Verslag van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de
Stichting NMU op zaterdag 16 september 2017
Vergadering:

AB Vergadering

Voorzitter: Douwe Swierstra

Datum / tijd:

Zaterdag 16 september 2017, 10:30 – 13:00.

Locatie:

Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht (zie onder voor routebeschrijving)

Bijlagen:
Verzendlijst

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

Opmerkingen:

Dit verslag is goedgekeurd op de vergadering van Algemeen Bestuur op 10
maart 2018.

Opgesteld: Ede, 20 september 2017 (interne correcties DB tm10 oktober)

Afwezig/afgemeld: Okito, Carte Blanche, Merlijn, Burgersdijk, Haaglanden, Twente, Zwolle, Arnhem,
DMS, alsmede de president en de penningmeester van de Stichting NMU.
Andere clubs waren vertegenwoordigd met een totaal aantal stemmen van 70,87 %.
Namens het Dagelijks Bestuur van de Stichting NMU
Kees Ros
Secretaris
0318-624161
E: c.ros@chello.nl
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Agenda AB vergadering zaterdag 18 maart 2017
Secretaris inventariseert aanwezigen.

70,87 % van alle leden vertegenwoordigd.
Aanwezig van het bestuur: Vice-president Douwe Swierstra, Kees Ros, Martin Paul

