
20190914 AB verslag  

 

Aanwezig 

Clubs: HD, Okito, ToiToi, GCR (2 pers) , Aladdin, Mysterium, MK Amsterdam, 

Haaglanden, MKT (tevens namens redactie Informagie), MKCN, 52 Schakels, MRF 

(gemachtigde), NBG, JulesTiCh, PP, DMS. 

Overig: René Laurant (president, 52 Schakels), Maarten Vermaak (penningmeester, 

52 Schakels), Kees Ros (aftredend secretaris, MKCN/HD), kandidaat DB-leden: Charly 

Crama (NBG), Thom van Sloten (tevens AB-er van HD), Jean-Paul Broekhuizen (NMU 

Social Media, donateur), Arjan van Vembde. 

Afwezig: Carte Blanche, Gonga, Merlijn, Burgersdijk, Zwolle, Arnhem. 

 

1. Opening president 

René Laurant heette iedereen hartelijk welkom, legde kort de wijzigingen in de agenda uit. Gaf 

gelegenheid alsnog punten in te brengen (die waren er niet). 

2. Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken (Kees Ros) 

a. Mededelingen: 

(1) VERKIEZING nieuwe president NMU 

Omdat er geen apart verslag is gemaakt van de bijzondere, op 30 mei 2019 gehouden, vergadering van 

het Algemeen Bestuur is het belangrijk in dit verslag vast te leggen dat deze heeft plaatsgevonden en 

dat tijdens die AB-vergadering de toen zittende president Jasper Oberon werd opgevolgd door René 

Laurant, die met een meerderheid van stemmen uit drie kandidaten werd gekozen. 

(2) NMU Jeugdkamp 2019 

Het organisatieteam is vernieuwd. Kees Ros en Aris Smit zijn er uit en Arjan van Vembde en enkele 

anderen zijn opgenomen in het team, waarin ook zitting hebben Kaj Uhl, Jorrit Schooneman, Bert 

Wijnholds en Dennis Renardel de Lavalette. 

b. Ingekomen en uitgegane stukken  

Secretaris had een hand-out voor aanwezige AB-ers met een overzicht (samenvatting) van onderwerpen 

waarover correspondentie met het secretariaat was gevoerd. Het totaal aantal ingekomen en verzonden 

berichten via secretariaat van de NMU is ernstig vertekend door de meer dan 2500 mails die uitsluitend 

betrekking hadden op het in mei 2019 gehouden DFoM/NK. 

Secretaris vroeg bijzondere aandacht voor De FISM-passen, de belangstelling van Magicat (Korea) om mee 

te doen met een eventueel de houden Hans Klok Competitie voor internationale jeugd, de steeds 

terugkerende belangstelling van de nationale media in de NMU (b.v. door advies te vragen over welke 

leden zouden kunnen deelnemen aan programma’s). 

President gaf aan dat waar dat mogelijk was na overlijden van leden daar door of namens de NMU 

aandacht aan is besteed. Dit gebeurt in overleg met de familie en in overleg met de betrokken 

clubvoorzitter. 

Verder werd aandacht gevraagd voor het Crazy Carousel van Leo Smetsers op 11 januari 2020 en het 

Belgisch kampioenschap van BMF op 13 oktober 2019 in Vilvoorde. 

 



3. Goedkeuring van het conceptverslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur 

van 9 maart 2019. 

Met dank aan de scribent van toen, Douwe Swierstra, werd het verslag – zonder verdere wijzigingen – met 

algemene stemmen goedgekeurd. 

4. Verkiezing nieuwe bestuursleden voor het Dagelijks Bestuur van de Stichting NMU. 

President lichtte eerst toe dat hij persoonlijk velen had benaderd en geconsulteerd en dat hij had willen 

voorkomen dat teveel bestuurders uit één club zouden komen. Uiteindelijk is dat slechts ten dele gelukt, 

omdat de statutaire functies in het DB bij goedkeuring van kandidaten zullen worden vervuld  door drie 

personen uit ML 52 Schakels. 

Kandidaten waren: 

Thom van Sloten (Hands Down, 52 Schakels) voor de functie van secretaris in het DB 

Charly Crama (NBG) voor een functie als lid van het DB met bijzondere aandacht voor het dossier jeugd en 

website. 

Reynier Jonkers (MKCN; niet aanwezig i.v.m. een reis) voor een functie als lid van het DB met bijzondere 

aandacht voor het coachen van talenten, waarvoor hij de haalbaarheid van een op te richten kerngroep 

gaat onderzoeken. 

Daarnaar gevraagd bleek geen enkele AB-er bezwaar te hebben tegen mondeling stemmen. Alle drie de 

kandidaten werden om de beurt unaniem in het DB gekozen.  

President heette de nieuwe bestuurders welkom en deelde mee dat Arjan van Vembde door het DB is 

aangesteld in een adviserende rol naar het DB. Tevens kan Arjan - op verzoek - aan clubs adviezen geven 

over de aanpak om te komen tot groei van hun club. 

