
                              Jaarverslag 2016 - Stichting Nederlandse Magische Unie 
 

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

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stichting  
Nederlandse Magische Unie 
 
 
JAARVERSLAG 2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand Prix winnaar Barry van der Schatte Olivier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaarverslag is opgesteld door het Dagelijks Bestuur van de 
Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU).  

 



                              Jaarverslag 2016 - Stichting Nederlandse Magische Unie 
 

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

 
2 

 

 
 
 

INHOUD 
 

 
3 INLEIDING  
 
4 NMU ACTIVITEITEN IN 2016 EN JEUGD 
 
9 NMU INTERNATIONAAL 
 
10 NMU WERVING EN LEDENSERVICE 
 
12 NMU 2016 - 2020 PLANNINGSCYCLUS 

 
13 BESTUUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 1e prijs Toneelgoochelen tijdens het 33e NMU Junioren Close-up en Toneelconcours was voor 
Magic Kylian en Fabianne 
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De Stichting NMU heeft een groot deel van de geplande activiteiten, samen 
met de aangesloten verenigingen en met hulp van veel vrijwilligers, met 
succes kunnen uitvoeren. Ook in 2016 werd veel aandacht geschonken aan 
de jeugd. Het Juniorenconcours en het Jongerenweekeind (Goochelkamp) 
zijn de hoekstenen van het jeugdprogramma van de stichting.  
 
De NMU kent een planningscyclus van drie jaren, die is afgestemd op de 
frequentie waarmee de FISM Wereldkampioenschappen (WK) worden 
gehouden. Het WK is eenmaal per drie jaar. In de twee jaren daaraan 
voorafgaande worden in de NMU Nederlandse Kampioenschappen 
gehouden. 
 
In het verslagjaar werd geen meerdaags, maar een eendaags Dutch 
Festival of Magic (DFoM) georganiseerd. Dit was tevens een voorronde voor 
het FISM EK in Blackpool in 2017. 
 
 
De stichting NMU  
De Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU) is opgericht in 1951. De 
statuten van de NMU zijn bij notariële akte vastgelegd en de NMU is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 
41199275. 
 
De NMU stelt zich ten doel: 

 de goochelkunst te bevorderen en te ontwikkelen 
 een brug te bouwen 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 magische festivals voor de 

goochelkunst en nationale kampioenschappen 
 het landelijk coördineren van activiteiten 
 de uitgifte van een kwartaalblad (de statuten spreken van een 

periodiek) voor de goochelkunst en het onderhouden van een 
website 

 het onderhouden van het lidmaatschap van de Fédération 
Internationale des Sociétés Magiques, de FISM 

 het selecteren van kwalitatief goede acts voor FISM EKs en WKs 
 
 
De NMU wordt in stand gehouden door verenigingen en donateurs 
In 2016 waren 23 verenigingen aangesloten bij de stichting. De clubs 
hadden samen 440 unieke leden en de stichting telde daarenboven 89 
donateurs. 
 
Vakblad genaamd “Informagie” 
De NMU heeft een vakblad, genaamd Informagie, dat vanaf januari 2016 
alleen nog digitaal verschijnt. Dit orgaan kent een afgeschermd gedeelte dat 
alleen voor leden toegankelijk is. Hierop worden onder meer trucs uitgelegd. 
De NMU beschikt over een website: www.denmu.nl 
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NMU ACTIVITEITEN IN 2016 
 

A. NMU-programma 
 
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 
plaatsvinden. 
 

12 maart NMU Statutaire jaarvergadering van het AB, Utrecht 
17 april NMU Coachingsdag voor het Juniorenconcours 
24 april 33e NMU Open Juniorenconcours voor Close-up en 

Toneelgoochelen  
15 mei NMU NK Straatgoochelen als onderdeel van de 

Boulevard of Magic in IJmuiden 
25 juni Eendaags Dutch Festival of Magic en NMU 

Nederlands Open Kampioenschap Goochelen in 
Meppel 

2 juli GiGaGoocheldag en NK Goochelen voor Kinderen in 
Theater Cultura in Ede 

16 september NMU Najaarsvergadering van het AB, Utrecht 
15 oktober  Magic Surprise Day Zwolle (Aladdin) 
21 – 23 oktober  18e NMU Goochelkamp voor de jeugd, Lunteren 

    
Verslagen van  de activiteiten zijn opgenomen in het digitale vakblad 
Informagie, informagie.nl 
 

 

B. 33e NMU Juniorenconcours 2016 
 
Het jaarlijkse NMU Junioren Close-up en Toneelconcours vond op 24 april plaats in 
de Manro Evenementen Studio Gala in Meppel. De organisatie was in handen van 
Manro (Roland Potman) en zijn crew  in samenwerking met het Dagelijks Bestuur 
van de NMU. 
 
