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Vergadering:

AB Vergadering

Voorzitter: Jasper Oberon

Datum / tijd:

Zaterdag 18 maart 2017, 10:30 – 13:00.

Locatie:

Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht

Verzendlijst

Aan de bestuurders van de Stichting NMU en de bestuurders van aangesloten verenigingen

Opmerkingen:

Dit verslag is goedgekeurd tijdens de AB-vergadering van 16 september 2017.

Geachte bestuurders,
Bijgevoegd treft u het verslag aan van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Stichting Nederlandse Magische Unie.
Aanwezig: Vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen, hoofdredacteur Informagie,
delegatie van het MAC, Dagelijks Bestuur NMU.
Afwezig: de verenigingen Gonga, MR Arnhem, Carte Blanche, Okito, Merlijn, Toi Toi, Zwolle,
In totaal was 79% van alle bij de clubs aangesloten leden vertegenwoordigd, waardoor
besluiten rechtsgeldig zijn.
Het verslag is niet overal chronologisch. Om de leesbaarheid te vergroten zijn alle zaken die op
één (sub)onderwerp betrekking hebben bij dat onderwerp ondergebracht.

Namens het Dagelijks Bestuur van de Stichting NMU
Kees Ros
Secretaris
0318-624161
E: c.ros@chello.nl
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Verslag
1. Opening door president.
President NMU, Jasper Oberon, opent de vergadering om 10:37 en heet een ieder welkom. Hij staat
stil bij enkele leden die ons in de afgelopen maanden zijn ontvallen, waaronder Henk Rekelhof en Jan
de Jong. President was aanwezig op de begrafenis van Henk en sprak op verzoek de aanwezigen toe
namens de NMU.
Tevens werd de secretaris, Kees Ros, even in het zonnetje gezet (met een fles wijn) omdat hij tien
jaar (met korte onderbreking) in het DB zit.
2. Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
a. FISM PARTNERSHIP
De NMU is een formeel PARTNERSHIP aangegaan met de FISM. Met dit document verklaart
de NMU dat alle activiteiten, die onder ‘NMU-vlag’ plaats vinden, voor buitenlandse
goochelaars die eveneens behoren tot een ‘partnership-club’ (associaties/stichtingen) toegang
krijgen tegen dezelfde prijzen als de NMU-leden. Omgekeerd geldt dat NMU-leden in het
buitenland bij ‘FISM-partnerclubs’ eveneens de toegangsprijs betalen die geldt voor de leden
van die organiserende clubs.
b. FISM LEDENPASSEN
De FISM heeft het voorstel van de NMU om lidmaatschapspassen wereldwijd in te voeren
overgenomen. Vanaf nu zijn er FISM-passen te bestellen door leden van de NMU. Hieraan
zijn geen kosten verbonden, anders dan de aanmaak- en verzendkosten van E 5,- per kaart.
De verenigingen krijgen van de secretaris van de NMU een bestelformulier voor hun
vereniging.
c. FISM DEALERS met KORTING
De FISM kent sinds kort ook ‘FISM-dealers’. Dat zijn dealers die bereid zijn op vertoon van de
FISM-pas kortingen te geven op hun artikelen en diensten. Inmiddels zouden – volgens de
FISM – reeds 34 dealers zijn aangesloten. Een deel daarvan is te vinden op de website van
de FISM. Dealers kunnen zich aanmelden om hieraan deel te nemen. Het is aan het bestuur
van de FISM om dealers al of niet te accepteren. Daarin speelt de NMU geen rol.
d. GEDRAGSCODE NMU
De NMU heeft een gedragscode ontwikkeld. Die is te raadplegen op de website van de NMU.
Dit met het oog op het toenemend aantal jongeren.
Eveneens is besloten een vertrouwenspersoon aan te stellen voor de NMU. Aanstelling van
deze functionaris volgt binnenkort.
De NMU kan na aanmelding bij JUSTIS ook VOGs (Verklaring Omtrent Gedrag) vragen voor
vrijwilligers die betrokken zijn bij jeugdactiviteiten. De huidige vrijwilligers bij het jaarlijkse
goochelkamp hebben (vrijwel allen) reeds een VOG. Het belang van de regeling werd
ondersteund door de aanwezige verenigingen en aanvullend toegelicht door
vertegenwoordiger NBG.
e. NMU REGELING VASTLEGGEN BEELD en GELUID
Regeling vastleggen Beeld en geluid op NMU events
De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan auteursrechten en naburige rechten. Omdat
er ook rechten rusten op muziek en portretten etc, heeft het DB een beschermende maatregel
afgekondigd. Dit is de ‘NMU Regeling voor vastleggen beeld en geluid’. Hierin wordt
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vastgelegd hoe toestemming kan worden verkregen om opnames te maken tijdens NMUevents en bepaalt dat ‘Quitclaims’ dienen te worden gebruikt waar dat nodig is. De regeling
komt op de website van de NMU.
f. INFORMAGIE ERFGOED en KB
Bericht van de Koninklijke Bibliotheek.
Het vakblad is ook in digitale vorm erfgoed. De NMU is met het digitale blad geregistreerd bij
de KB onder nummer: ISSN: 2468-6085.
De KB schreef op 20 feb 2017:

