Verslag van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de Stichting NMU
op zaterdag 15 september 2018

Vergadering:

AB Vergadering

Voorzitter:

Datum / tijd:

Zaterdag 15 september 13:00 – 15:10

Locatie:

Nationaal Trainingcentrum voor Muziek, Dans en Theater AKOESTICUM, te Ede

Jasper Oberon

Bijlagen:
Verzendlijst

Bestuurders

Opmerkingen:

Correcties verwerkt: 1 november 2018.

Opgesteld: Ede, 17 september 2018. Correcties verwerkt: 1 november 2018.

Bijgevoegd treft u de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting NMU.
Onderwerpen die op verschillende momenten aan de orde kwamen maar bijeen horen, zijn
samengevat onder het betreffende thema.
Genomen beslissingen zijn altijd met onmiddellijke ingang rechtsgeldig.
Dit verslag is vastgesteld tijdens de AB-vergadering van 9 maart 2019.
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
Aanwezige clubvertegenwoordigers zijn goed voor 83 % van het bij clubs aangesloten aantal leden.
Ter vergadering genomen besluiten zijn met onmiddellijke ingang rechtsgeldig.
Zie bijlage voor lijst van aan- en afwezigen.
Aanvang: 13:00 uur.

1. Opening door dagvoorzitter, vice-president Douwe Swierstra
Douwe heet allen welkom. Kondigt enkele presentaties aan. Stelt vast dat beslissingen genomen
kunnen worden. Verontschuldigt afwezigheid president i.v.m. optredens.
2. Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
Secretaris reikt overzicht uit van in- en uitgegane berichten
Ingekomen en uitgegaan:

Emails over toegang Magic Castle op vertoon van FISM/NMU-pas

Verificatie/Afwijzing aanmaak FISM-kaarten. Niet-NMU-leden werden afgewezen door FISM.

Emailverkeer over opstarten DFoM2019

Toestemming van Hans Klok voor gebruik van zijn naam voor de Trophy
Uitgegaan:

Brief naar Blackpool magicians met verzoek alle Nederlanders aan te schrijven over DFoM 2019
Ingekomen:

Suggesties voor artiesten DFoM 2019

Artiesten die zichzelf aanbieden voor DFoM 2019

Suggestie juryleden voor DFoM 2019, o.m. van GCR

Uitnodigingen (kaartjes) aan leden om voor Hans Klok bij TV-uitzending van Pauw te zijn

Overlijden Martin Tonelly (9/7)

Overlijden Auke van Dokkum (29/5)

FISM WK 2021: het besluit in Busan (Korea) dat voor 2021 is gekozen voor Canada

In: Div. emailberichten over een Italiaanse oplichter – waarschuwing tegen Gaetano di Stefano
Verwerkt in begroting: voorstel GCR van mrt 2018 (innovatie). Zie pt 4.

3. Verslag AB maart 2018. Goedkeuring door AB.
Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de NMU van 10 maart 2018
e
(de 4 versie) werd met algemene stemmen goedgekeurd.
4. Begroting en prognose 2018, 2019, 2020
Maarten Vermaak, penningmeester, hield een presentatie met Power Point. Tevens deelde hij
een document uit met daarin de prognose voor de begrotingen over de periode 2018 – 2021.
Om schijnzekerheid tegen te gaan zijn alle bedragen afgerond op honderdtallen.
Het voorstel om gelden te reserveren voor vernieuwing zijn opgenomen in een
vernieuwingsfonds.
Een aantal algemene waarnemingen/conclusies:
- de NMU kent het aantal leden van de clubs formeel uitsluitend op basis van de
meldingen van de clubs (jaarlijks per januari).
- uit emailverkeer is gebleken dat enkele clubs leden hebben die niet zijn aangemeld bij
de NMU. De voorzichtige schatting is dat het gaat om circa 19 personen, vermoedelijk
meer. Dit leidt tot ongewenste minderopbrengsten, terwijl de gelden nodig zijn voor
het steunen van activiteiten die – wisselend - alle doelgroepen ten goede komen. Het
gaat om een bedrag van meer dan € 850,- op jaarbasis.
- Het totaal aantal leden bij de clubs is nu – net na de crisis – ongeveer gelijk aan het
totaal aantal leden vlak voor de crisis.
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De NMU heeft met haar beleid – dat aan het begin van de crisis is ingezet om de
gevolgen van vergrijzing tegen te gaan – om extra te investeren in jeugd bereikt dat
de NMU anno 2018 qua ledental gezond is. Clubs kunnen met oog op bovenstaande
deze situatie nog verbeteren.
M.n. bij clubs met een jeugdafdeling zien we een daling van de gemiddelde leeftijd.
Dat is een mooie ontwikkeling.
Het aantal donateurs in de jaren vóór 2018 zijn enigszins geflatteerd omdat die
getallen ook de wanbetalers laten zien. De donateurs in 2018 betaalden allen.

