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Het jaarverslag 2012 is opgesteld door het Dagelijks Bestuur
van de Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU).
Dit jaarverslag zal worden opgenomen op de website van de
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INLEIDING
De Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU) heeft ook het vierde jaar van de
economische crisis goed doorstaan. Het ledental bleef stabiel en het aantal
verenigingen dat de stichting ondersteunt bleef gelijk.

Centraal in 2012 stonden de F.I.S.M.  wereldkampioenschappen, die in Blackpool
werden gehouden. De NMU had vijf acts geselecteerd in de voorrondes. Aan Prince
of Illusions (Marcel Kalisvaart) werd de 1e prijs in de categorie Illusionen toegekend.
Zijn schitterende act met het bed, waarmee hij ook diverse malen in Nederland op
TV optrad, was aanleiding voor een oorverdovende staande ovatie in een van de
grootste theaters van Europa. Bijna 3000 vakgenoten zwaaiden hem alle lof toe.

De NMU heeft de geplande activiteiten, samen met de aangesloten verenigingen en
met hulp van veel vrijwilligers, met succes kunnen uitvoeren. Veel aandacht blijft
uitgaan naar de activiteiten voor de jeugd. Het Juniorenconcours en het
Jongerenweekeind zijn daarbij de hoekstenen.

Ook in 2012 werden tijdschriften gedoneerd aan de Koninklijke Bibliotheek (KB).
Deze donaties zijn mogelijk dankzij leden die hun verzamelingen daarvoor (ten dele)
ter beschikking stellen. Het streven is om bij de KB een zo gedegen mogelijke
Nederlandstalige verzameling tijdschriften en boeken aan te leggen.

De contacten met een aantal theateropleidingen op universitair en HBO-niveau
werden gecontinueerd met het doel deze in de toekomst verder uit te bouwen. Met
twee TV-producenten en met pretpark Toverland werden besprekingen gevoerd om
te onderzoeken op welke wijze projecten met elkaar kunnen worden bedacht en
uitgewerkt.

De stichting NMU
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 Tacken 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 2012 viermaal als
kwartaalblad verscheen.
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 F.I.S.M. WK 2012
Succes voor Nederlanders
Aan de wedstrijden namen vijf Nederlanders deel en één Belg(isch duo).

Marcel Kalisvaart en zijn crew hebben
een topprestatie geleverd. Alles klopte:
het verhaal, de droom, de choreografie,
de muziek en de aankleding. Prince of
Illusions heeft in Blackpool een
visitekaartje op wereldniveau afgegeven.
Aquila, grafisch ontwerper van huis uit,
was verantwoordelijk voor de kleding.
Deze act slaat een nieuwe weg in: de
muziek is niet meer zo overdonderend er

wordt volgens een verhaallijn gewerkt. Het gekozen personage van de nerd
die in een droom een avontuur  meemaakt is hem op het lijf geschreven.

Peter Woerde bracht een knappe en komische kaartroutine, waarbij hij zeer
vermakelijk met beide assisterende toeschouwers én met de zaal
communiceerde.

Foto’s: Peter (l), Barry (m/l), Dion en Mike (r)

Mike Walther vertoonde zijn prijswinnende act van het congres in Capelle
2011. Mike zette een prima prestatie neer en kreeg een langdurig applaus,
maar kon niet op tegen een aantal andere wereldacts.

Barry Olivier verdient een ongelooflijke pluim op de hoed. Hij had een
prachtige microact, waarvoor hij van het publiek een daverend applaus
kreeg.

Voor Europees kampioen Dion was het een grote teleurstelling dat hij naast
de prijzen greep. In zijn categorie kwam zware competitie uit Azië uit. Zijn
act getuigde van een zeer hoge mate van perfectie, maar tegen het
Aziatische geweld was deze keer niet op te boksen.

Het Belgische duo Doble Mandoble wist een 1e prijs te bemachtigen in de
categorie komisch goochelen, waarmee we onze Belgische
zusterorganisatie van harte feliciteren.
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NMU ACTIVITEITEN IN 2012
A. NMU-programma 2012
De Nederlandse Magische Unie organiseerde in 2012 geen Nationaal
Congres en ook geen Nederlands Kampioenschap omdat in 2012 het
wereldkampioenschap werd gehouden.
De Stichting NMU hanteert een planningscyclus van 3 jaar, waarin steeds in
twee opeenvolgende jaren een nationaal kampioenschap wordt gehouden.
Die kampioenschappen zijn tevens voorronde voor het Europese en het
Wereldkampioenschap, die respectievelijk in het 2e en 3e jaar van de cyclus
geacht worden plaats te vinden.

Jan, 14 - Nieuwjaarstreffen MKCN te Utrecht
Mrt, 17 - NMU statutaire jaarvergadering
Apr, 15 - 29e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours
Jul, 9-14 - F.I.S.M. WK, Blackpool
Okt, 19-21 - 14e NMU jongerenweekeind, Lunteren
Okt, 27 - Magic Surprise Day, Aladdin
Nov, 3 - NMU najaarsvergadering

Verslagen van  de activiteiten zijn opgenomen in het vakblad Informagie, dat
vier maal per jaar verschijnt.