Uitslag Toneelgoochelen: 
 
1e Prijs Magic Kylian & Fabianne 
2e prijs Tijl 
3e Prijs Goochelaar Sven Manders 
Arie Brouwer & Co Voerman aanmoedigingsprijs: Magic Trio 
 
 

Uitslag Close-upgoochelen: 
 

1e Prijs  Michael van Straelen 
2e Prijs  Syb Faes 
3e prijs   Sharif Hassan 

 
Arie Brouwer & Co Voerman aanmoedigingsprijs: Kobe 
Rombouts 

 
 
 
 

Michael van Straelen 
 
 
Jury: Mich Durbank (voorzitter), Woedy Woet, Arjan van Vembde, Niek Takens, Wim 
Potman (lekenjurylid). Rekenmeester: Kees Ros. 
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C. NMU Nederlands Kampioenschap 
Straatgoochelen 2016 
 
Zondag 15 mei vond in IJmuiden aan de Kennemerboulevard het officiële 
Nederlands Kampioenschap Straatgoochelen 2016 plaats als onderdeel van het 
jaarlijkse street magic-evenement Boulevard of Magic 2016.  
 
Het NK Straatgoochelen 2016 vond plaats onder auspiciën van de NMU 
(Nederlandse Magische Unie), wiens deskundige jury  Quintus de Paarse 
Goochelaar heeft uitgeroepen tot Nederlands Kampioen Straatgoochelen 2016. 
 
Quintus de Paarse Goochelaar verraste de jury en het publiek op straat met een 
magische act op muziek, met een knipoog naar de zwijgende film. Een ‘paarse’ act 
ook, want die kleur komt op smaakvolle wijze bijna overal in terug. 
 
De publieksprijs is gewonnen door Magic Jack, met een humoristische act vol 
verrassingen, zoals: Een ring van een dame uit het publiek verdwijnt op grappige 
wijze en wordt uiteindelijk teruggevonden op een wel zeer onverwachte en 
onmogelijke plek. Magic Jack liet de partner van de betreffende dame aan het eind 
nogmaals zijn liefde aan haar verklaren; een mooie afsluiting van een magische act. 
 
Uitslag Nederlands Kampioenschap Straatgoochelen (1ste t/m 3de prijs) 
1e prijs – Quintus de Paarse Goochelaar 
2e prijs – Magic Jack  
3e prijs – Robert Blake 
 
Uitslag publieksprijs 
1e prijs – Magic Jack 
 
Contactgegevens artiesten: 
Quintus de Paarse Goochelaar: depaarsegoochelaar@gmail.com, 06-44749595 
Magic Jack: info@jackmagic.nl, 06-27506583 
 
LOCATIE: HET ZANDHUIS, KENNEMERBOULEVARD 330, 1976 EH IJMUIDEN 
De organisatie van de Boulevard of Magic 2016 was in handen van Het Zandhuis 
(Herman Koster en Petra van der Linde) i.s.m. Gerhard Hessling en de NMU. 
Dit evenement werd gesponsord door: Het Zandhuis en de NMU. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quintus de Paarse Goochelaar
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D. NMU Nederlands Open Kampioenschap 
Goochelen 2016 

 
Op 25 juni vond een 1-daags Dutch Festival of Magic plaats in Meppel. Op deze dag 
werd het NMU Nederlandse Open Kampioenschap Goochelen gehouden in de 
Evenementen Studio Gala van Manro. 
Prijzen kunnen niet zijn uitgereikt omdat deelnemers niet voldeden aan het minimum 
aantal punten voor een bepaald prijsniveau. 