In antwoord op de vraag wat de NMU doet aan wanbetalers:
1) Clubs worden in december aangeschreven met een lijst van leden die wordt
geëxporteerd uit de centrale ledenlijst (die door clubbesturen op de site zelf wordt
bijgehouden); in januari worden daar correcties op aangebracht op basis van input
van de clubs en deze worden verwerkt door de ledenadministratie; vervolgens stuurt
de penningmeester een rekening naar alle clubs t.b.v. de afdrachten.
2) Donateurs worden allen in januari aangeschreven door de secretaris met de vraag te
betalen voor het lopende jaar. Er volgt een herinnering. Indien per 1 april niet is
betaald wordt het account gedeactiveerd. Indien in de loop van het jaar nog steeds
niet wordtd betaald worden de gegevens per december van dat jaar verwijderd.
3) In zijn algemeenheid kan hier worden gesteld dat er gemiddeld twee clubs per jaar
laat betalen en dat het aantal niet betalende donateurs gering is.
Bijlage: de prognose van de penningmeester voor de periode 2018-2021.
5. Activiteiten, NMU-cyclus 2018 en 2019
Er werd kort stilgestaan bij de doelstellingen van de NMU. Wat doen we en waarom?
a. NMU Doelstellingen (verkorte weergave):
- goochelkunst op hoger niveau + onderlinge band versterken
- periodiek (nu digitaal) + zo mogelijk jaarlijks concours en congres (heet nu
festival’)
- aangesloten zijn bij de F.I.S.M.
Iedereen die de goochelkunst een warm hart toedraagt zou alleen al om deze redenen
de Stichting NMU moeten willen steunen.
Daarnaast biedt de Stichting NMU aan alle aangeslotenen veel meer: kortingen, FISMpas, toegang tot wedstrijden (en selectie om Nederland internationaal te mogen
vertegenwoordigen), centrale jeugdopleidingen (soms een losse dag en jaarlijks het
jeugdweekeind). Dat moeten we met z’n allen in stand willen houden ook als we om
persoonlijke redenen soms onderdelen van de NMU (of soms mensen) even ‘niet zien
zitten’.
b. Planning
De NMU streeft – vzv daar invloed op kan worden uitgeoefend naar het voorkómen van ‘overkill’ en naar
het noemen van activiteiten die voor clubleden en donateurs interessant kunnen zijn. Het betreft
meldingen van activiteiten die aan de NMU zijn gedaan.
2018
6 oktober – Aladdin, Zwolle (geen NMU)
7 oktober – BMFdag in België; BMF verzocht om publicitaire steun
Begin okt – Festival Breda (geen NMU); geen verzoek om steun
e
19 -21 oktober – jeugdweekeind (NMU); 20 keer – jubileum
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2019
Jan 2019 – Leo Smetsers’Crasy Carousel (geen NMU); geen steun gevraagd
Feb/mrt – NK Goochelen voor Kinderen/GiGaGoocheldag (indien organisator gevonden wordt)
(NMU)
31 maart (zondag) – coachingsdag ter voorbereiding NK-J (NMU)
14 april (zondag) – NK-J in Meppel (NMU)
30 mei – 1 juni DFoM 2019 met Hans Klok Trophy en NK 2019 (NMU)
9 juni – Boulevard of Magic / tvs NK Straatgoochelen (NMU; bij voldoende deelnemers)
e
18 – 20 oktober – 21 NMU jeugdweekeind (NMU); locatie is reeds ingehuurd

