Verslag van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de Stichting NMU
op zaterdag 10 maart 2018

Vergadering:

AB Vergadering

Voorzitter:

Datum / tijd:

Zaterdag 10 maart, 10:30 – 13:00.

Locatie:

Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht (zie onder voor routebeschrijving)

Jasper Oberon

Bijlagen:
Verzendlijst

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

Opmerkingen:

Voorstellen voor tekstuele aanpassingen door clubs zijn verwerkt

Opgesteld: Ede, 12 maart 2018.

Bijgevoegd treft u het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting NMU.
In dit conceptverslag zijn de voorstellen tot tekstuele aanpassingen van clubs n.a.v. eerdere
conceptversies verwerkt.
Vastgesteld tijdens de AB-vergadering van 15 september 2018.
Namens het Dagelijks Bestuur van de Stichting NMU,
Kees Ros
Secretaris
0318-624161
06-23901160
E: c.ros@chello.nl
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Verslag AB vergadering
Secretaris inventariseert aanwezigen en stelt vast of voldoende stemmen aanwezig zijn om besluiten te
nemen.
Aanwezig vertegenwoordigers van 78 % van het totaal aantal bij clubs aangesloten leden.
Ter vergadering genomen besluiten zijn met onmiddellijke ingang rechtsgeldig.
Aanvang: 10.31 uur.

1. Opening door president - Welkom
Jasper Oberon heet een ieder welkom.
2. Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
 Aan- en afmeldingen van leden van clubs en donateurs; Deze zijn verwerkt door de
ledenadministratie; met dank aan Henk OpdenBrouw.
 Binnengekomen: goochelmateriaal en tijdschriften voor het jeugdweekeind (drie donaties),
onder meer van Rob Ziekman.
 Uitreikstukken t.b.v. AB-vertegenwoordigers: winst/verlies 2016,2017. Groeicijfers NMU.
Eerste inschatting voor de begrotingen voor de periode 2018-2021.
3. Verslag AB september 2017
Het conceptverslag van de vorige AB-vergadering, naar de clubs gezonden op 14 oktober
2017, werd – in agenda - na kleine wijziging ter vergadering goedgekeurd.
4. a. Benoeming opvolger voor penningmeester Fred-Ric Schrijvers
Er waren geen tegenkandidaten aangemeld.
Maarten Vermaak werd met algemene stemmen gekozen in de functie van penningmeester
als opvolger van Fred-Ric Schrijvers, die deze functie ad-interim een jaar bekleedde. Dank
gaat naar hem uit.
b. Opvolging bestuurslid Martin Paul (marketing/promotie)
Het maximum van twee DB-termijnen zitten er voor Martin Paul op. Vóór de vergadering
hadden zich geen kandidaten aangemeld.
Aan clubs wordt nogmaals gevraagd of zij kandidaten naar voren kunnen schuiven.
Martin Paul licht verder toe dat hij geen tijd heeft om dit werk – na 6 jaar – voort te zetten.
Hij is bereid nog adviezen te blijven geven aan DB/AB, als adviseur.
c. Opvolging secretaris per mrt 2019
e
Betreft einde 2 termijn. Vacature is bekend gesteld. Het DB roept clubs op kandidaten naar
voren te schuiven.
ACTIE: DB bereidt voorstel voor om het art max 6 jaartermijn af te schaffen. Bespreken
op volgende AB.
5. Begroting 2017/2018
a. Financieel verslag 2017, penningmeester
Fred-Ric presenteert de gegevens 2016 en 2017 met een PPt-presentatie.
Geen vragen van de clubs.
Exploitatie-overzicht komt als bijlage bij het verslag.
b. Verslag kascommissie
Frans de Groot geeft mede namens Jan Kosters compliment over de financiële
verslaglegging.
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c. Verlenen decharge aan het DB (na goedkeuring AB, stemmen)
Het AB verleende unaniem décharge aan het DB over 2016 en 2017.
d. Benoeming kascommissie 2018 (mrt) - 2019 (mrt)
Frans de Groot stopt. Fred-Ric Schrijvers wordt lid kascommissie en zal aan Jan
Kosters vragen daar ook zitting in te nemen, met goedkeuring van de AB.
e. Begroting 2018 – 2021 (vooruitblik op de NMU-cyclus)
Begroting is opgenomen als bijlage.
DB onderzoekt mogelijkheden tot instellen ‘fonds voor ontwikkeling van nieuwe
initiatieven’.
6. Activiteiten, NMU-cyclus (hoofdzakelijk mededelen)
2018 Ter info

feb - Blackpool

11 maart GiGaGoocheldag – van leken tot professionals. Met Open Dag voor leken.
e