1. Dagvoorzitter: Douwe Swierstra (vice-president) verwelkomt de aanwezigen (10:30).
2. Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
Mededeling: In Zeeland is een tiental goochelaars voornemens een club op te
richten. Mogelijk in Yerseke. Een deel van hen is nog niet aangesloten bij de NMU.
Stukken in/uit:
- Berichten over samenvoegen van inlog website en inlog vakblad (tussen DB en MUZO)
- Berichten over adverteren in het vakblad
- Berichten over Preferred dealers en NMU-partners
- FISM-kaart > berichten naar de NMU-clubs.
- Aanstelling vertrouwenspersoon en info voor de NMU website op pagina ‘contact’ (v)
- Uitnodiging bijwonen TV-uitzending Hans Klok bij Pauw
- Toelatingseisen voor de MZvD (van Flip Hallema)
- Overlijdensbericht van Henk Eschweiler
- 7 Clubprofielen voor plaatsing op website (worden in sep/okt geplaatst)
- Berichten m.b.t. benefietvoorstelling MAC (27 aug ’17)
3. Verslag AB maart 2017. Goedkeuring door AB.
Het verslag van maart 2017 werd na een correctie op de lijst van vertegenwoordigde
clubs met algemene stemmen goedgekeurd.
4. Begroting 2015/2016
Korte toelichting: de vorige penningmeester was kort in functie. Tussentijds is deze
taak overgenomen door Fred-Ric Schrijvers. Zie daarvoor vorige AB-verslagen.
a. Financieel verslag 2016, door de dagvoorzitter namens de penningmeester
(1) Uitreikstuk van huidige penningmeester. Toelichting: Afgelopen maanden is er
het nodige rechtgetrokken. O.m. afdrachten van donateurs nog te innen. Er is een
klein kasverschil, dat (nog) niet kan worden verklaard.
(2) Genoemd dat het DFoM meer garantiekosten vereiste dan de aanvankelijk
gebudgetteerde E 8000,-. In zijn algemeenheid viel opkomst tegen.
(3) Doorlopen balans: Er is nog een voldoende reserve. Exploitatiekosten: vakblad
aanzienlijk lager nu het digitaal is. Contributie: de verwachting is dat daar nog wat
van binnenkomt.
(4) korte gedachtewisseling over de restitutie voor dubbelleden. DB komt in maart
met een voorstel hoe dat in de toekomst gestalte moet krijgen. Ongewijzigd beleid
(huidige procedure) of eventueel anders.
BESLUIT: terugvragen restitutie blijft liggen bij het individu (niet bij de club).
ACTIE: DB bekijkt of huidige restitutiebeleid gehandhaafd kan worden of
anders vormgegeven zou moeten worden en doet voorstel in
maartvergadering.
(5) Liquide middelen zijn door de kosten van het DFoM iets teruggelopen. Uitleg:
Kosten drukwerk deels veroorzaakt door aantallen brochures.
ACTIE: DB doet bij penningmeester navraag over de zichtbaarheid op de
balans van de rente over eigen vermogen.
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b. Verslag kascommissie
Kascommissie heeft boeken (nog) niet kunnen inzien.
BESLUIT: Huidige commissie blijft aan en hoopt deze taak in maart af te
ronden. Dan wordt een nieuwe commissie benoemd.
c. Verlenen decharge aan het DB (na goedkeuring AB, stemmen)
Hierover kon niet over worden gestemd omdat de stukken niet af waren door
problemen tijdens de overname van de functie.
BESLUIT: In maart wordt gestemd over verlenen van decharge. Maar dan over
twee boekjaren.
d. Benoeming kascommissie 2017 (sep) - 2018 (mrt)
Huidige commissie blijft aan tot de afgelopen periode is afgerond: Frans de Groot en
Jan Kosters.
e. Begroting 2017 – 2018 e.v. (vooruitblik)
ACTIE DB: Het DB is voornemens te komen met een inzichtelijke begroting
voor de komende periode en daaraan een financiële planning toe te voegen
die drie jaren vooruit blikt (planningscyclus van de NMU).
5. Activiteiten, NMU-cyclus 2017, 2018 en 2019
a. 2017
(1) Nieuwjaarstreffen en EK-FISM waren in maart reeds behandeld.
In de vergadering bleek geen behoefte terug te blikken op het afgelaste
Juniorenconcours (wegens te weinig wedstrijddeelnemers) en de GiGaGoocheldag
in Goirle (slechte opkomst).
(2) Wel werden ideeën geïnventariseerd m.b.t. het succesvolle DFoM 2017 in
Hoofddorp (dat helaas wederom een tegenvallend aantal bezoekers kende).
Constateringen:
* Teruglopende inkomsten door lage opkomst NMU-ers.
e
* Tegenvallende verkoop 2 Gala.
* Het programma was goed met veel toppers.
* Laagdrempelig en makkelijk toegankelijk
* meet en greet is een grote plus.
Suggestie om mee te nemen naar een volgend DFoM:
* Je kunt makkelijk naar een lezing bij een dealer. Hoe belangrijk zijn lezingen op
een DFoM?
* Sfeer was goed. Maar moet het 3 dagen zijn? Denken over 2 dgn.
* Misschien moet je 1 dag doen met een NK in goedkopere zaal
* Plaats om te ontmoeten
* Jeugdconcours opnemen in NK senioren
* Misschien beter ander weekeind dan Hemelvaart; niet in vakantie
* Prijs van een dagkaart
ACTIE VOOR CLUBS:
Alle clubs wordt verzocht om met CONCEPTEN voor een DFoM te komen en
die vóór 1 januari in te dienen bij secretariaat NMU.
Tevens voorstellen voor goedkope maar goede locaties (neem in beschouwing
zaal/hotel/catering).
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ACTIE DB: DB maakt TEMPLATE met aandachtspunten voor toekomstige
DFoM’s. Stuurt dit naar clubs.
BESLUIT DB: Het DB heeft naar aanleiding van de ervaringen van de
afgelopen jaren en de wensen van het AB besloten een kernteam op te richten
om grote activiteiten als het DFoM in de toekomst te organiseren. Daarin
zullen minimaal 2 leden van het DB zitting nemen, aangevuld met een klein
aantal vrijwilligers om dit kernteam van 4-5 personen te vormen. Het DB heeft
inmiddels een lijst met personen die daarvoor zullen worden benaderd.
Dit kleine kernteam wordt daarbij ondersteund door 1 of meerdere
specialistische groepen, zoals bijvoorbeeld het NMU-TechTeam.
ACTIE VOOR CLUBS:
Aan de clubs is gevraagd te zoeken naar geschikte en betaalbare locaties. Het
DB zal navraag doen bij De Reehorst in Ede, omdat die contacten al bestaan.
Bij het zoeken naar locaties wordt aan de clubs gevraagd te streven naar
zoveel mogelijk faciliteiten onder 1 dak.
Bij het beoordelen van mogelijke locaties dient minimaal te worden gekeken
naar zalen (en kosten), hotel en catering (dit alles indien van toepassing
binnen de eigen ideeën omtrent opzet DFoM). In ieder geval: Het los inhuren
van hotels en catering leidt tot voorkombare meerkosten.
(3) Terugblik Straatgoochelen IJmuiden
Het NK Straatgoochelen is een onderdeel van het Boulevard of Magic. Aan het
festival nemen deel goochelaars die op straat goochelen en straatartiesten. Dat is
e
een duidelijk verschil. Het NK is in 2017 voor de 3 keer opgenomen in dit festival.
Aanvankelijk was er slechts één deelnemer aangemeld voor het NKStraatgoochelen.
Besluit: Er dienen zich minimaal 6 deelnemers te hebben aangemeld voor het
NK-Straatgoochelen om dit NK doorgang te laten vinden.
Die deelnemers dienen toestemming te hebben van hun club.
(4) Terugblik NMU Jeugdinstructiedag Illusies/Duiven: op 1 juli in Meppel. Met 17
deelnemers en hun ouders uit het hele land een goed bezochte dag. Tijdens de
vergadering werd een video-impressie van de dag getoond.
BESLUIT: wegens het geslaagde karakter en omdat deze dag in een behoefte
voorziet wordt getracht deze ‘INSTRUCTIEDAG ILLUSIES voor DE JEUGD’ in
de toekomst te herhalen.
(5) Jeugdweekeind 2017
NMU Jeugdweekeind – herfstvakantie – 20/22 oktober - Lunteren
Voor dit weekeind hadden zich medio september reeds meer dan 30 deelnemers
aangemeld. Deze activiteit voorziet in een behoefte bij een groot (en groeiend) deel
van onze leden. Bovendien gaat er een wervend karakter van uit. Ieder jaar worden
‘kandidaten’ geaccepteerd, die vrijwel allen later lid worden.
b. 2018
In de planning:
 GiGoocheldag / Open Dag NMU (maart ?) – MKCN – Utrechtse regio (geen
NJT, want dat botst met een ‘Leo Smetsersdag’ medio januari; diit voorkomt
overkill)
 Juniorenconcours – Meppel
 Boulevard of Magic – NK Straatgoochelen.
Er moeten minimaal 6 deelnemers zijn om het NK doorgang te laten vinden.
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WK FISM – Z-Korea (er is in 2018 geen DFoM)
Aladdin - 6 oktober 2018 een clubontmoetingsdag met markt. Club
onderzoekt of dat open kan worden gesteld voor NMU. In principe is het een
Clubdag voor de noordelijke clubs en zusterclubs uit Duitsland.
NMU Jeugdinstructiedag (vlak voor zomervakantie)?
NMU jeugdweekeind