c. Uitleg en beslissingen bij activiteiten
(1) Jeugdweekeind 2018
- Er zijn per 15 sep 24 aanmeldingen. De verwachting is dat er 55 deelnemers zullen zijn.
Het OrgTeam schrijft alle deelnemers van 2016 en 2017 aan met een herinnering.
(2) NK Goochelen voor Kinderen is in 2018 niet gehouden omdat niemand ‘die kar kon
trekken’.
- er wordt naar gestreefd om dit wel in 2019 te houden. Mogelijk in de vorm van een
GiGaGoocheldag. Er wordt een organisator gezocht. Het streven zou moeten zijn dit eind
feb/begin mrt te doen met oog op andere activiteiten. Tevens kan een winnaar dan met
het behaalde puntental ‘meedingen’ naar de titel van Nederlands kampioen, omdat deze
punten kunnen worden opgenomen in de NK-lijst van het DFoM/NK-2019.
(3) JEUGDwedstrijden – STIMULERINGSMAATREGEL – VERDIEN een GRATIS KAART



alle deelnemers (mits de act is goedgekeurd door hun club) die meedoen aan het
NK-Jeugd op zondag 14 april in Meppel krijgen een GRASTIS FESTIVALTICKET
voor het DFoM 2019. Dit ticket is NIET OVERDRAAGBAAR.
winnaars (mits voldoende punten) kwalificeren zich tijdens het NK-jeugd voor de
Internationale Hans Klok Trophy Competition, die gehouden wordt tijdens het DFoM
2019 (30 mei – 1 juni 2019) in Ede

(4) Nederlands Jeugdkampioenschap Goochelen
 op zondag 31 maart 2019 is de coachingsdag in Meppel
 op zondag 14 april 2019 is het OPEN NK-Jeugd. Buitenlandse deelnemers zijn welkom.
Daarvoor zijn geen aparte prijzen. De hoogste scorende Nederlandse act binnen een
categorie mag zich kampioen binnen zijn/haar categorie noemen. De hoogste overall
scorende Nederlandse act mag zich Nederlands kampioen noemen.
(5) Dutch Festival of Magic 2019 (DFoM 2019)
 Vindt plaats op twee locaties: De Reehorst (Ede) en Akoesticum (Ede). Akoesticum voor
close-up.
e
 In het DFoM zijn opgenomen: het NMU NK en de Internationale 3 HK Trophy Competition
(met twee categorieën: Toneel en Close-Up) voor jeugdige goochelaars.
 Promotie: in Korea zijn 2500 flyers verspreid. Social media worden actief ingezet. Promofilmpjes met bekende internationale artiesten zijn reeds gemaakt en komen binnenkort
online. Er zal ook worden geflyerd in Blackpool en bij andere activiteiten, zoals in Zwolle
en België.
 Sponsors: er wordt een sponsoractie voorbereid door het DB. Bij succes heeft dit positief
gevold voor de begroting van het DFoM
 Aan het einde van de vergadering is de zaal getoond waar de close-up wedstrijden en
close-up shows zullen plaatsvinden.
 De NMU heeft zes schermen aangeschaft van 2x2 mtr die als achtergrond,
zijcoulissen en schuivende coulissen voor het wisselen van de mise en scene bij close-
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upactiviteiten kunnen worden ingezet. Deze schermen zijn tijdens deze AB gepresenteerd
aan de aanwezigen. Ook geschikt voor o.m. het toneel tijdens het jeugdweekeind.
De NMU schafte tevens aan: rolbanners en beach flags voor de promotie van het
DFoM (zonder jaartal met oog op toekomstig gebruik). De rollbanner is getoond tijdens de
vergadering.
Het NK 2019 is een VOORRONDE voor EK en WK/FISM (resp. 2020 en 2021)
Flyers voor het DFoM 2019 zijn aan de clubvertegenwoordigers meegegeven.
Tevens zijn flyers meegegeven voor de dealers Magicshop (via NBG) en Dynamite
Magic (aanwezig), en voor de activiteiten in Zwolle en België.

