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Concept-verslag van de (digitale) vergadering van het algemeen bestuur van de NMU op 27 juni 

2020. 

 

Deelnemers waren  

• De aangemelde afgevaardigden van de volgende clubs: 

GCR (Christian Farla en Hans Suijs), MKA (Martin Paul), Hands Down (Herman Jonker), Magische Liga 

52 Schakels (Arne Tump en Henk Op den Brouw), MK Twente (Jan Kosters), MKCN (Douwe 

Swierstra), Aladdin (Anton Maris), MR Friesland (bij gemachtigde Anton Maris van Aladdin), NBG 

(Gerhard Hessling en Bert in den Berken), Mysterium (Frans de Groot), Passe Passe (Piet van Luijt), 

MK Haaglanden (Dick van der Zwan), Dutch Magical Society (Jorrit Schooneman en Peter Lameris), 

Carte Blanche (René Geelen), Gonga (Patrick Sengers) en Ring Jules Ten I Chi (Jan van Beers). 

• De leden van het dagelijks bestuur van de NMU: 

President René Laurant, penningmeester Maarten Vermaak, secretaris Thom van Sloten en de 

algemeen bestuursleden Charly Crama en Reynier Jonkers. 

Afwezig met bericht: Okito. 

 

1. Opening 

De president opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat, conform het eerder 

rondgestuurde vergaderprotocol, als eerste het financiële verslag over 2019 aan de orde zal komen, 

zulks naar aanleiding van het door GCR aan alle clubs toegezonden rapport over de kosten van het 

DFoM 2019. De volgorde van het vergaderprotocol wordt aangehouden. 

2. Presentatie van het financieel verslag 2019 door de penningmeester, exclusief het DFoM 2019 

De penningmeester geeft aan de hand van het toegezonden verslag een toelichting op de 

verschillende posten. 

3. Toelichting door de kascommissie 

Namens de kascommissie geeft Piet van Luijt een toelichting op haar bevindingen. Hij geeft een kort 

overzicht van de historie vanaf 2017. Maarten is sinds 2018 penningmeester en heeft de 

administratie goed op orde. Boekhoudkundig is alles OK, er zijn geen onregelmatigheden 

geconstateerd en hij stelt voor het verslag over 2019 goed te keuren.  

4. Vragen/opmerkingen van leden van het AB 

Hands Down brengt - samengevat- naar voren dat er leden zijn die 2 keer afdragen aan de NMU 

omdat ze lid zijn van 2 clubs. Dat geld komt ten goede aan de jeugd van de NMU, een goede zaak. 

Het komt ook voor dat clubs leden niet bij de NMU aanmelden en dus voor hen niet afdragen. Dat 

zou niet mogelijk moeten zijn. Het DB is hier scherp op antwoordt René Laurant. Het DB is afhankelijk 

van de informatie van penningmeesters van de clubs. 
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N.a.v. een vraag van Aladdin zal de aanvulling van Jan Kosters nog aan het verslag van de 

kascommissie worden toegevoegd. Verder wordt opgemerkt dat de decharge niet alleen de 

penningmeester betreft maar het gehele DB. 

N.a.v. een vraag van GCR m.b.t. bankpassen antwoordt Maarten Vermaak dat de NMU over 1 

bankpas beschikt en dat die pas niet wordt gebruikt om mee te betalen, maar alleen om in te loggen.  

Gonga stelt dat naar haar mening de kascommissie ook behoort te controleren of het geld aan de 

juiste begrotingsposten is uitgegeven. De kascommissie bevestigt dit: het geld is correct uitgegeven.  

5. Onderdeel DFoM 2019 

GCR schetst in het kort de aanleiding van haar onderzoek naar de financiële afhandeling van het 

DFoM en de totstandkoming van het onderzoeksrapport. Er is voor 2019 geen goedgekeurde 

begroting, hooguit een prognose, en naar het oordeel van GCR is er door het DB ten onrechte vanuit 

gegaan dat de NMU ieder jaar een congres moet organiseren. Het vorige NMU-bestuur heeft grote 

steken laten vallen, het DB neemt de penningmeester ten onrechte in bescherming en GCR vraagt 

zich af of deze penningmeester wel in dit bestuur past. Op de door GCR gedane aanbevelingen is tot 

nu toe nog geen enkele reactie van het DB gekomen.  

Maarten Vermaak reageert hierop door te stellen -samengevat  weergegeven- dat GCR er volkomen 

naast zit. Er is wel degelijk een begroting opgesteld. De AVG belemmert onbeperkte toegang tot alle 

gegevens. De verantwoording over de cijfers vindt plaats tegenover het AB en niet alleen richting 

GCR. Er is begroot op basis van het vorig congres. Moet in geval van een lager aantal deelnemers dan 

is begroot op de kwaliteit van het congres worden ingeleverd? Daar is niet voor gekozen.  