c. 2019
 NJT > MKAmsterdam onderzoekt de organisatie van een dag. Kan ook
ander soort dag worden.
 Juniorenconcours, mits voldoende wedstrijddeelnemers
 GiGaGoocheldag / NMU Open Dag
e
 DFoM (1 voorronde voor EK/WK-FISM 2021)
 NMU Jeugdinstructiedag (vlak voor zomervakantie)
 NMU Jeugdweekeind
 2020 EK FISM
 2021 WK FISM
d. Signaleren verbeterpunten:
(1) Signaleren probleem dat jeugd landelijk slecht kan worden opgenomen in clubs.
Interesse jeugdweekeind groeit (gevolg van beleid en communicatie !), maar
opvang in clubs blijft problematisch. Oproep uitbreiding van mogelijkheden.
ACTIE VOOR CLUBS:
De terugkerende vraag aan clubs: Welke clubs zijn bereid te onderzoeken of er
jeugd kan worden opgenomen?
(2) Inventarisatie van clubs die bereid zijn een activiteit te organiseren
(2) Bij het organiseren van activiteiten (ook door clubs ten behoeve van ons allen) is
het naleven van het 2-prijzenbeleid (leden vs niet-leden) essentieel. Dit is een
belangrijk onderdeel van de vele voordelen die men als lid van een bij de NMU
aangesloten vereniging of als donateur heeft.
ACTIE DB heeft een richtlijn voor het 2-prijzenbeleid ontwikkeld en deze
gedeeld met de AB-vertegenwoordigers. De richtlijn zal p de website worden
geplaatst.
6. Diverse voorstellen/regelingen
a. Wijziging wedstrijdreglement. Aanpassing die ervoor zorg draagt dat de beste
Nederlander (niet GP-winnaar) zich toch Nederlands kampioen kan noemen.
BESLUIT AB
Het AB is het eens met de door DB voorgestelde wijziging van het NMUwedstrijdreglement.
De huidige artikelen 9.11 en 9.12
9.11 De deelnemer aan wie door de jury de Grand Prix is toegekend mag zich “Nederlands
Kampioen Goochelen”, gevolgd door het jaartal waarin de prijs werd behaald, noemen.
9.12 De winnaar van een eerste prijs in een categorie mag zich “Nederlands Kampioen
Goochelen”, gevolgd door de categorie en het jaar waarin de prijs werd behaald, noemen.
WORDEN VERVANGEN DOOR:
9.11 De deelnemer aan wie door de jury de Grand Prix is toegekend mag zich “Grand
Prix winnaar” noemen van het ‘Dutch Festival of Magic’, gevolgd door het jaar waarin
de prijs werd behaald.
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9.12 De deelnemer aan wie door de jury de “Henk Vermeyden Wisselprijs” is toegekend
mag zich “Nederlands Kampioen Goochelen” noemen, gevolgd door het jaar waarin de
prijs werd behaald.
9.13 De winnaar van een eerste prijs in een categorie mag zich “Nederlands Kampioen
Goochelen”, gevolgd door de categorie en het jaar waarin de prijs werd behaald,
noemen.
OPM: 9.13 is gelijk aan oude 9.12