(6) Boulevard of Magic / tvs NMU NK Straatgoochelen
Gerhard Hessling meldde de datum: zondag 9 juni. Bij voldoende NMU-deelnemers (die
zich specifiek voor het NK aanmelden) kan dit evenement wederom het NMU NK
Straatgoochelen zijn.
6. Commissie gouden speld - Commissie deed tussentijds verslag
Wim Bos, lid van de GS-commissie, deelde mee dat de commissie in een ver gevorderd
stadium is met een unanieme voordracht. Deze was nog niet gereed.
De commissie zal het DB de voordracht toezenden.
De verwachting is dat tijdens de AB-vergadering van maart 2019 een voorstel in stemming
kan worden gebracht.
7. Magic Way & communicatie
Jean-Paul Broekhuizen hield een presentatie over de inzet van digitale middelen door de
NMU. Hij vertelde dat facebook, twitter en instagram het goed doen. Alle drie hebben veel
volgers en likes. Er was een piek (12.000 unieke adressen) tijdens de verslaglegging van het
FISM WK (Korea) door het reporterteam. Een grootse prestatie.
Het toont dat de inzet van social media effect kan sorteren en dat dit middel zeker ter promotie
van activiteiten moet worden ingezet.
Ook de vlogs van onder meer Jorrit worden goed bekeken.
Dit alles mede met dank aan Jorrit, Kylian, Ina, Marcel en Arnoud.
V.w.b. bezoekersaantallen van het NMU YouTubekanaal, de NMU website en de Informagie is
er nog winst te behalen.
Bijlage : Power Point van Jean-Paul Broekhuizen.
Advies van MKArnhem: zoek uit wie op Instagram lid is van de NMU en benader de
anderen actief om activiteiten te promoten.
8. FISM-zaken


De door de NMU in 2008 voorgestelde FISM-pas is in 2016 door FISM geïntroduceerd.
Met deze pas kan men een grote korting krijgen voor het WK/FISM in Canada.



Met de FISM-pas (tevens NMU-pas) kan men kortingen krijgen bij meer dan 40 dealers
wereldwijd. Zie de FISM website. Deels ook bij internetaankopen.



Het NK 2019 is een voorronde voor het EK en WK/FISM



Spanje heeft zich aangemeld als kandidaat voor het WK in 2024 (zij misten de nominatie
voor 2021).

5

Verslag van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de Stichting NMU
op zaterdag 15 september 2018

9. Bestuur en beleid
a. Bestuursfuncties
Zie overzicht onderaan dit verslag.
(1) Functie van president is vacant vanaf eind 2018. Er waren geen kandidaten aangemeld.
Dit punt blijft dus open staan voor een volgende vergadering. Aan de clubs gevraagd om met
voorstellen te komen. Functionaris blijft vooralsnog voorlopig aan.
(2) Functie van vice-president is vacant vanaf eind 2018. Er waren geen kandidaten
aangemeld. Dit punt blijft dus open staan voor een volgende vergadering.
(3) Functie van secretaris is vacant vanaf maart 2019. Er is mogelijk een kandidaat
gevonden.
(4) Functie van bestuurslid voor marketing & promotie is vacant vanaf maart 2018. Martin
Paul fungeert wel nog als adviseur op dit gebied en is betrokken bij het ontwikkelen van de
sponsorbrief voor het DFoM 2019 en geeft adviezen bij het opstellen van persberichten. Er
wordt wel gezocht naar iemand die deze functie wil vervullen.
b. Overige zaken
(1) Secretaris toonde een preview van één van de filmpjes die wordt opgenomen in een serie
humoristische filmpjes, die in voorbereiding is.
(2) Uitleg over NMU-passen: voor alle leden die begin van ieder jaar worden aangemeld
vraagt secretariaat een FISM-pas aan. Voor aanmeldingen die daarna - in de loop van
een jaar – plaatsvinden worden tijdelijke NMU-passen toegezonden. Rond oktober van
ieder jaar bestelt secretariaat voor die leden de FISM-passen. Dus tweemaal per jaar een
bestelmoment voor FISM-passen met oog op de daarbij horende kosten. Passen zijn 3
jaar geldig. Tussentijdse opzeggingen zijn een ‘aanvaardbaar bedrijfsrisico’ (misbruik pas
is namelijk mogelijk).
10. Vaststellen van de volgende AB-vergadering
De jaarlijkse statutaire vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting NMU zal
plaatsvinden op Zaterdag 9 maart 2019.
Het zal als vanouds weer zijn in Vergadercentrum Vredenburg 19 te Utrecht.
En we beginnen dan weer in de ochtend.
Een uitnodiging en agenda worden later rondgestuurd.
11. Rondvraag
GC Rotterdam
- Kondigt aan een dag voor jeugd in de omgeving van Rotterdam te organiseren. Deze
activiteit is kleinschalig en lokaal. Leuk dat GCR dergelijke activiteiten uitvoert.
- Meldt dat GCR twee kandidaten voor de jury van het NK heeft voorgedragen (M. Hanson,
Paul Morak)
- Meldt dat GCR een bedrijfsverzekering heeft van ruim E200,- per jaar. Rondvraag leverde
op dat andere clubs dat niet hebben.
- Bestuur NMU meldde dat de NMU een evenementenverzekering kan afsluiten per event
(zie vorige AB-verslagen)
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NBG
DMS
-