B. NMU Juniorenconcours
Het jaarlijkse NMU Junioren Close-up en Toneelconcours vond
op 15 april voor het eerst plaats in de Manro Evenementen
Studio Gala in Meppel. De organisatie was in handen van
Gerhard Hessling en Fred-Ric Schrijvers en een aantal
vrijwilligers. Foto: Dennis Oosterwold

Uitslag Juniorenconcours 2012

Toneel
1. Niek Takens
2. Briljant Magic
3. Magic Dave

Aanmoedigingsprijs
Briljant Magic

Close-Up
1. Dennis Oosterwold
2. Robby Brouwer
3. Magic Sven

Aanmoedigingsprijs
Robby Brouwer

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

C. 14e NMU Jongerenweekeind 2012
Van 19 – 21 oktober 2012 werd in Lunteren al weer het 14e NMU
Jongerenweekeind. Dit jaar was het thema: ‘groen’. Het weekeind werd
georganiseerd door het dagelijks bestuur van de NMU samen met een groep
vrijwilligers (kernstaf: Dennis Renardel de Lavalette, Aris Smit, Kees Ros, Peter
Lameris en Bert Wijnholds.  Ina Leegte verzorgde ook dit jaar weer de catering en
kwam met nieuwe gerechten en verrassende snacks voor de avonden. Ook
deelnemers met dieet kwamen niets te kort. Bijna 15 docenten verzorgden
workshops en ook een loterij met prachtige goocheltrucs maakte deel uit van het
programma. Een kleine groep deelnemers heeft o.l.v. Igor de Kort op straat
opgetreden in winkelcentrum Bellestein in Ede.
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Deelnemers aan het Jongerenweekeind
Er waren dit jaar 37 deelnemers. Zij kwamen van Goochelclub Rotterdam (2), GOA
(6), MKCN (8), Haaglanden (1), MK Arnhem (1), NBG-Jeugd (8), Passe Passe (1),
de NMU Magic Club (1), van de Belgische verenigingen De Kleine Joker (2) en
Maggeia Mol (2) en er waren 5 kandidaatleden van NMU-clubs. De gemiddelde
leeftijd was 14,3.

Opvallend was het hoge aantal (13) deelnemers, dat voor de eerste keer naar het
NMU-weekeind kwam. Tien deelnemers hadden minimaal al vijf keer deelgenomen.
Ook de onze juniorenkampioenen (zoals Dennis Oosterwold, Niek Takens en René
Kok) namen deel.

Goocheldiploma’s gehaald in het Jongerenweekeind
Tijdens het NMU Jongerenweekeind hebben 13 deelnemers met succes examens
afgelegd en een NMU vaardigheidsdiploma weten te bemachtigen. Meer over wat je
daarvoor moet doen staat op de website van de NMU.

NMU INTERNATIONAAL
De F.I.S.M.
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 F.I.S.M. geschaard. De NMU
is een actieve stichting, ook in haar contacten met
en adviezen aan de F.I.S.M. De F.I.S.M.
organiseert eenmaal per drie jaar de
Wereldkampioenschappen Goochelen. In 2009
werden die gehouden in Beijing, China. En in 2012
in Blackpool, Engeland. Het volgende WK wordt in 2015 gehouden in Rimini,  Italië.
www.fism.org

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 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

NMU Jongerenweekeind 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aantal deelnemers 29 36 35 40 41 37
Gemiddelde leeftijd 13,8 13,6 14,2 16,3 15 14,3
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NMU WERVING EN LEDENSERVICE
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.

Groei kan met name 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 ook in 2012 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
De NMU verstrekt 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. In
2012 kon de service voor leden worden uitgebreid.

NMU en jeugd
De trend dat het aantal deelnemers aan het jeugdweekeinde zich ieder jaar uitbreidde, heeft
zich in 2012 niet doorgezet. Wel waren er in 2012 een flink aantal (13) deelnemers, die er
voor de eerste keer bij waren.

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.
Afdrachten voor leden van verenigingen kunnen met goedkeuring van het stichtingsbestuur
worden verhoogd.
In 2011 vond geen verhoging van de afdracht plaats.

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,-.

NMU en internationale contacten resulteerden ook in kortingen voor NMU-leden
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.

Partners en Preferred Dealers

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 2012 waren de volgende congresorganisatoren en leveranciers van diensten en artikelen
aangesloten bij de NMU ledenservice:
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Goochelaars.com officieel partner van de NMU

In 2012 zijn de NMU en het forum goochelaars.com overeengekomen dat zij officieel partner
van elkaar willen zijn. De NMU zal intensiever dan voordien het forum voorzien van
informatie.

Dutch School of Magic
Ook de Dutch School of Magic, waar opleidingen en coaching plaatsvinden, is in 2012 partner
van de NMU geworden.