René Laurant verwijst naar zijn motivatiebrief in het kader van zijn kandidaatstelling voor het 

presidentschap van de NMU. Toen heeft hij al naar voren gebracht dat m.b.t. congressen een andere 

koers moet worden gevaren. Het DB deelt dan ook de conclusie van GCR dat het anders moet wat 

het congres betreft. Voordat de cijfers bekend waren had GCR al haar conclusies getrokken. Het DB 

legt aan het AB verantwoording af en dat gebeurt op deze vergadering. Hij hoopt dat we er met z’n 

allen een streep onder kunnen zetten, deze affaire remt de voortgang van de NMU. 

De kascommissie doet naar aanleiding van dit alles nog twee aanbevelingen:  

1 Een commissie van 3 personen instellen (de penningmeester van de NMU, iemand van GCR en een 

derde onafhankelijke persoon) om de vragenlijst van GCR door te nemen en antwoorden te 

formuleren. 

2 Regels stellen m.b.t. de bevoegdheid van DB leden om uitgaven te doen, vaststellen van maxima.  

Het hoge aantal betaalde overnachtingen alsmede de kosten van lunches en diners valt op. Wellicht 

dat het ook aanbeveling verdient om voor grote projecten zoals een congres een tweede c.q. 

projectpenningmeester aan te stellen. Verder merkt de kascommissies op dat een aantal vragen van 

GCR niet relevant zijn en dat alle facturen en bonnetjes aanwezig zijn en er niets ongeautoriseerd uit 

de pot is gehaald. 

Ten slotte merkt René Laurant nog op dat er uiteraard transparantie is, maar niet op manier zoals nu 

door GCR wordt voorgestaan.  



  

 3 
 

6 Vragen/opmerkingen vanuit het AB m.b.t. DFoM 

Hands Down brengt naar voren dat het een goed congres was, de locatie voor het close-up concours 

was echter niet optimaal. De president van de NMU heeft in de brainstormsessies aangekondigd dat 

er niet weer een dergelijk congres zal komen. Het extra tekort is veroorzaakt door een te laag aantal 

deelnemers en ook de verplaatsing van het close-op concours kostte ca € 4.000, - Er is geen 

aanleiding voor een nader onderzoek zoals GCR nu voorstelt. Hands Down steunt het DB. Er is geen 

behoefte aan de moties die door GCR zijn voorgesteld.  

Gonga vraagt zich af wat nu het probleem is, wat is de kern van het probleem: wil de NMU 

transparant zijn naar de aangesloten clubs, zowel voor het verleden als voor de toekomst? 

Aladdin gaat uit van de goede intenties van iedereen, de kascommissie moet ook toetsen of de 

uitgaven zijn gedaan conform het beleid. 

Mysterium vraagt zich af waarom Kees Ros niet bij deze vergadering aanwezig is. Moet uit de laatste 

mail van GCR worden afgeleid dat de voorgestelde moties zijn ingetrokken? 

René Laurant antwoordt dat Kees Ros informatie wil geven - hij heeft niets te verbergen- maar dat hij 

niet bij deze vergadering aanwezig wilde zijn.  

Carte Blanche merkt op dat de locatiekosten van het congres te hoog waren. Carte Blanche heeft 

vertrouwen in het DB. 

Maarten Vermaak brengt in herinnering dat de samenstelling van het kernteam overeenkomstig de 

wens van het AB was. Bij een meerdaags congres zijn er kosten voor overnachtingen alsmede voor 

lunches en diners. Voor een congres met de beoogde omvang is er uiteraard een behoorlijk aantal 

vrijwilligers nodig. Het AB heeft er zelf voor gekozen de locatie van het close-up concours te wijzigen.  

In de vergadering van september 2019 is al een voorlopig kostenoverzicht verstrekt. Toen zijn er 

nauwelijks vragen gesteld, ook niet door GCR. GCR heeft haar vragen evenmin aan de kascommissie 

ter hand gesteld om mee te nemen bij haar onderzoek van de boeken. Die vragen heeft de 

penningmeester van de NMU alsnog naar de kascommissie gezonden.  

MK Haaglanden hoopt dat alle belangrijke vragen van GCR worden beantwoord. MKH steunt niet alle 

door GCR voorgestelde moties.    

GCR brengt naar voren dat wanneer aanbeveling 1 van de kascommissie wordt overgenomen GCR 

bereid is de door haar voorgestelde moties in te trekken. 

52 Schakels vindt het jammer dat het zo is gelopen, maar stelt zich op het standpunt dat de blik naar 

voren moet worden gericht.  