ACTIE DB: aanpassen NMU-wedstrijdreglement en dit bekend stellen op de
NMU-website (oude verwijderen).
b. Korte duidelijke instructie m.b.t. aanmelden nieuwe leden, activeren van
accounts, verzenden van ledenpassen, afdrachten.
DB PRESENTEERDE DE REGELING AFDRACHTEN
Het DB heeft een Regeling afdrachten gemaakt en deze gepresenteerd aan het
AB. Het betreft een formaliteit, waarin bestaande afspraken geordend zijn
vastgelegd.
Deze regeling is opgenomen in de bijlage en zal worden gepubliceerd op de
website. Zie bijlage.
7. Commissie gouden speld
Commissie heeft geen tussentijdse informatie.
8. Magic Way & communicatie
a. Martin Paul legde uit dat er 1 inlog komt voor zowel het afgeschermde deel van
de NMU-website (denmu.nl) en het digitale vakblad Informagie (informagie.nl). Deze
NMU-inlog wordt persoonlijk. Er wordt dus geen ‘algemeen wachtwoord’ gebruikt in
de toekomst.
Het delen van wachtwoorden in de toekomst kan dan ook niet meer (informagie.nl),
want dan geef je een ander toegang tot jouw persoonlijk account op deze beide
sites.
Op de vraag of bijv. een willekeurig ander – als die jouw wachtwoord wil wijzigen –
dit zou kunnen doen en dan toch kan inloggen werd uitgelegd dat dit onmogelijk is,
want wachtwoord-aanpassingen worden alleen gestuurd naar het eigen emailadres
dat in de ledenlijst bekend moet zijn ook.
Wat is het verschil tussen de twee websites?
- De NMU website is een stichtings’orgaan’ met algemene informatie, zoals
regelgeving, verslagen van vergaderingen, NK-uitslagen, verenigingsinformatie, info
over NMU-lidmaatschap en lid worden en contactgegevens. Met een afgeschermd
deel voor leden.
- Het digitale vakblad is een stichtingsorgaan dat onder meer de actualiteit volgt en
die de agenda beheert. De agenda op de website denmu.nl is nu gelinkt naar het
vakblad informagie.nl.
De Informagie is dus het soort website, dat wordt gebruikt voor verslagen van
goochelevents, nieuwtjes, agenda, columns, trucuitleg en meer. Ook met
afgeschermd gedeelte voor leden, met o.m. trucuitleg.
Afgeschermde delen van website denmu.nl en afgeschermde gedeeltes van vakblad
informagie.nl kun je alleen bereiken met je eigen unieke wachtwoord, behorende bij
jouw NMU-inlog (wachtwoord in combinatie met jouw gebruikersnaam of emailadres (e-mailadres zoals bij de NMU bekend)).
(Wachtwoord vergeten? Op het inlogscherm op de website(s) staat een linkje om
zelf direct gemakkelijk en veilig een nieuw wachtwoord aan te maken!)
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ACTIE DB: Binnen enkele weken worden alle leden via een mail geïnformeerd
over hun nieuwe inlog.
b.
Informagie 2.0
Presentatie door Jean-Paul (hoofdredacteur) over de stand van zaken.
Wat er gaat komen (o.m.):
 interview Shim Lim
 trucs van Jan Kosters
 bezoek aan club Gonga met verslag
VIDEOUITLEG over inloggen en wachtwoord wijzigen
Hoofdredacteur presenteerde een video waarin deze uitleg stap voor stap is
uitgebeeld. Deze uitleg verschijnt binnenkort ook online.
c. NMU-website
MEDEDELING: Kevin Ike gaat het websiteredactieteam versterken.
d. Vrijwilligers gezocht voor o.a.:
(1) NMU sociale media te onderhouden in samenwerking met de webmaster van
de NMU-website. Stand van zaken.
(2) Tekst- en foto redacteur die voor de NMU website berichten kan uitwerken en
het leuk vindt om bijvoorbeeld overzichten te maken van prijswinnaars van
concoursen uit het verleden en daar foto's bij te zoeken
9. FISM-zaken
a. Uitleg FISM-kaart. Per club inventariseren wie dat wil. Uitleg op website van
FISM. Bestelprocedure.
Deze is tweemaal aan alle clubs verzonden. Er blijkt in een rondvraag weinig animo
voor te zijn.
DB ligt toe dat er behalve NMU Preferred dealers ook FISM-partner-dealers zijn, die
korting geven op vertoon van de FISM-pas.
Een FISM-pas kan men via de club bestellen tegen kostprijs + verzendkosten (5,- E
per pas).
b. Inventarisatie van acts voor WK-FISM. Selectieprocedure: zie NMUregelgeving op de website.
Mogelijke acts:
* Marcel Kalisvaart
* Manro (hangt af van eventuele beperkingen m.b.t. het vervoer van vogels)
* Niek Takens
ACTIE: Omdat Barry van der Schatte Olivier en Michael van Straelen niet in de
gelegenheid zijn om deel te nemen onderzoekt Mysterium of Lodewijk de Widt
wil meedoen.
OPMERKING ALGEMEEN m.b.t. EK/WK FISM:
In principe kunnen alle acts, die daarvoor in aanmerking komen (punten), zich
met een handtekening van de NMU-president aanmelden voor een EK/WK.
Hoewel dit niet eerder voorkwam kan het totale aantal aanmeldingen hoger
zijn dan het beschikbare aantal wedstrijdplaatsen. Alleen in dat geval kan de
FISM een land opdragen acts terug te trekken. Om die reden wordt bij het
opstellen van de lijst van mogelijke acts voor een EK/WK een volgorde
gehanteerd op basis van behaalde punten op NKs. Zie regelgeving.
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Het minimum aantal acts dat de NMU altijd kan inzenden is 2 x toneel en 1 x
close-up. Deze regeling is vastgelegd in het FISM ‘Contest Allocation System
(CAS)’.