“In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van
Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website
archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele
bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
http://www.informagie.nl/ ”.
g. STEUNVERZOEK van het MAC
Steunverzoek van het MAC, d.d. 9 maart 2017.
Dit verzoek werd tijdens de vergadering toegelicht door de indieners en besproken met de
vertegenwoordigers. Indieners: Ger Copper en Theo van de Coevering. Zie elders in dit
verslag.
h. Voorstel tot het houden van een NMU NK Bargoochelen
Verzoek ingediend d.d. 15 maart 2017. Indieners: Niels Nijland en Dennis Oosterwold. Indien
dat NK doorgang vindt zal de NMU een jury aanwijzen bestaande uit 3 leden.
i. PROCEDURE AANMAAK EVENTS OP AGENDA WEBSITE
Nieuwe procedure aanmaken agendapunten op de website.
Geïnitieerd door de eindredactie van de Informagie. Doel: verbeteren van de informatiestroom
en instellen uniforme regeling om verwerken te vergemakkelijken.
Deze procedure werd kort uitgelegd en is verspreid onder de clubs in bijlage die los van de
agenda aan alle verenigingen was toegezonden.
j. BIJWERKEN CLUBPROFIELEN op WEBSITE.
Het DB heeft aan alle verenigingen gevraagd m.b.v. een template de clubprofielen bij te
werken. Dit template is naar alle verenigingen verstuurd. Vier verenigingen hebben het
verzoek om de informatie vóór de vergadering reeds ter beschikking te stellen kunnen
honoreren. De meesten hadden meer tijd nodig.
3. Goedkeuring van het verslag van de AB-vergadering van 16 september 2016.
Geen van de aanwezigen wenste nog iets te wijzigen in concept 2 van het verslag van de ABvergadering van 16 september 2016.
Het verslag werd unaniem aangenomen, vastgesteld.
4. Tussentijdse benoeming van nieuwe penningmeester
President bedankte Marc Blommestijn (niet aanwezig) voor zijn werkzaamheden als
penningmeester, die hij voortijdig, wegens drukke werkzaamheden, heeft moeten beëindigen.
Unaniem is voor deze functie benoemd Fred-Ric Schrijvers, die deze functie in het verleden
reeds bekleedde. De NMU is verheugd een ervaren bestuurder in het DB-team te kunnen
verwelkomen.
5. Begroting 2016 – 2017.
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a. Een overzicht winst-verlies 1-1-2016 t/m 31-12-2016 is aan de vertegenwoordigers ter hand
gesteld.
b. Er is geen verslag uitgebracht door de kascommissie. Dit gebeurt in het najaar. Nieuwe
penningmeester meldde dat nog niet alle penningen van het jaar 2016 waren geïncasseerd.
c. Er is derhalve geen decharge verleend aan het DB over het gevoerde financiële beleid en het
beheer van de penningen over 2016. Dit gebeurt in het najaar.
d. In het najaar zal eveneens de nieuwe kascommissie worden benoemd.
e. In het najaar zal de nieuwe penningmeester een toelichting geven op de lopende zaken in het
jaar 2017 en een begroting presenteren voor het jaar 2018
6. Activiteiten in de periode 2016 – 2017.
a. Lopende activiteiten
(1) PLUIMEN VAN DE PRESIDENT
President gaf – naar aanleiding van vragen hierover van de drie noordelijke clubs – een korte
uitleg over de ‘Pluimen van de president’. Dit is een in 2016 ingesteld beloningsinstrument.
Het voorziet in een behoefte om mensen te bedanken voor hun inzet. De NMU beschikt over
een hoge onderscheiding, de Gouden Speld. Deze wordt incidenteel uitgereikt. Het toekennen
ligt in handen van een commissie en verdient goedkeuring van het AB. Verder had de NMU
vrijwel geen mogelijkheden om b.v. vrijwilligers tussentijds op een ander manier in het
zonnetje te zetten. De ‘Pluim van de President’ voorziet in deze behoefte. De pluimen lijken
niet op de GS en zijn laagdrempeliger.
(2) NMU JEUGD-DIPLOMA’s
President bracht ook de Jeugddiploma’s onder de aandacht. Het animo om examen te doen (3
niveaus) en een diploma te halen is groot, tot nu toe met name tijdens de NMUgoochelkampen.
Het is ook mogelijk bij de jeugdafdeling van een vereniging examenmomenten te organiseren.
De diploma’s, waarvoor de eisen op de website staan, zijn te verkrijgen via de secretaris van
de NMU.
(3) CORRECT BIJHOUDEN LEDENLIJST op WEBSITE
Een enkele vereniging heeft af en toe een probleem met invoeren of afvoeren van leden. Files
van leden verwijderen kan alleen door ledenadministratie. Dit, omdat iemand ook lid van een
andere club kan zijn. Bestanden zijn uniek per persoon. Het afvoeren van een persoon bij één
club wil niet zeggen dat betrokkene ook opzegt bij een andere club.
Geboortedata: Belangrijk ! Verzoek hierbij om deze op te nemen in de ledenadministratie
omdat dit voor het lid in kwestie voordeel kan opleveren. Geboortedata zijn m.n. belangrijk
voor jeugd. Voor jeugdleden wordt immers minder afgedragen aan de NMU en afdrachten
worden berekend op basis van geboortedata.
(4) OPNEMEN van JEUGD in de NMU BEPERKT MOGELIJK
Een inventarisatie onder de aanwezigen leverde op dat het aantal clubs dat les kan geven aan
de jeugd gering is.
- Gonga heeft sinds kort geen jeugdafdeling meer, waardoor Brabant niet kan worden
bediend. Geen geografische dekking in Limburg en Zeeland.
- Jules Ten I Chi gaf aan bereid te zijn aan jeugd les te geven, alhoewel de ervaring bij
die club wel leerde dat jeugd soms ook wel snel weer afhaakt.
- GCR, PP, Haaglanden, DMS en MKCN gaven aan een goed draaiende jeugdafdeling
te hebben waar nog plaats is.
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MR Arnhem (niet aanwezig) heeft ook een jeugdafdeling. NBG overweegt ledenstop
v.w.b. jeugd i.v.m. capaciteit. Navraag moet leren of hier iets aan te doen is.
52 Schakels geeft steun aan GCR v.w.b. les geven aan jeugd.