15 april - 34 NMU NK Goochelen voor Junioren, Meppel

20 mei – Boulevard of Magic *) – IJmuiden (beter weer ?)
*) bij deelname van minimaal 6 acts kan dit ook een NK Straatgoochelen zijn.





2019



juli FISM WK in Z-Korea
6 oktober – Aladdin, Zwolle, Organisatie: noordelijke clubs; toegang ook voor andere clubs.
19-21 oktober – NMU Goochelkamp voor de jeugd
Bureau Tribe gaat vermoedelijk in oktober festival organiseren: 1 – 6 oktober in Breda. Gericht
op het grote publiek.

Oproep aan organisatoren hun plannen voor 2019 bekend te stellen.
Inventarisatie van clubs die bereid zijn een activiteit te organiseren
Bij het organiseren van activiteiten (ook door clubs ten behoeve van ons allen) is het
naleven van het NMU-tweeprijzenbeleid (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 donateur heeft.
Liefhebbers om zitting te nemen in het OrgTeam van het DFoM kunnen zich aanmelden bij secr
NMU.

2020
FISM EK in Spanje

Rondvraag/Inventarisatie:
 MKA onderzoekt of het een goochelevent kan organiseren; nog onbekend of
en wanneer dat mogelijk is.
 Gonga onderzoekt mogelijkheid tot organiseren van een NJT/voorjaarstreffen
2020 ivm jubileum.
 Haaglanden bestaat dit jaar 20 jr. Wil Vriendschappelijk Onderling Concours
organiseren, samen met 52 S en GCR.
 GCR: april/mei wil met een groep naar de show van Christian Farla. Busreis.
7. FISM-zaken
a. 2018 FISM WK
Momenteel is van twee acts zeker dat zij meedoen: Niek Takens, Lodewijk de Widt zeker.
Zippo moet zich 11 maart kwalificeren in Utrecht.
Juryleden zullen op die dag de act beoordelen en de president van de NMU adviseren.
b. FISM-passen vervangen NMU-passen in 2018
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De NMU vervangt dit jaar de NMU-passen door FISM-passen. Daarop staat de NMU vermeld.
De FISM passen bieden nog meer voordelen aan leden.
De passen worden centraal door de NMU besteld a.h.v. de ledenlijst.
Nabestellingen (b.v. nieuwe leden of na verlies) via de secretaris kosten E 5,- per kaart.
c. FISM WK bidbooks 2021, Canada en Spanje
Tijdens de ‘AB’-vergadering van de FISM in Z-Korea worden twee landen gepresenteerd, die
een bidbook hebben uitgebracht voor de volgende FISM WK in 2021.
Dat zijn Spanje en Canada.
Opgemerkt dient te worden dat het FISM EK in 2020 in Spanje wordt gehouden.
Vice-president geeft korte uitleg over beide bid-books.
ACTIE: Secr stuurt bid-books naar de clubs en verzamelt meningen. Deadline
meegeven. Resultaat: naar vice-pres.
d. NL FISM WK acts en reiskostenvergoeding
Het DB heeft besloten aan de Nederlandse 2018-FISM-WK-acts een eenmalige vergoeding in
de reiskosten te verstrekken. Zij promoten de Nederlandse goochelkunst in het buitenland.
(vgl dit met de steun die sportbonden aan hun topteams geven).
De AB steunt dit besluit.
8. Commissie gouden speld (GS)
a. Commissie en DB hebben een voorstel gedaan. Stemming heeft plaatsgevonden
binnen het AB (uitslag blijft GEHEIM !).
- Stemming: met 2/3 meerderheid akkoord.
b. Benoemen nieuwe GS-Commissie:
DB benadert Wim Bos, Flip Hallema en Marcel Kalisvaart met goedkeuring van het
AB.
9. NMU-communicatie & -leden
Communicatie
a. Website
 Clubprofielen – vzv aangeleverd – zijn aangepast.
 Op verzoek van het AB zijn inmiddels alle wachtwoorden nu persoonlijk.
 Op verzoek van het AB zijn de wachtwoorden voor site en IM nu gelijk.
 Het aanmelden van evenementen is vereenvoudigd en kan nu door clubs zelf
 Het verwijderen van files blijft om redenen van veiligheid (geen onnodig
verlies van files van dubbelleden) bij de ledenadministratie.
b. Informagie, een statusupdate
 Informagie.nl ‘zit achter de NMU-inlog’; artikelen etc. zijn alleen beschikbaar
voor NMU-leden.