10. Bestuur en beleid
a. Samenstelling AB/DB: update wisselingen bestuur (annex)
Aanstaande vacatures (bijlage). Tijdig kandidaten aanmelden aub. Oproep door
voorzitter.
52 Schakels meldt dat Maarten Vermaak van die club (registeraccountant) in
principe bereid is het van Fred-Ric over te nemen aan het einde van diens termijn.
b. beleidszaken
(1) Clubs hebben slechts 1 soort leden is.
Moreel appel om dit uit te dragen.
(2) NMU heeft een vertrouwenspersoon benoemd. Frederik van Meeteren.
Contactgegevens zijn opgenomen op de website. De gedragscode van de NMU
was reeds eerder op de site geplaatst.
(3) Procedure afdrachten aan NMU (clubs en donateurs)
Regeling wordt bekend gemaakt op de site. Zie ook pt 6.b. en bijlage.
(4) Procedure verzenden NMU-passen
Bekend gesteld aan alle clubs.
(5) 2-prijzenbeleid
Op eerdere verzoeken van leden heeft het DB een richtlijn ontwikkeld. Deze werd
(toegezonden en) gepresenteerd. Het betreft een richtlijn om leden heel duidelijk te
maken hoezeer het aangesloten zijn bij de NMU hen voordeel oplevert.
Opmerking: dit is slechts één van de vele voordelen.
BESLUIT DB: afkondiging ‘NMU Richtlijn 2-prijzenbeleid’. Zie bijlage.
In deze richtlijn is onder meer opgenomen dat deelnemers aan een wedstrijd
(NK) een ander bedrag betalen voor b.v. een DFoM.
ACTIE DB: De richtlijn komt op de website.
11. Volgende AB-vergadering
Datum van de statutaire jaarvergadering: Zaterdag

10 maart 2018

12. Rondvraag
MKCN – 50 jaar lid van de NMU. Is daar iets voor? Gaat DB over nadenken. Lastig
in de uitvoering omdat de daarvoor benodigde gegevens niet zijn vastgelegd. Er is
geen beleid voor.
ALADDIN – is er beleid m.b.t. berichtgeving over overlijden van leden? DB: in de
afgelopen 10/12 jaar werden verzoeken van familie en clubs altijd gehonoreerd. Dit
kan zijn in de vorm van een artikel/foto of een spreker bij een uitvaart.
GONGA – DB moet het Jaarverslag 2016 nog maken
52SCHAKELS – Leo Smetsersdag. Werkt hij samen met de NMU? DB: nee, dat wil
hij niet. Wel naar gevraagd. Gevolg: Lastig met planning vwb NJT. DB wil overkill
voorkomen. Omdat betrokkene geen lid is van de NMU is ‘sturen’ vanuit de NMU
moeilijk.
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52 SCHAKELS – Wanneer wil NMU weer FISM organiseren? Kan EK of WK zijn.
DB: dat moet dan minimaal 6 jaar vooruit. Indien daar belangstelling voor is wil het
DB met betrokkenen graag in overleg. Zonder PCO is dit niet haalbaar. Secretaris
meldde dat Congrescentrum Den Haag en de RAI hierover al eens contact
opnamen. Toen de termijn werd genoemd was de interesse weg. Neemt niet weg
dat onderzoeken altijd kan.
Tevens opgemerkt dat de opkomsten bij de EKs in Blackpool (2011 en 2017) hoog
waren (vanwege Blackpool), maar dat het EK in 2014 in Frankrijk een laag
bezoekerstal had.
ACTIE DB: schrijven jaarverslag 2016.
OPROEP: wie heeft interesse om na te denken over de haalbaarheid van een
EK in 2023 en een WK in 2024. Graag melden bij het DB.
Vergadering werd gesloten om 13:05 (met excuus van de dagvoorzitter voor de overschrijding met 5
min.  )
====