 
Uitslagen Nederlands Kampioenschap Goochelen 2016   
 
Grand Prix (meeste puntentotaal overall): Barry van der Schatte Olivier (NMU 
MC) 
Henk Vermeyden wisselprijs (beste Nederlander): Barry van der Schatte Olivier 
(NMU MC) 
 
Algemene goochelkunst 
1e prijs Manro & Lois (NMU MC) 
2e prijs Magic Kylian & Fabianne (Passe Passe) 
3e prijs Quintus de Paarse Goochelaar (DMS) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1e prijswinnaars 
Algemene 
Goochelkunst 2016: 
Manro & Lois 
 
 
 

Manipulatie 
2e prijs Nikolai Striebel (MZvD, Duitsland) 
3e prijs Alfredo Lorenzo (DMS) 
 
Mentale magie 
1e prijs Kurt Demey (Rode Boom, België) 
2e prijs Timon Krause (Mysterium) 
 
Cartomagie 
2e prijs Lodewijk de Widt (Mysterium) 
3e prijs Rico (DMS) 
 
Micromagie 
1e prijs Barry van der Schatte Olivier (NMU MC) 
2e prijs Michael van Straelen (DMS) 
 
Parlour magic 
2e prijs Janse Heijn (MKCN) 
 
Illusies 
3e prijs Diamond Illusions (OMC, België) 
 
Prijs voor meest originele act: Kurt Demey (Rode Boom, België) 
Verenigingsprijs: Dutch Magical Society (DMS) 
 
De presentatie was in handen van: Sylvia Schuyer. Organisatie NMU NK en Dutch 
Festival of Magic 2016: Het team van Manro Evenementen Studio Gala. Dit 
evenement werd gesponsord door: Manro en de NMU. 
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E. NMU Nederlands Kampioenschap 
‘Goochelen voor Kinderen’ 2016 
 
De deelnemers waren volwassen entertainers die zich (deels) hebben 
gespecialiseerd in optreden voor kinderen. Dat kan zijn voor scholen of 
kindervoorstellingen in theaters. 
 
Zaterdag 2 juli vond tijdens het evenement GiGaGoochelfeest in Theater Cultura in 
Ede het NK Goochelen voor Kinderen 2016 plaats, door de Stichting Nederlandse 
Magische Unie (de NMU) georganiseerd. Het nationaal kampioenschap wordt sinds 
1951 door de Stichting Nederlandse Magische Unie (de NMU) uitgeschreven.  
 
Aan deze finale namen de beste Nederlandse goochelaars deel, met als 
specialisme: goochelen voor kinderen. 
Goochelaar Jan (artiestennaam van Jan Kosters) is door de jury van de Nederlandse 
Magische Unie uitgeroepen tot Nederlands Kampioen ‘Goochelen voor Kinderen’ 
2016. 
Goochelaar Jan toonde zijn grote creativiteit aan met zijn vernieuwende presentatie: 
een goochelende arts! Alles stond in het teken van de geneeskunde, inclusief de 
magie, de aankleding van het toneel en zijn kleding. Hij liet veel magie zien en 
gebruikte daarbij soms ook verschillende tot de verbeelding sprekende 
hulpmiddelen, zoals een wel heel erg lange ‘grijptang’. Maar echt ‘eng’ voor de 
kinderen maakte hij het zeker niet. Met speels gemak toverde hij onder meer ogen 
tevoorschijn, die zichzelf in de handen van de helpende kinderen op onverklaarbare 
wijze vermenigvuldigen. ‘Ogenschijnlijk’, zou Goochelaar Jan zelf waarschijnlijk 
zeggen met een knipoog.  
 
De kinderen vonden het prachtig en de NMU-jury, bestaande uit vakgenoten en een 
lekenjurylid, eveneens. De NMU-jury heeft Goochelaar Jan beloond met de officiële 
titel: Nederlands Kampioen ‘Goochelen voor Kinderen’ 2016. 
 