(5) STEUNVERZOEK van het MAC
Ger Copper en Theo van de Coevering presenteren een voorstel om het MAC door de NMU te
ondersteunen en in stand te houden. Het voortbestaan van het MAC lijkt in gevaar te komen
omdat organisatoren van de activiteiten van de afgelopen jaren hebben aangekondigd
hiermee te zullen stoppen.
Het MAC heeft vele jaren een belangrijke rol gespeeld als ontmoetingsplaats voor
goochelaars en als plaats waar goochelaars, toen nog onder regie van Richard Ross, zich
konden verbeteren. De afgelopen jaren werden de maandelijkse avonden steeds meer
bezocht door lekenpubliek, liefhebbers van de goochelkunst. Zonder mensen die ‘de kar willen
en kunnen trekken’ lijkt het MAC niet te kunnen voortbestaan. De capaciteit van het MAC is
circa 60 personen.
Het Dagelijks Bestuur, dat het verzoek om steun enkele dagen voor deze vergadering ontving,
is eveneens van mening dat het MAC vele jaren een belangrijke rol heeft vervuld. Indien voor
het in stand houden van het MAC steun vanuit de NMU gewenst of noodzakelijk is, dan zal dat
moeten worden gedragen door vrijwilligers die ook vanuit de NMU kunnen komen.
Het DB deed dan ook een oproep aan alle aanwezigen om aan te geven welke personen en
clubs bereid zijn om in de toekomst hieraan medewerking te verlenen.
Vertegenwoordigers van clubs gaven aan dat de locatie:
- a-centraal ligt en slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer
- niet geschikt is voor b.v. vergaderingen van het AB
- te klein is voor b.v. het houden van een NJT of een juniorenconcours
- wel geschikt is voor het houden van goochelavonden, georganiseerd door
verschillende clubs (eventueel bij toerbeurt); oproep door het DB aan clubs met hun
leden te overleggen welke clubs hieraan invulling willen geven
- geschikt is voor het houden van clubbijeenkomsten, vergaderingen, examendagen
voor jeugd, e.d.
Het DB steunt alle initiatieven maar is zelf niet geëquipeerd om de organisatie op zich te
nemen. Daarom de oproep aan alle clubs en hun leden, die samen de NMU vormen, om
hieraan hun medewerking (indien mogelijk) te geven.
Het DB heeft ook aangegeven de communicatiemiddelen van de NMU ter beschikking te
willen stellen om activiteiten in het MAC (mede) te promoten.
Een rondvraag leverde op:
- Mysterium, Hands Down, NBG, 52 Schakels, GCR en Haaglanden gaan erover praten
met de leden
- Jules ten I Chi denkt geen bijdrage te kunnen leveren
- DMS maakt al gebruik van het MAC (clubbijeenkomsten en steun aan avonden)
- MRF heeft reeds een avond in het MAC georganiseerd en beschikt over de contacten