Bijlagen bij de agenda
Ad. 6 b. Regeling NMU afdrachten voor 2017 en 2018
A. Inleiding
Afdrachten voor clubleden en door donateurs vinden plaats op basis van een kalenderjaar.
B. Regeling
a. De NMU kent twee soorten aangeslotenen, namelijk clubleden en donateurs:
(1) NMU-ers die lid zijn van een club noemen we clubleden. De NMU (er)kent slechts één soort clubleden: leden die door de
club zijn aangemeld op de ledenlijst van de NMU, waarvoor een NMU-pas wordt uitgeschreven.
(2) NMU-ers die in juridische zin donateur zijn van de stichting worden ook wel ‘lid van de ‘NMU Magic Club’ worden
genoemd.
b. Afdracht/betaling aan de NMU door clubs
(1)Voor clubleden draagt de club éénmaal per jaar, op basis van het aantal leden in januari van dat jaar, een afdracht af aan de
NMU.
(2) Dat bedrag wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de statutaire jaarvergadering (de voorjaarsvergadering van het Algemeen
Bestuur) voor het volgend jaar.
(3) De NMU maakt voor clubleden een onderscheid tussen leden en jeugdleden. Voor jeugdleden geldt een korting.
(4) Afdracht per clublid voor het jaar 2017 en 2018:
45,- euro per clublid
25,- euro per jeugdlid van een club
c. Betalingen aan de NMU door donateurs (leden van de NMU Magic Club)
(1) Donateurs betalen rechtstreeks aan de NMU.
(2) De donatie is minimaal 47,50 per donateur, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in leeftijd (geen jeugdleden onder
donateurs).
(3) Indien een donateur zich gedurende een jaar aanmeldt betaalt hij:
5,- euro keer het resterend aantal hele maanden van dat jaar.
Voorbeeld: aanmelden in juni > resteert: 7 volle maanden >
7 x 5,- = 35,- euro
d. Geen restitutie bij tussentijdse opzegging.
Voor clubleden en donateurs die gedurende een kalenderjaar opzeggen geldt geen restitutie van gelden voor het resterend deel
van dat kalenderjaar.
e. NMU-passen
(1) Geldigheidsduur passen
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Het DB stelt vast wanneer en voor welke periode voor alle leden (en donateurs) nieuwe passen worden aangemaakt. Op de pas
staat een geldigheidsduur.
(2) Passen voor clubleden
NMU-passen voor clubleden worden periodiek aangemaakt op basis van de gegevens in de ledenlijst op de NMU website.
Bij tussentijdse aanmeldingen van leden door een club (via de website) worden de accounts van deze nieuwe leden gevalideerd
door de ledenadministratie of door de secretaris van de NMU. Dit kan kort na aanmelding en staat los van de afdracht voor dit
lid door de club aan de NMU.
Bij tussentijdse aanmeldingen van clubleden schrijft de secretaris van de NMU voor die leden een pas uit, indien die nieuwe
leden nog niet al bij een andere club zijn ingeschreven.
(3) Passen voor donateurs en het activeren van hun accounts
Stap 1 - De secretaris (en ledenadministratie) ontvangt een door de website automatisch gegenereerde melding van een
inschrijving.
Stap 2 – De secretaris controleert de betaling door de donateur op de NMU-rekening (secretaris kan daar meelezen)
Stap 3 – na ontvangst van de betaling:

stuurt de secretaris de nieuwe donateur een pas

activeert de secretaris of de ledenadministratie (op verzoek van de secretaris) het account van de nieuwe
donateur
f. Restitutie ‘dubbelleden’
(1) Sommige leden zijn lid van meer dan één club. Alle clubs doen de afdrachten aan de NMU voor hun leden aan het begin van
het kalenderjaar. Het aantal afdrachten bepaalt het aantal stemmen dat een club in een vergadering van het Algemeen Bestuur
kan uitbrengen.
(2) Omdat de afdracht mede bepalend is voor het aantal stemmen van een club in een vergadering van het Algemeen Bestuur
kan slechts een deel van de 2e, 3e, etc-afdracht worden teruggevraagd.
(3) De hoogte van deze restitutie wordt jaarlijks vastgesteld in de voorjaarsvergadering van het Algemeen Bestuur. Dit besluit
wordt door de club jaarlijks meegedeeld aan hun leden.