Nationaal & Internationaal magisch shoppen

MagicShop.nl – NMU Preferred Dealer
www.magicshop.nl

Feestwinkel Party-time Weert/Helmond – NMU Preferred Dealer
www.party-time.nl

RAN MagicTainment – NMU Preferred Dealer
www.ranmagictainment.com,
info@ranmagictainment.com

Dynamite Magic Shop - NMU Preferred Dealer
www.dynamitemagicshop.com,
www.vouwdecor.nl,
dynamitemagic@planet.nl

Tricky Theater, Oosterdokskade 10 te Amsterdam – NMU Preferred Leverancier
www.trickytheater.nl,
info@trickytheater.nl
Het Tricky Theater viel in de loop van 2012 af wegens gewijzigde activiteiten.

B&B Feestartikelen – NMU Preferred Dealer
020-6122446, 023-5573929.
www.bbfeestartikelen.nl,
info@bbfeestartikelen.nl

Five of Hearts – NMU Preferred Dealer
Email: sales@fiveofheartsmagic.co.uk

Magic Shop Victoria – NMU Preferred Dealer
Email: info@magicshopvictoria.com
www.magicshopvictoria.com

Vlieg-er-uit
email: info@vliegeruit.com
website: www.vliegeruit.com
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NMU 2012 -2018 Planningscyclus
De NMU planningscyclus

Het Dagelijks Bestuur heeft eind 2008 een planningscyclus geïntroduceerd, die zich iedere
drie jaar herhaalt.

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.

NMU-cyclus

Programmering 2012 – 2018

Onder meer Nationale Congressen/Festivals en Nederlands Kampioenschap voor de Goochelkunst

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
VR FISM

WK

Nee (WK)

FISM EK - - EK
VR FISM

WK

- - EK
VR FISM

WK

-

FISM WK WK
(Blackpool)

- - WK
(Italie)

- - WK

Nieuwjaarstreffen MKCN
VR FISM

WK

Ja
VR FISM
EK/WK ?

Ja MKCN
VR FISM

WK

Ja
VR FISM
EK/WK ?

Ja MKCN
VR FISM

WK
Magic Surprise Day
(indien geen DD)

Ja - Ja ? - Ja ? - Ja ?

Dynamite Day
(indien geen MSD)

- Ja - 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 4x 4x

Ruimte voor
aanvullende activiteiten

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

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
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BIJLAGE A – Overzichten met betrekking tot groeigegevens van de NMU

1. Aantal leden

Bovengenoemde aantallen (senioren en junioren) geven het totaal aantal
leden weer die aangesloten waren bij verenigingen. Leden die zijn
aangesloten bij meerdere verenigingen worden meerdere keren geteld. Er
waren 32 leden aangesloten bij 2 of meer clubs.

Het aantal unieke leden aangesloten bij verenigingen bedraagt (453 + 51) –
32 = 472. Vorig jaar waren dit nog 485 leden. Dat is een afname van 13
leden, oftewel 2,7%. Met name het aantal jeugdleden is gedaald van 66
naar 51! Een aantal van hen is nu senior lid en maakt daarmee de afname
van het aantal leden goed: 453 t.o.v. 452 vorig jaar.

Omschrijving Aantal

Senior leden 453
Jeugdleden 51
Donateur 88
Externe contacten 32

624
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Groei van het aantal leden

Ten opzichte van 2011 is er een afname.

Groei van het aantal jeugdleden

Het aantal jeugdleden is gedaald met maar liefst 22% ten opzichte van
2011. Met name omdat een aantal jeugdleden nu seniorlid zijn.

Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totaal aantal leden 522 544 531 523 496 518 504

Unieke leden 489 511 498 490 463 485 472

Dubbel leden 33 33 33 33 33 33 32

Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jeugd 52 52 66 73 56 66 51
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Groei donateurs

Het aantal donateurs is in 2012 gedaald met 7%. Sommige zijn lid
geworden van een club.

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Donateurs 38 49 69 89 95 88

Abonnees 72 54 0 - - -

Totaal 110 103 69 89 95 88
Per 2009 zijn losse abonnementen niet meer mogelijk.

Aantal leden per vereniging
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BESTUUR
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 gekozen bestuurders in het Dagelijks bestuur van de stichting NMU

N
M
U

e
n

i
n
t
e
r
n
a
t

DAGELIJKS BESTUUR NEDERLANDSE MAGISCHE UNIE

President, Flip Hallema, e-mail: president@denmu.nl
Vice-president, Jasper Oberon, e-mail: vicepresident@denmu.nl
Penningmeester, Jan Kosters, e-mail: penningmeester@denmu.nl
Secretaris, Kees Ros, e-mail: secretaris@denmu.nl
Lid DB (portefeuille marketing), Martin Paul, e-mail: martinpaul@denmu.nl

In November trad Kees Ros af als secretaris. Deze functie werd toegewezen aan de penningmeester.

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@denmu.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@denmu.nl
0318-624161

Het secretariaat werd per november onder dit adres voortgezet.

INFORMATIE

Informatie kunt u opvragen bij alle hierboven genoemde adressen.
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