Kondigt het 50-jarig bestaan van de jeugdafdeling aan. Dit is op 16 oktober. Tevens gaat
NBG een reünie organiseren op 3 november voor oud-jeugdleden van de NBG. De NMU
wenst de NBG veel succes.
Meldt de datum van 9 juni voor het Boulevard of Magic
Meldt dat vroegboekkortingen voor het DFoM (ervaring 2017) geen zoden aan de dijk
zetten.
Meldt dat er 24 aanmeldingen zijn voor het NMU-Jeugdweekeind en verwacht dat er vóór
1 oktober nog veel zullen volgen (zoals dat ieder jaar is). Het bestuur DMS is betrokken bij
de organisatie.
Op woensdag 19 september is er een vergadering van het OrgTeam jeugdweekeind in
Exloo. Verwachte opkomst voor het weekeind is circa 55 jeugdige goochelaars.

MK Arhem
- zie advies onder pt 7.
Aladdin
- Meldt tegenvallend aantal aanmeldingen voor 6 oktober
- Meldt dat de oude flyer (incompleet) van de NMU-site was verwijderd om kort daarop te
worden vervangen door een nieuwe met complete informatie over de dag
- Vraagt om financiële steun van de NMU ter grootte van E 1000,-, maar E 500,- zou
vertegenwoordiger ook al ook goed vinden.
- Reactie van bestuur:
De gebruikelijke procedure is dat bij een NMU gerelateerd evenement een begroting
wordt ingediend, waarbij de NMU garant kan staan, en/of een (maximum) bijdrage
toezegt.
Er zijn dan enkele NMU voorwaarden aan het evenement verbonden, zoals korting voor
NMU-leden (2-prijzen beleid) met extra korting voor jeugdleden, NMU vermelden bij
reclame-uitingen, het vroegtijdig indienen van een begroting met daarin minimaal twee
scenario’s (goede en minder goede opkomst) en een schatting van de mogelijke
maximum ‘schade’ bij een slechte opkomst. Tevens afspraken over mogelijke deling van
positieve opbrengst in geval dat de NMU heeft garant gestaan.
Het verzoek is niet in stemming gebracht omdat benodigde gegevens ontbreken. Aan
Aladdin is gevraagd alsnog en op korte termijn een begroting in te dienen.
De penningmeester zal, na het toezenden van de begroting, onderzoeken of, en zo ja,
onder welke voorwaarden, een bijdrage aan deze dag beschikbaar gesteld kan worden.

Volgde een RONDLEIDING naar het auditorium van het Akoesticum – bezichtiging van
de close-up zaal voor het DFoM 2019.
15:10 De dagvoorzitter sluit de vergadering in het auditorium.