Ad. 10.b.(5)
NMU Richtlijn ‘2-prijzenbeleid’ 2017, 2018 en 2019.
Inleiding
Pashouders van de NMU moeten voordeel hebben van hun pas (lidmaatschap).
Jeugd moet gebruik kunnen maken van een structurele jeugdkorting.
Hierdoor ontstaan groepen van deelnemers/toegangsprijzen: leden, niet-leden en jeugd (eveneens leden en nietleden).
Jeugdleden moeten veelal, vanwege hun leeftijd, worden begeleid door familie. Ouders zijn aan begeleiding
veel geld kwijt. In zijn algemeenheid wensen leden regelmatig familie mee te kunnen nemen.
Onderstaande berekeningen zijn een richtlijn en planningstool voor organisatoren.
Voorgestelde prijzen:
Dagkaart kost voor een senior (NMU)
Voor familie/introducés van een NMU-er
Voor niet-lid

X euro.
X euro
X euro + 25% (maar altijd minimaal 5,- euro prijsverschil)

Dagkaart voor jeugdlid *) (NMU)
Voor familie/begeleiders jeugdlid

½ X euro
X euro

Dagkaart voor jeugd (niet NMU-lid)

½ X + 25% (maar altijd minimaal 5,- euro prijsverschil)

Wedstrijddeelnemers en assistenten

½ F (F = festivalkaart)

Toelichting op wedstrijddeelnemers **)
Wedstrijddeelnemers en hun assistenten betalen om aan een wedstrijd te mogen deelnemen 50% van een
festivalkaart (50 % van de kaartprijs voor leden; immers alle wedstrijddeelnemers zijn aangesloten bij de NMU
of een FISM zustervereniging). Aan wedstrijddeelnemers worden geen dagkaarten verkocht.
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Deze ‘lage prijzen’ voor wedstrijddeelnemers zijn bedoeld om wedstrijddeelname te stimuleren en om een
gelijke financiële behandeling te krijgen tussen wedstrijddeelnemers die wel en niet het hele festival (kunnen)
meemaken.
Opm: een NMU-lid kan met korting meerdere introducés meenemen (voorbeeld: avondvoorstelling of
dagactiviteit met de hele familie).
Aan activiteiten van de NMU kunnen ook leden van buitenlandse zusterclubs deelnemen voor hetzelfde bedrag
als NMU-leden. NK, NK-Jeugd, jeugdweekeind, etc.
Voor meerdaagse activiteiten, zoals b.v. het Dutch Festival of Magic (congres) het verschil tussen leden en
niet-leden minimaal gelijk is aan het bedrag van de jaarlijkse afdracht voor een NMU-lid (in 2017 en 2018 :
45,- euro).
Buitenlanders die NMU-activiteiten bezoeken en houder zijn van een FISM-pas of lid zijn van een FISM
zustervereniging krijgen dezelfde korting als een NMU-lid.
*) Jeugdlid ben je tot het einde van het kalenderjaar waarin je 18 wordt.
**) Voor wedstrijddeelnemers die onder jeugd vallen geldt de voor hen gunstigste korting. Korting op korting
is niet mogelijk.
= = = *** = = =
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Handige overzichten
NMUJeugdMSD
D-Day
Jeugd
FISM EK
FISM WK
Magic
concours
weekeind
festival /
NK
2015
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
2016
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
2017
Ja
Nee ***)
Nee
Nee *)
Ja
Ja
2018
Nee
Ja
Ja **)
Nee
Ja
Ja
2019
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
2020
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
2021
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
*) organisatorisch niet haalbaar.
**) aard van deze dag nog niet duidelijk. Aladdin komt met aanvullende berichtgeving.
***) afgelast wegens te weinig wedstrijddeelnemers
VR FISM = voorronde voor FISM kampioenschappen
2012
Nee (WK)

2013
Ja
VR FISM
EK/WK

2014
Ja
VR FISM
WK

2015
Nee (WK)

2016
Ja
VR FISM
EK/WK

FISM EK

-

-

EK
VR FISM
WK

-

-

FISM WK

WK
Blackpool
MKCN
VR FISM
WK

-

-

-

vervallen

Ja

WK
Italie
GCR
VR FISM
WK

-

Ja
Aladdin
-

NMU congres en NK

Nieuwjaarstreffen

2017
Ja
NBG
Hoofddorp
VR FISM
WK
EK
Blackpool
VR FISM
WK
-

Afgelast

Ja
52 Schakels

-

Ja

Ja
Aladdin
-

16e
31e
2x
4x

17e
32e
2x
4x

18e
33e
2x
digitaal

Ja
7 of 8 okt
19e
afgelast
2x
digitaal

Ja

Ja

Ja

Ja

Alternatief voor NJT
Magic Surprise Day
(indien geen DD)
Dynamite Day
(indien geen MSD)
Jongerenweekeind
Juniorenconcours
NMU AB-vergadering
Vakblad voor de
goochelkunst
Ruimte voor aanvullende
activiteiten