 Ten behoeve van promo-doeleinden is er een aparte preview-webpagina
(informagie.nl/preview) met een kleine selectie onderwerpen die openbaar
beschikbaar zijn.
c. Social media – facebook – twitter – vlog: Update
Inzet Facebook (www.facebook.com/nmumagic)
 Advertentie t.b.v. promotie voor de GiGaGoocheldag zorgt voor groeiende
zichtbaarheid.
 Inzet Facebook-berichten zorgt eveneens voor groeiende zichtbaarheid.
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Het gebruik van sociale media onder onze doelgroepen is, zoals ook in het
algemeen, aan verandering onderhevig.
 Er wordt daarom onderzocht welke andere sociale media, waaronder
Instagram, ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de doelstellingen en
het beleid van de NMU, The Magic Way.
[Inmiddels is het NMU-Instagram-account gelanceerd:
www.instagram.com/nmu_magic ]
Leden
d. Ledenlijst en GDPR
Martin Paul verstrekt informatie over nieuwe wet.
De NMU voldoet op vrijwel alle punten al aan de nieuwe eisen. Het DB werkt aan de
laatste details.
Informatie voor clubs: Als er een nieuw clublid is, geef dan bij het nieuwe clublid aan
dat zijn of haar contactgegevens zullen worden gedeeld met de NMU ten behoeve
van de bijbehorende NMU-service richting leden van NMU-verenigingen (denk aan:
NMU/FISM-pas, NMU-inlog (Informagie.nl en NMU-website)).
e. Clubs dragen af voor alle leden.
Je hoort je te houden aan de statuten. Een club hoort voor alle leden de vastgestelde
bijdrage aan de NMU te voldoen.
10 Bestuur en beleid
a. Prijzenbeleid
NMU-prijzenbeleid begint vorm te krijgen. Op 11 maart wordt de richtlijn opnieuw uitgetest.
Daarna wordt de regeling geëvalueerd, zonodig aangepast, en bekend gesteld op de site.
b. Donateursgelden
Deze blijven gehandhaafd op E 47,50 per jaar. Voor nieuwe donateurs, die zich in de loop van
2019 aanmelden, geldt dat het resterende aantal volle maanden van een kalender jaar wordt
berekend op basis van E 4,- per resterende volle maand. Dit is v.w.b. de berekening per
resterende maand een kleine aanpassing op de eerder goedgekeurde regeling.
c. Afdrachten aan de NMU door clubs
Vooralsnog ziet het DB geen reden de bijdragen voor clubleden aan de NMU te verhogen of
anderszins aan te passen.
d. Instellen ‘werkgroep’ Dutch Festival of Magic – brainstormgroep
Het DB laat een groep jongvolwassen goochelaars een brainstorm houden m.b.t. het DFoM.
Hierin onder meer de opzet van wedstrijden (met b.v. voorselectie via video’s of YouTube?).
Wat spreekt de jongere doelgroep aan?
11. Volgende AB-vergadering
Voorstel: Zaterdag 15 september 2018
12. Rondvraag
GCR vond de begrotingen voor de komende jaren te defensief, omdat die geen ruimte lijken te
bieden voor experimentele activiteiten, maar gebaseerd is op de resultaten uit het verleden.
DB antwoordde dat die ruimte er wel degelijk is omdat gelden zijn gereserveerd in de rubriek
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‘mogelijke uitgaven uit reserve’ (met voorbeelden; bovendien is binnen deze rubriek
herschikking van gelden mogelijk). Een post ‘experimentele activiteiten’ is niet opgenomen,
omdat daartoe geen voorstel is ingediend. Zonder concrete voorstellen is dat voor de
komende jaren lastig te budgetteren. Verder werd door DB opgemerkt dat er reeds
experimentele activiteiten zijn, zoals de ‘geheime bijeenkomsten van twintigers en dertigers’
aan de organisatoren waarvan het DB reeds steun heeft aangeboden.
ACTIE: Verdere voorstellen door clubs of individuele NMU-ers m.b.t. door GCR bedoelde
activiteiten - met financiële onderbouwing - worden door het DB afgewacht.
====
VERZOEK aan vertegenwoordigers:
Binnen de clubs navraag te doen of:
-