Contactpersoon voor alle vrijwilligers die willen meedoen aan de actie voor het MAC:
Theo van de Coevering: theovandecoevering@gmail.com
06-25035746
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(6) BELANGRIJK om 2-PRIJZENBELEID TE HANDHAVEN
Leden moeten kunnen zien en ervaren dat zij voordeel hebben van hun NMU-lidmaatschap.
Niet-leden moeten kunnen zien dat aansluiten voordeel oplevert.
De NMU-pas geeft voordeel bij toegangsprijzen, aankopen bij dealers en het deelnemen aan
besloten (NMU only) activiteiten, zoals b.v. lectures bij clubs (die open staan voor allen),
wedstrijden en goochelkamp. Het 2-prijzenbeleid is een essentieel onderdeel van het
lidmaatschap en de NMU verwacht dat alle aangeslotenen zich daaraan houden.
V.w.b. het prijsverschil zou moeten worden gestreefd naar een verschil in toegangsprijzen
(niet leden vs leden) van minimaal 20%.
b. Agenda over afgelopen periode (sep 2016 – mrt 2017)
(1) Oktober 2016 - Magic Surprise Day in Zwolle
Dit was een gewaardeerde en succesvolle dag met dank aan Aladdin, die voor de organisatie
tekende.
(2) Oktober 2016 - NMU Goochelkamp.
Het kamp had 57 deelnemers in 2016. Er waren 45 deelnemers in 2015 en 47 deelnemers in
2014. Hier is sprake van een sterke groei. Kandidaat-leden worden de laatste jaren
geaccepteerd, hetgeen leidde tot groei bij zowel clubs als bij de NMU Magic Club (donateurs).
Het kamp werd afgesloten met een positief saldo.
(3) NMU Nieuwjaarstreffen
In januari georganiseerd door 52 Schakels. Een succesvolle en inspirerende dag op een
mooie locatie met een aantrekkelijk programma. Prima sfeer.
(4) FISM Europees Kampioenschap in Blackpool
In februari togen circa 80 (misschien wel meer) Nederlandse goochelaars naar het FISM ECM
(European Championship of Magic). De NMU had aanvankelijk zes acts geselecteerd,
waarvan er uiteindelijk vier deelnamen.
e
Niek Takens behaalde een 2 prijs in de categorie manipulatie en haalde daarmee een nietoverdraagbare gegarandeerde plaats binnen om mee te kunnen doen aan het FISM WK in
Zuid-Korea.
De overige acts scoorden goed en waren allen FISM-waardig (gelet op puntental), maar vielen
helaas net niet in de prijzen. Wel kan worden vastgesteld dat het selectiesysteem van de NMU
van de afgelopen tien jaren werkt en dat in die periode alleen nog “FISM-waardige’ acts
werden uitgezonden.
Een mooi resultaat dus ook voor Manro & Lois, Lodewijk de Widt en Michael van Straelen.
c. Agenda voor het lopende jaar 2017.
2017
Op 25 maart een GiGaGoocheldag in Goirle. Georganiseerd door ‘Griffel Gracht Vermaak’
(Ronald en Edwin de Laat) met steun van de NMU. www.griffelgrachtvermaak.nl
Op 2 april het NMU Juniorenconcours. Dit concours gaat niet door omdat slechts drie
wedstrijddeelnemers zich hadden aangemeld, waardoor ook het aantal bezoekers te
verwaarlozen was. Alle betrokkenen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht.
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Van 25 – 27 mei 2017 Dutch Festival of Magic met het NMU ‘OPEN’ Nederlands
Kampioenschap Goochelen, waarin ook het ‘NMU NK Goochelen voor Kinderen’ en een
internationale wedstrijd voor de jeugd onder de titel ‘Hans Klok Trofee’.
Locatie Hoofddorp.
Organisatie: NBG (vertegenwoordigers gaven informatie over de stand van zaken).
Voor programma en inschrijven: www.dutchfestivalofmagic2017.nl
Op 4 juni het NK Straatgoochelen in IJmuiden. Dit is een combinatie van de bestaande
‘Boulevard of Magic’ (Herman Koster) en het NMU NK Straatgoochelen. Tijdens de ABvergadering werd besloten het aantal juryleden vast te stellen op drie (i.p.v. vijf).
Op 7 oktober de Dynamite Magic Day. Details volgen.
e