Uitslagen Nederlands Kampioenschap Goochelen voor Kinderen 2016 
 
Goochelen voor kinderen, de uitslag (plaats 1 t/m 3) 
1e prijs: Goochelaar Jan (MKT) 
2e prijs: Jovel (GCR) 
3e prijs: Magic John (MKZ) 
 
De uitslag van de kinderjury: 
De Grote (B)Ereprijs (kinderjury) werd dit jaar toegekend aan Magic John (MKZ) 
 
De presentatie van de twee theatershows was in handen van: Michel van Grinsven 
en het Open Podium werd gepresenteerd door Max Janssen. 
 
De organisatie van dit NMU NK en het GiGaGoochelfeest 2016 was in handen van 
de Stichting Nederlandse Magische Unie (de NMU), i.s.m. theater Cultura, de 
gemeente Ede, Happy Schmink Ede, ballonvouwvereniging Twister en de 
goochelwinkels Dynamite Magic, Magicshop.nl en Magic Shop Victoria. 
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F. 18e NMU Goochelkamp  2016 
 
Van 21 – 23 oktober werd in Groepsverblijf De Wildwal in Lunteren voor de 18e keer 
het jaarlijkse NMU Goochelkamp voor jongeren gehouden.  
 
Deelnemers aan het Jongerenweekeind 
Er waren dit jaar 57 deelnemers. In principe is dit weekeind bedoeld voor leden. Het 
is inmiddels een traditie geworden om ook jeugdleden van Belgische 
zusterverenigingen deel te laten nemen aan dit hooggewaardeerde goochelkamp. 
Een vergelijking met  een aantal eerdere jaren laat een duidelijke groei zien. 

 
 
 
 
 
 
 

De organisatie van dot weekeind is in handen van het Dagelijks Bestuur i.s.m. een 
team van enthousiaste vrijwilligers. 
Gemiddeld doen er aan dit weekeind 10-15 docenten mee die hun tijd belangeloos 
ter beschikking stellen. 
 
Goocheldiploma’s voor de jeugd 
De NMU heeft in 2010 de diploma’s voor drie niveaus goochelen voor de jeugd 
ingevoerd. 
 
Goocheldiploma’s gehaald in het Jongerenweekeind 
Tijdens het NMU Jongerenweekeind hebben 23 deelnemers met succes examens 
afgelegd en een NMU vaardigheidsdiploma weten te bemachtigen. 18 op niveau 1, 5 
op niveau 2 en 1 op niveau 3. Meer over wat je daarvoor moet doen staat op de 
website van de NMU. 
 
 

G. GOUDEN SPELD  
 
De hoogste onderscheiding van de Stichting Nederlandse Magische Unie is de 
Gouden Speld.  
Dit ereteken werd in 2016 uitgereikt aan Berry Merlin. 
 

NMU Jongerenweekeind 2007 2009 2011 2013 2015 2016 
Aantal deelnemers 29 35 41 48 43 53 
Gemiddelde leeftijd 13,8 14,2 15 14,4 14,3 14,6 
Eerste keer mee 8 9 13 19 20 16 
goocheldiploma’s behaald nvt nvt 9 17 14 23 
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NMU INTERNATIONAAL 
 
De F.I.S.M. 
De NMU is medeoprichter van de Fédération 
Internationale des Sociétés Magiques. De NMU   
stelt zich achter de doelstellingen van de F.I.S.M.  
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), in 2012 in 
Blackpool VK) en in 2015 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 op 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. 

 

FISM EK 2017 in BLACKPOOL 
 

De NMU heeft dit jaar tijdens officiële voorrondes een 
aantal acts geselecteerd, die zullen meedoen aan het 
FISM Europese Kampioenschap Goochelen. 

 
 
 
 
 

De geselecteerde acts zijn: 
 

- Niek Takens met een manipulatienummer 
 

- Manro & Lois met een duivenact 
 

- Michael van Straelen met een close-up act met 
kaarten en munten 

 

 

FISM WK 2018 in BUSAN 
 
De volgende F.I.S.M. WK is in 2018 in Zuid-Korea. De NMU selecteert acts die aan 
het WK mogen deelnemen namens Nederland. 
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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 en de oprichting van nieuwe clubs. 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 2016 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.  
 
Uit het door het door het Dagelijks Bestuur ontwikkelde beleidsplan ‘The Magic Way” werden 
veel onderwerpen, die moeten leiden tot groei van het ledental, gerealiseerd. 
 