Ja
Aladdin
14e
29e
2x
4x

Ja
5 okt
15e
30e
2x
4x

Ja

Ja

-

2018
Nee (WK)

-

WK
Z-Korea
Nee; botst
met
Smetsersdag
MKCN
VR FISM
WK
In
behandeling
20e
34e
2x
digitaal
Ja

Overzicht juryleden NMU NK 2010 - 2016
2014
1 Douwe Swierstra (voorzitter)
2 Paul Morak
3 Lodewijk de Widt
4 Sylvia Schuyer
5 Karel de Rooij *) op vr en zat

2013
1 Douwe Swierstra (voorzitter)
2 Paul Morak
3 Lodewijk de Widt
4 Dan LeFay
5 Sylvia Fritschek. Zij verving
Rene Nieuwenhuisen; die
uitviel

2011
Cor Leenen,
Rob Ziekman
Bert Speelman
Sylvia Fritschek
John Anders
voorzitter

2016 NK Straatgoochelen
1. Frank Neeling (VZ)
2. Bert Speelman
3. Miss Minetti (L)
4. Henk OpdenBrouw
5. Lodewijk de Widt

2016 NK Meppel
1. Frans de Groot (VZ)
2. Flip Hallema
3. Christian farla
4. Bert in den Berken
5. Amy Galata (L)

2016 NK Goochelen voor Kids
1. Wim van Dokkum (VZ)
2. Flip Hallema
3. Ger Copper
4. Frans de Groot
5. Antoinette van Voorst (L)

2010
Ronald Moray
voorzitter
Bert Speelman
Frank Neeling
John Anders
Yvonne Keuls
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2017 DFoM – NK 2017
Met daar in
NK Goochelen voor Kids
1. Lodewijk de widt
2. Tineke van der Struik
3. Sabine van Diemen
4. Arjan van Vembde
5. Emiel Lensen

2017 NK Straatgoochelen
1. Marlies Greve
2. John Anders
3. Rob Mollien
(in 2017 : 3 juryleden)

2017 NK Junioren
Afgelast wegens te weinig
wedstrijddeelnemers

Gouden Speld Commissie
De commissie bestond de afgelopen jaren uit:
2009
2010
2011
2012
3/2012 – 3/2013
3/2013 – 3/2014
3/2014 – 3/2015
3/2015 – 3/2016
3/2016 – 3/2017
3/2017 – 3/2018

Rob Ziekman, Bernard van den Boogaard, Wim Bos.
Tel Smit, Bernard van den Boogaard, Hans Rademaker (John Anders)
Hans Rademaker (John Anders), Wim Bos, Hans Pelgrim
Douwe Swierstra, Martin Hanson, Hans Pelgrim
Douwe Swierstra, Martin Hanson, Wim Bos
Frans de Groot, Elzo Nieuwold en John Anders
Willem Christiaans, Henk Op den Brouw en Frederik van Meeteren
Willem Christiaans, Henk Op den Brouw en Elzo Nieuwold (Willy
Magnetica)
Frederik van Meeteren, Dennis Renardel de Lavalette, Willy Magnetika
(Elzo Nieuwold)
Marlies Greve, Dennis Renardel de Lavalette, Flip Hallema

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:
President
Jasper Oberon
Vice-President
Douwe Swierstra
Fred-Ric Schrijvers
Secretaris
Kees Ros
Marketing en promo
Martin Paul

gekozen
Nov 2015
1e T
Nov
2015
1e T
Maart
2017
1e T
Maart
2013
1e T
Maart
2012
1e T

herkozen

Herkozen
2e T
Maart 2016
Maart 2015
herkozen
2e T

e

einde termijn
Nov 2018
Kan herkozen
Nov
2018
Kan herkozen
Maart
2020
Einde 1e T
Maart 2019
Einde 2e T
(niet herkiesbaar)
Maart
2018
Einde
2e T

1 T = eerste termijn
Penningmeester
Marc Blommestijn

Maart
2015
1e T

Beëindigd
per
maart 2017.

President: gekozen in november 2015
Vice-President: gekozen in november 2015
Penningmeester: gekozen in maart 2015
Marketing: herkozen (2e T) in maart 2015
Secretaris: herkozen (2e T) in maart 2016.
Algemene opmerking: Het DB streeft ernaar met minimaal 4 man het DB te bezetten en accepteert
in een periode tussen twee vergaderingen een open plaats in het bestuur.
= = +++ = =
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