 

5. Presentatie van kerngetallen van het DFoM/NK 2019. 

Maarten Vermaak presenteerde a.h.v. een PP-presentatie de financiële consequenties van het gehouden 

DFoM/NK in mei dit jaar in Ede. Hoewel de NMU op basis van de overeengekomen begroting reeds een 

bedrag van E 13.000,- hiervoor had gereserveerd bleken de uitgaven, met name door de lage opkomst van 

betalende goochelaars, veel hoger te liggen. Aan de uitgavenkant is het bedrag met een relatief laag 

bedrag (mede door een gedeeltelijke locatiewisseling) overschreden. Enkele uitgavenposten bleven onder 

de begroting. 

Omdat dit niet de eerste keer is dat het resultaat vanwege het laag aantal betalende bezoekers zo 

tegenvalt, zal het nieuwe DB aandacht besteden aan de hierover (ook tijdens de gehouden 

brainstormsessies) door de clubs ingebrachte suggesties/voorstellen. 

Opgemerkt werd dat de donderdag (de open dag) een succesvolle dag was, aangezien er meer dan 200 

bezoekers (niet betalend) de open dag bezochten.  

 

Bijlage: PP-presentatie van de penningmeester over het DFoM 2019. 

 

6. President presenteert de uitkomst van de drie onlangs gehouden brainstormsessies 

met alle clubs 

René Laurant deed verslag van op 30 augustus en 1 september jl. gehouden  brainstormsessies in de drie 

door hem ingedeelde gewesten Noord – Midden/Zuid – West. Deze sessies deed hij samen met Maarten 

Vermaak. Het doel was om alles wat leeft bij clubs en individuele leden te inventariseren. 



Het was de president opgevallen dat sommige clubs uit bijzonder weinig leden bestaan en geen zicht 

hebben op groei. Ook viel hem op dat de vergrijzing binnen de NMU opvallend veel hoger is dan velen 

wellicht dachten en dat slechts enkele clubs de mogelijkheid hebben te groeien via jeugdleden. Enkele 

clubs bestaan vrijwel geheel uit leden die ook al lid zijn van een andere club. 

De pijlers/thema’s waren: 1) de clubs en hun leden, 2) Nederlandse kampioenschappen en evenementen, 

3) Informagie en communicatie. 

De president toonde aan de hand van een PP-presentatie wat deze inventarisatie heeft opgeleverd. 

Bijlage: De PP-presentatie resultaten brainstormsessies. 

Mede in antwoord op vragen deelde de president mee dat, nu het nieuwe bestuur in zijn voltalligheid pas 

een 1 uur in functie is, er nog geen nieuwe beleid op tafel ligt. Wel zal het nieuwe bestuur zich snel 

beraden op een programma voor 2020 en andere aan te pakken onderwerpen. Er komt een plan. 

Ook gaf de president aan dat de goochelwereld bestaat uit veel ‘ego’s’ en dat – mede gelet op de 

tegengestelde voorstellen tijdens de brainstormsessies – niet iedereen altijd tevreden kan worden gesteld. 

Hij deed een beroep op een ieder zich te proberen in te leven en samen de toekomstige besluiten te 

omarmen en dragen. Immers, we zijn samen de NMU en we moeten het geheel samen dragen en 

uitvoeren. 

 

7. Benoemen Commissie Gouden Speld 

De commissie Gouden Speld voor de periode 2019/2020 bestaat - unanieme toestemming van het AB – 

uit: Mitch Durbank (1e keer, PP), Jan Kosters (1e keer, MKT), Marcel Kalisvaart (2e keer, NBG). Als reserve is 

benoemd Joop Schobben (CGR). De commissieleden zijn hierover door de president benaderd. 

 

8. FISM-zaken 
a. EK 2020 en WK 2021 

President: de NMU zal op het EK (2020, Spanje) en WK (2021, Canada) worden vertegenwoordigd door 

zowel bestuurders als concoursdeelnemers. 

EK-Spanje: NMU zal vermoedelijk worden vertegenwoordigd door Manro&Lois, Rob&Emiel, 

Roy&Justin en Lodewijk de Widt. Niek Takens is gevraagd voor het Gala. Manro&Lois waren jurylid 

tijdens het NK en konden daarom hun act niet in Ede laten zien. Daarvoor wordt een gelegenheid 

gezocht in Meppel. 

WK-Canada: NMU zal vermoedelijk worden vertegenwoordigd (vzv nu bekend) door Rob&Emiel, 

Lodewijk de Widt en Niek Takens. 

b. FISM 2024 naar Nederland? De kerngroep 

De NMU heeft een kerngroep gevormd om te onderzoeken wat mogelijk is. Daarin hebben zitting 

René Laurant (president), Maarten Vermaak (penningmeester), Eric Eswin (HD), Marcel Verbakel 

(GCR), Douwe Swierstra (MKCN, Myst). Op 25 september is een volgende ontmoeting gepland met de 

(nieuwe) contactpersoon van Ahoy. Binnenkort zal er ook contact zijn met een PCO. 