Van 20-22 oktober (herfstvakantie in Nederland) het 19 NMU Goochelkamp in Lunteren.
Inschrijving is geopend op de NMU website. Streven is maximaal 60 deelnemers. De kosten
van dit kamp zijn voor deelnemers ongewijzigd. Zie voor inschrijving/aanmelding de NMU
website.
2018
Januari – Dag van Leo Smetsers (geen NMU; wel bezoekers van NMU)
Maart ? – MKCN - Open Dag 2018
In 2018 geen DFoM vanwege WK FISM.
MKCN wil niet te dicht op de dag van Leo Smetsers zitten (medio januari 2018). MKCN wil wel
GiGaGoDag org in combi met NK 4 Kids en Open Dag NMU in centrale regio van Nederland.
April – Juniorenconcours
Juni – NK Straatgoochelen
7. Gouden Speld
a. De commissie kwam met een voordracht, waarover is gestemd.
b. De nieuwe commissie (maart 2017 – maart 2018) bestaat uit:
e
Marlies Greve, Flip Hallema, Dennis Renardel de Lavalette (2 keer)
8. Magic Way & communicatie
a. Informagie.
- Hoofdredacteur meldde dat Sabine van Diemen en Jorrit Schooneman columns
gaan schrijven.
- Verder staan enkel interviews gepland w.o. met Paul Morak, Scott & Muriël, Karel
de Rooij. Ook met artiesten die gaan deelnemen aan het DFoM 2017.
- Trucs: aanleveren van trucs begint beter te lopen. Er zijn opnames gemaakt in
een poppentheater in Amstelveen.
- OPROEP aan (AB-ers van) clubs: welke leden kunnen (delen van) Informagie
omzetten tot een pdf dat geschikt is voor b.v. ISSUU.
b. Website
- Clubs is gevraagd clubprofielen aan te leveren.
- Clubs is gevraagd data van leden beter bij te houden en nadruk te leggen op
geboortedata i.v.m. afdrachtberekening voor jeugdleden.
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Haaglanden heeft verbeterpunten voor de site en zal die per mail bekend maken
bij het DB. Betreft deels ook de informatie bestemd voor jeugd. Dat kan veel beter.

d. Oproep voor vrijwilligers
Er is (nog) geen gehoor geven aan oproepen voor vrijwilligers voor:
- sociale media
- tekst- en fotoredacteur voor de website (er zijn nog veel onderwerpen
onvoldoende uitgewerkt, zoals overzichten van prijswinnaars)
e. Een recente versie van het beleidsdocument The Magic Way kan t.b.v. uw club worden
opgevraagd bij Martin Paul. GCR heeft deze op verzoek reeds toegestuurd gekregen.
9. Bestuur en beleid
a. Bestuursleden
Let op de opvolgingsdata van bestuursleden. Kandidaten kunnen zich melden bij het DB.
b. Eén soort leden bij clubs
Nogmaals werd benadrukt dat clubs die zijn aangesloten bij de NMU slechts één soort leden
kennen, namelijk waarvoor NMU-afdracht wordt verricht.
c. Geheimhouding trucs – richtlijn NMU
Op 1 december 2016 heeft het DB een brief verzonden aan alle clubs met daarin uitleg hoe
het verklappen van trucs kan en moet worden tegengegaan. Deze richtlijn kwam tot stand op
verzoek van vertegenwoordigers in de vergadering van september 2016. Blijkbaar is deze
brief bij de verenigingen in goede aarde gevallen, want er waren geen vragen meer over. De
brief is te lezen op de website van de NMU onder NMU > regelgeving en verslagen >
Evenementen verslagen & meer.
d. Maatregelen voor het uitbreiden van de capaciteit voor de jeugd op te nemen.
Het bleef bij een inventarisatie. Er is wel beleid vanuit het DB om te werven en het DB geeft
daar invulling aan en werft daadwerkelijk d.m.v. het goochelkamp en de GiGaGoocheldag
(Open Dag). Maar de opnamecapaciteit voor jeugdleden bij clubs blijft – landelijk gezien –
onvoldoende.
10. Volgende vergadering van het Algemeen Bestuur
De volgende vergadering zal plaatsvinden in Utrecht, Vredenburg 19
Op ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017.
11. Rondvraag
V.z.v. van toepassing bij de relevante onderwerpen opgenomen in het verslag.
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