***
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Bijlagen bij de agenda
Overzicht aanwezige clubvertegenwoordigers:
NMU - AB

%

AANW

stemkracht STEM

%

zaterdag 15 september AB

kracht

AANWEZIG?

Hands Down

11

2,63

1

2,63 Kees Ros

Okito

19

4,55

0

0,00 AFGEZEGD (mail Rini)

DMS

34

8,13

1

8,13 Kaj Uhl

GCR

40

9,57

1

9,57 Dick van der Zwan

Toi Toi

10

2,39

0

0,00

Aladdin

5

1,20

1

1,20 Elzo Nieuwold

Carte Blanche

10

2,39

1

2,39 René Geelen

Gonga

35

8,37

1

8,37 Martijn van Berkel

Merlijn

4

0,96

0

0,00

Mysterium

20

4,78

1

4,78 Frans de Groot

Burgersdijk

5

1,20

0

0,00 AFGEZEGD (mail vd P)

ML 52Schakels

16

3,83

1

3,83 Henk OpdenBrouw, Maarten

MK Amsterdam

17

4,07

1

4,07 Wim Bos

MKCN

45

10,77

1

MK Haaglanden

16

3,83

1

3,83 Hedde Stevens

MKT

14

3,35

0

0,00 AFGEZEGD (mail Jan K)

4

0,96

0

0,00

14

3,35

1

3,35 Sven Vollmar

6

1,44

1

1,44 Elzo Nieuwold (volmacht:mail Minze)

NBG

51

12,20

1

Ring JulesTenIChi

13

3,11

0

0,00 AFGEZEGD (mail Jac)

Passe Passe
Aantallen
clubleden

29

6,94

1

6,94 Piet van Luijt

418

100

MK Zwolle
MR Arnhem
MR Friesland

10,77 Kees Ros (volmacht)

12,20 Gerhard Hessling, Jeroen van Luit

83

Dagelijks Bestuur:
Douwe Swierstra - vice-president en dagvoorzitter
Maarten Vermaak - penningmeester
Kees Ros - secretaris
(president afwezig i.v.m. optredens)
Communicatieteam- Jean-Paul Broekhuizen (hoofdredacteur IM)
Afwezig: Okito, Toi Toi, Merlijn, Burgersdijk,MK Twente, Ring Jules Ten i Chi.

Aanwezige stemkracht: 83 %
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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
NMU Dutch Festival of
Magic en Nederlands
kampioenschap
FISM EK

FISM WK
Nieuwjaarstreffen
Magic Surprise Day
(indien geen DD)
Dynamite Day
(indien geen MSD)
Jongerenweekeind
Juniorenconcours
NMU vergadering
Vakblad voor de
goochelkunst
Ruimte voor
aanvullende activiteiten

2016
Ja
VR FISM
EK + WK
-

-

2017
Ja
VR FISM
WK
EK
VR FISM
WK
Blackpool
Engeland
-

vervallen

Ja

Ja

-

-

2018
Nee (WK)
-

WK
Bushan
Z-Korea
MKCN

2019
Ja
VR FISM
EK + WK
-

2020
Ja
VR FISM
WK
EK
VR FISM
WK
Spanje

2021
Nee (WK)

-

-

WK
Canada

Ja

Ja

-

-

Ja ?

x

Ja
Zwolle
-

Ja
VR FISM
WK
-

Ja ?

-

Ja ?

18e
33e
2x
digitaal

19e
vervallen
2x
digitaal

20e
34e
2x
digitaal

21e
35e
2x
digitaal

22e
36e
2x
digitaal

23e
37e
2x
digitaal

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

VR = voorronde

Overzicht juryleden NMU NK 2010 – 2017
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
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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
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
Maarten Vermaak

Maart
2018
1e T
Maart
2013
1e T
Maart
2012
1e T

Secretaris
Kees Ros
Marketing en promo
Martin Paul
e

herkozen

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

Maart 2018

Maart
2018
Einde
2e T

einde termijn
Nov 2018
Einde 1e T
Kan herkozen
Nov
2018
Einde 1e T
Kan herkozen
Maart 2021
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 (1e T) in maart 2018
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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