magic Convention
Italiaanse goochelclubs
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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.

www.fism.org

Foto: Galavoorstelling tijdens
Wereldkampioenschap in 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 2010 vier acts geselecteerd voor deelname aan het Eerste FISM Europese
Kampioenschap (EK) in Blackpool in 2011.
De NMU speelt internationaal een actieve rol. Zo vervult de Nederlander Eric Eswin de functie
van Internationaal President van de FISM en heeft een van de leden van het Dagelijks
Bestuur zitting in het Europese deelbestuur van de FISM.
Voor het aanstaande FISM EK in 2011 zijn Nederlanders geselecteerd als jurylid en als
begeleider van de internationale jury.

De NMU en buitenlandse zusterverenigingen

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, Engeland, Italië,
Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Rusland, de Baltische landen en Israël

MELD JE AAN BIJ DE NMU

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

www.DeNMU.nl
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BIJLAGE A – Overzichten met betrekking tot groeigegevens
van de NMU

1. Aantal leden 2010

74%

9%

15%

2%

Ledental

Senior leden

Jeugdleden

Donateur

Gratis Informagie

Omschrijving Aantal

Senior leden
440

Jeugdleden 56
Donateur (NMU Magic Club) 89
Gratis Informagie 12

597

Bovengenoemde leden aantallen (senioren en junioren) geven het totaal aantal leden weer die
aangesloten waren bij verenigingen. Leden die zijn aangesloten bij meerdere verenigingen
worden dus ook meerdere keren geteld. Er waren 33 leden aangesloten bij meer dan 1 club.

Het aantal unieke leden aangesloten bij verenigingen bedraagt dus (440 + 56) – 33 = 463.

Dit was vorig jaar nog 490. Dat is een afname van 27 leden oftewel 5,5%.
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Groei van het aantal leden 2001 - 2010
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In 2010 is er een afname te zien bij het aantal unieke leden, dat met 27 daalde t.o.v.
2009.

Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Totaal aantal leden 479 522 544 531 523 496
Unieke leden 442 489 511 498 490 463

Dubbel leden 37 33 33 33 33 33
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Groei (daling) van het aantal jeugdleden

Het aantal jeugdleden was in 2009 met 10,6% gegroeid ten opzichte van 2008.

Maar in 2010 daalde het aantal jeugdleden met 23,3% ten opzichte van 2009.
Een deel van de oorzaak ligt aan het overstappen van jeugdlid naar seniorlid. Van anderen
is bekend dat zij om studieredenen – tijdelijk – hun lidmaatschap hebben opgezegd.
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Jeugdleden

Jaar 2006 2007 2008 2009 2010

Jeugd 52 52 66 73 56
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Groei donateurs (leden van de NMU Magic Club)

Het aantal donateurs is in 2010 gestegen met 29%.
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Abonnees

Donateurs

Jaar 2006 2007 2008 2009 2010

Donateurs 37 38 49 69 89
Abonnees 74 72 54 0 -
Totaal 111 110 103 69 89

Veel van deze ‘leden’ kunnen om geografische redenen geen lid worden van een vereniging.

De geografische spreiding van de verenigingen is speciaal lastig voor hen die afhankelijk
zijn van vervoer door derden (ouders).

Aanmelden bij de NMU Magic Club is weliswaar een oplossing, maar die leden genieten niet
de voordelen van het samen kunnen bespreken en beoefenen van de vele technieken van de
goochelkunst. Zij missen voorbeelden en coaching.

Het oprichten van nieuwe verenigingen in de ‘blinde vlekken’ van Nederland zou ten dele
een oplossing bieden.
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Aantal leden per vereniging in 2010

0

10

20

30

40

50

60

70

De volgende verenigingen hebben een formele jeugdafdeling of jeugdleden

Vereniging jeugdleden
52 Schakels ja
Aladdin ja
Burgersdijk nee
Carte Blanche nee
GC Rotterdam ja
GK Alkmaar Opgeheven per 31

december 2010
GOA ja
Gonga ja
Hands down nee
Jules Ten I Chi nee
Merlijn nee
MK Haaglanden ja
MKA nee
MKCN ja
MR Arnhem ja
MR Friesland nee
Mysterium ja
NBG ja
Okito nee
Passe Passe ja
Toi Toi nee
Twente nee
Zwolle nee

Meer informatie over clubs op de website van de NMU:

www.DeNMU.nl
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BIJLAGE B - Samenstelling Algemeen Bestuur van de Stichting NMU in 2010

Vereniging naam

52 Schakels Dhr. Kruijf

Aladdin Dhr. Nieuwold

Burgersdijk Dhr. Poel

Carte Blanche Dhr. Benneheij

GC Rotterdam Dhr. Anders

GK Alkmaar Dhr. vd Boogaard

GOA Dhr. Wesseling

Gonga Dhr. V.d. Steen

Hands down Dhr. Swierstra

Jules Dhr. Leunisse

Merlijn Dhr. Hendriks

MK Haaglanden Dhr. Moll

MKA Dhr. Bos

MKCN Dhr. De Boer

MR Arnhem Dhr. Tucker

MR Friesland Dhr. Plantinga

Mysterium Dhr. Groot

NBG Dhr. Stavast

Okito Dhr. Leenen

Passe Passe Dhr. Drenth

Toi Toi Dhr. Wijnands

Twente Dhr. Kosters

Zwolle Dhr. Bosman

Dit overzicht is een momentopname in 2010.

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 website www.DeNMU.nl
via de penningmeester van de NMU: penningmeester@goochelen-nmu.nl
of per post

NMU Ledenadministratie t.a.v. Hr. J. Kosters
Korianderhof 73
7641 XW
Wierden
06-50593805

SECRETARIAAT NMU

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