 

9. Bestuur, beleid en Informagie 
a. Bestuur en beleid. 

(1) Een nieuw plan - Omdat vandaag drie leden zijn gekozen om het DB te versterken en tijdens 

de brainstormsessies een grondige inventarisatie plaats vond van wat er leeft en mogelijk of 

wenselijk is, kan het DB op basis daarvan nu een plan maken en beleid ontwikkelen. 



(2) Wijzigen statuten – enkele punten dienen te worden aangepakt, zoals een mogelijke 

statuswijziging van de NMU naar Culturele ANBI en artikelen m.b.t. verkiezen bestuurders. De 

statuten worden onder de loep genomen. 

b. Informagie 

Het ontbreken van een papieren versie doet bij veel leden nog steeds pijn. Een papieren 

versterkt voor een deel van de leden het gevoel ergens ‘bij te horen’. Toen het papier 

verdween, verdween het gevoel. President gaf aan dat de NMU er meer aan zal doen om de 

informatie ‘naar de leden te brengen’ zodat de leden het zelf niet hoeven te ‘halen’ (inloggen, 

etc). Andere suggesties worden – in overleg met de redactie – ook door het DB meegenomen 

in het plan. 

Namens de redactie gaf Bert Speelman aan enthousiast te wachten (‘te popelen’) op nieuwe 

ideeën. Het nieuwgekozen DB-lid Charly Crama zich eveneens met dit dossier bezighouden. 

NBG (Eddy): hanteerde bij de gedachtewisseling hierover dat de NMU zich zou moeten 

richten op ’het genereren van traffic op mediagebied’. (En zo leren we er ieder jaar nieuwe 

begrippen bij). 

 

Intermezzo 

De president onderbrak de vergadering om zich te richten tot de zojuist afgetreden secretaris 

Kees Ros, die alles bijeen 13 jaar invulling heeft gegeven aan de secretarisfunctie van de NMU. 

René had een mooie speech en een mooi kistje met wijn, die (beide) zeer werden gewaardeerd. 

Alle aanwezigen onderstreepten het dankwoord van de president aan Kees met een mooi 

applaus.  

Kees bedankte alle aanwezigen voor hun steun aan hem in zijn functie en aan de NMU in het 

algemeen en verzocht de clubvertegenwoordigers met name de circa 60 vrijwilligers bij alle clubs, 

zonder wie de NMU echt niets kan doen, hartelijk te bedanken voor hun jarenlange inzet. Zonder 

hen hadden we de afgelopen jaren niet zoveel kunnen doen. 

 

10. NMU Social Media – presentatie Jean Paul Broekhuizen 

JP gaf aan de hand van een PP-presentatie inzicht in de groei van volgers van de NMU social 

media, zoals Instagram en facebook.  Er is sprake van groei en omdat ‘goochelen’ maar heel klein 

is mag die groei best goed genoemd worden. Maar er is op dit gebied veel winst te behalen, ook 

t.b.v. groei voor de NMU en het aantrekken van bezoekers voor evenementen. De ervaringen van 

het NMU social media team in Busan (2018) en in Ede (2019) werden verwerkt. Het team is 

uitgebreid met Beau Potman, die  een expert is op dit gebied. Het NMU social mediateam zal een 

ondersteunende rol gaan spelen bij het FISM EK in Spanje. 

Bijlage: de PP-presentatie social media, sep 2019. 

Belangrijk voor houders van een FISM-pas: als u nú een kaart bestelt voor EK-FISM kost het met 

uw FISM-pas slechts E 349, = i.p.v. E 399,= . 

Clubs kunnen t.b.v. de inzet van hun club social media adviezen krijgen van het NMU social media 

team. Het idee om alle clubs een format aan te bieden vond geen steun. Clubs zullen dit – indien 

gewenst – zelf initiëren.  

Actie NMU social media team: het NMU SCT zal een lijstje ontwikkelen met handige punten om 

op te letten bij het bouwen en onderhouden van social media. Hierin komt ook iets dat zich richt 

op de groei van het ledental. 

 



11. volgende AB-vergadering 

Deze is vastgesteld op zaterdag 21 maart 2020 

12. Rondvraag 
 

a. Kees: bestemd voor alle betrokkenen bij het aankomend jeugdkamp. Materiaal voor 

het kamp (zoals spullen loterij, schminkset, coulissen/schermen, goocheldiploma’s, 

knutselmateriaal, etc liggen in Ede in opslag bij Shurgard. Sleutels bij: Kees (Ede), 

Thom (Voorburg), René (Rotterdam). 

b. Kaj – jeugdkamp: meldde dat er per vandaag 16 aanmeldingen zijn voor het 

goochelkamp in de herfstvakantie. Hij noemde een aantal reeds beschikbare 

docenten en kondigde aan dat het een bijzonder weekeind gaat worden. 

c. OPTRDEN CHRISTIAN FARLA in AHOY. President vraagt ter afsluiting aandacht voor 

de shows van Farla op 12december 2019. 

 

Sluiting van de AB-vergadering: 12:59 

 

Scribenten: Kees Ros, Thom van Sloten. 

 

 

 

 

 