er vrijwilligers zijn die invulling willen geven aan de functies in pt 4.b. en 4.c.
er vrijwilligers zijn die kunnen bijdragen aan de Informagie
er vrijwilligers zijn die een functie willen gaan bekleden in het DB
er clubs zijn die de komende twee jaren activiteiten t.b.v. of i.s.m. de NMU willen
organiseren
De resultaten horen we het liefst per mail ongevaar 6 weken vóór
een AB-vergadering.
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Bijlagen bij de agenda
Handige overzichten
Jeugdconcours

MSD

D-Day

Jeugd
weekeind

FISM EK

FISM WK

2015
2016
2017
2018

NMUMagic
festival /
NK
Nee
Ja
Ja
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nee
Ja
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
-

Ja
Ja

2019
2020

Ja
Ja

Ja
Ja

Nee
Ja
Nee
N-clubs
Aladdin
Nee
?

Ja
Nee

Ja
Ja

-

2021

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja
Spanje
-

Ja
Canada
of Spanje

VR FISM = voorronde voor FISM kampioenschappen
Overzicht juryleden NMU NK 2010 – 2016
2010

2011

2013

2014

Ronald Moray
voorzitter
Bert Speelman
Frank Neeling
John Anders
Yvonne Keuls

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

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

1 Douwe Swierstra (voorzitter)
2 Paul Morak
3 Lodewijk de Widt
4 Sylvia Schuyer
5 Karel de Rooij *) op vr en zat

2016 NK Straatgoochelen

2016 NK Meppel

2016 NK Goochelen voor Kids

2017 NK Hoofddorp

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

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

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

1. Lodewijk de Widt (VZ)
2. Arjan van Vembde
3. Tineke van der Struik (L)
4. Sabine van Diemen
5. Emiel Lensen

Gouden Speld Commissie
De commissie bestond de afgelopen jaren uit:
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
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 la Valette, Willy Magnetika
(Elzo Nieuwold)
Marlies Greve, Dennis Renardel de Lavalette, Flip Hallema

NMU planning bestuursverkiezingen
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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

gekozen
Nov 2015
1e T

Vice-President
Douwe Swierstra

Nov
2015
1e T

Penningmeester
Fred-Ric Schrijvers

Maart
2015
1e T
Maart
2013
1e T
Maart
2012
1e T

Secretaris
Kees Ros
Marketing en promo
Martin Paul
e

herkozen

Maart 2018

Interim vanaf
Maart 2017

Kandidaat
Maarten Vermaak
52 Schakels

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

Maart
2018
Einde
2e T

einde termijn
Nov 2018
Einde 1e T
Kan herkozen
Nov
2018
Einde 1e T
Kan herkozen

Maart 2019
Einde 2e T
(niet herkiesbaar)
Maart 2018
Einde 2e T
(niet herkiesbaar)

1 T = eerste termijn
President: gekozen in november 2015
Vice-President: gekozen in november 2015
Penningmeester: gekozen in maart 2017
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
dus in een periode tussen twee vergaderingen een open plaats in het bestuur.
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