NMU, NMU-passen en het voordeel van de pas 
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. Deze service is eind 2007 van start gegaan. 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 jeugd 
De trend dat het aantal deelnemers aan het jaarlijkse goochelkamp voor jongeren zich ieder 
jaar uitbreidde, heeft zich in 2016 voortgezet. Ook dit jaar waren er relatief veel jongeren, die 
voor de eerste keer meegingen met dit instructiekamp.  
 
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 47,50. 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 2016 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. 
 
In 2016 waren de volgende congresorganisatoren en leveranciers van diensten en artikelen 
aangesloten bij de NMU ledenservice: 
 
Goochelaars.com officieel partner van de NMU 
 
In 2012 kwamen de NMU en het forum goochelaars.com overeen dat zij officieel partner van 
elkaar willen zijn. Sedertdien voorziet de NMU het forum regelmatig van informatie.  
 
Dutch School of Magic 
Ook de Dutch School of Magic (DSoM) , waar opleidingen en coaching plaatsvinden, is in 
2012 partner van de NMU geworden. De DSoM leverde in 2016 structurele bijdragen aan de 
coachingsdag voorafgaande aan het juniorenconcours en aan het NMU Goochelkamp in 
oktober. 
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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 
 
 
 
 
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 Planningscyclus tot 2021 
 
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 
Met onder meer de Nationale Congressen/Festivals en de Nederlandse Kampioenschappen voor de 
Goochelkunst, alsmede de internationale (FISM) kampioenschappen (EK en WK). 
 
VR FISM = voorronde voor FISM kampioenschappen 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
NMU Dutch Festival of 
Magic en Nederlands 
kampioenschap 

Ja 
VR FISM 
EK/WK 

Ja 
VR FISM 

WK 

Nee (WK) Ja Ja Nee (WK) 

FISM EK - EK 
VR FISM 

WK 
Blackpool 
Engeland 

- - EK 
VR FISM 

WK 

- 

FISM WK - - WK 
Bushan 
Z-Korea 

- - WK 

Nieuwjaarstreffen vervallen Ja MKCN 
 

Ja Ja Ja 
VR FISM 

WK 
Magic Surprise Day 
(indien geen DD) 

Ja - Ja ? - Ja ? - 

Dynamite Day 
(indien geen MSD) 

- Ja ? - Ja ? - Ja ? 

Jongerenweekeind 18e 19e 20e 21e  22e 23e 
Juniorenconcours 33e vervallen 34e 35e  36e 37e 
NMU vergadering 2x 2x 2x 2x 2x 2x 
Vakblad voor de 
goochelkunst 

digitaal digitaal digitaal digitaal digitaal digitaal 

Ruimte voor 
aanvullende activiteiten 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.DeNMU.nl 
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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. 
 
Het Dagelijks Bestuur (vergelijk met regering) neemt beslissingen in alle lopende zaken, met 
uitzondering van enkele die (statuten) zijn voorbehouden aan het Algemeen Bestuur (vergelijk 
met parlement). Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan binnen de NMU. 
Het Dagelijks Bestuur legt minimaal eenmaal per jaar tijdens de statutaire jaarvergadering 
verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Het is gebruikelijk dat in de tweede helft van 
het jaar een najaarsvergadering plaatsvindt, waarin plannen worden gepresenteerd en van 
gedachten wordt gewisseld over alle zaken die de NMU (kunnen) betreffen. 
 
 
DAGELIJKS BESTUUR NEDERLANDSE MAGISCHE UNIE PER DECEMBER 2016 
President  Jasper Oberon 
Vice-president Douwe Swierstra 
Secretaris Kees Ros 
Penningmeester Marc Blommestijn tot medio 2016 
Penningmeester Fred-Ric Schrijvers vanaf medio 2016 
Marketing/PR Martin Paul 
 
 
LEDENADMINISTRATIE NMU 
Henk Op den Brouw (per december 2014) 
ledenadministratie@denmu.nl 
 
 
 
SECRETARIAAT NMU 
Hr. C. Ros 
Frankendaal 8 
6715JK Ede 
e-mail: secretaris@denmu.nl 
0318-624161 
 
 
INFORMATIE 
 
Informatie kunt u opvragen bij alle hierboven genoemde adressen. 
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