MKA heeft aan aanbeveling 2 van de kascommissie geen behoefte, er wordt in de praktijk al zo 

gehandeld. M.b.t. aanbeveling 1 hoopt MKA dat, als deze aanbeveling wordt overgenomen, de 

kwestie hiermee opgelost zal zijn. MKA heeft vertrouwen in het voltallige DB.  

NBG brengt naar voren dat kritiek goed is, maar thuishoort in het AB. De kascommissie heeft de 

cijfers akkoord bevonden. De overschrijding is heel vervelend maar dat kan je overkomen. NBG heeft 

vertrouwen in het DB en stelt voor de moties van GCR niet te behandelen. 
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7. Benoeming kiescommissie  

Het AB gaat akkoord met het benoemen van de kascommissie als kiescommissie.  

 

8 Stemmingen over het behandelen van de door GCR voorgestelde moties 

De moties van GCR luiden als volgt:  

MOTIE 1. Het AB neemt de conclusies van GCR over en stelt dat op grond van de eerdergenoemde 

punten is aangetoond dat het vorige NMU-bestuur bijzonder slecht een essentieel deel, het DFoM, 

van zijn vrijwillig opgenomen taken heeft uitgevoerd en dat wij allen een buitenproportioneel verlies 

hebben geleden. Ook heeft de NMU imagoschade (als congresorganisator) opgelopen door de 

financiële belangen te verwaarlozen. Het AB spreekt zijn ongenoegen hierover uit. 

MOTIE 2. Het AB deelt de mening van GCR dat het vorige bestuur niet gedechargeerd kan worden. Zij 

hebben ervoor gekozen om, door tussentijds vertrek, geen verantwoording af te leggen voor hun 

beleid en handelen, maar dit op het bordje te schuiven van het nieuwe bestuur. 

MOTIE 3. De penningmeester van de NMU heeft bewezen niet in staat te zijn de financiën goed te 

beheren op basis van goedgekeurde beleidsuitgangspunten, is daarnaast achteraf niet transparant en 

grijpt niet in bij dreigende rampen en is daarom als eerste verantwoordelijk voor het grote verlies. 

Daarom volgen wij GCR en zeggen het vertrouwen in deze penningmeester op. Wij vinden dat zijn 

taken binnen het bestuur moeten worden waargenomen totdat een nieuwe penningmeester wordt 

gevonden en benoemd door het AB. 

MOTIE 4. Wij steunen het idee dat een nieuwe weg door het nieuwe bestuur wordt ingeslagen. Wij 

verzoeken ons toe te zeggen dat dit plan in harmonie met het AB op transparante wijze besproken 

zal worden en ter goedkeuring wordt voorgelegd, waarbij het DB binnen een korte termijn zal 

aangeven welke van de eerder door GCR en andere verenigingen gedane aanbevelingen zullen 

worden overgenomen. 

 

Het DB raadt het AB af de door GCR voorgestelde moties in behandeling te nemen. Het DB heeft het 

volste vertrouwen in de penningmeester.  

Gelet op de opstelling van GCR m.b.t. aanbeveling 1 van de kascommissie is de vraag welke moties 

van GCR nog in stemming moeten worden gebracht. Het DB raadt ook deze aanbeveling af.  
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Stemmingen m.b.t. de door de kascommissie gedane aanbevelingen en de door GCR voorgestelde 

moties met inachtneming van de drempel als bedoeld in art. 7 lid 2 en art. 8 lid 1, van de statuten van 

de NMU.  

Aanbevelingen van de kascommissie 

Aanbeveling 1: de drempel wordt niet gehaald. Conclusie: niet overgenomen. 

Aanbeveling 2: wordt door de kascommissie ingetrokken.  

Moties van GCR 

Motie 1: de drempel wordt niet gehaald. Conclusie: niet in behandeling genomen.  

Motie 2: wordt door GCR teruggetrokken omdat over de decharge sowieso wordt gestemd. 

Motie 3: de drempel wordt niet gehaald. Conclusie: niet in behandeling genomen. 

Motie 4: de drempel wordt niet gehaald. Conclusie: niet in behandeling genomen. 

 

Punten 9 en 10 van het vergaderprotocol zijn, gelet op het voorgaande, thans niet meer aan de orde. 

 

11. Stemming financiële verantwoording 2019 en decharge DB  

Hert AB verleent het DB unaniem decharge voor het over 2019 gevoerde financiële beleid inclusief 

het DFoM als neergelegd in de financiële verantwoording 2019 en zoals gevoegd bij de 

vergaderstukken.   

 

12. Sluiting financieel deel  

Door zijn privéomstandigheden kan Maarten Vermaak niet langer aan de vergadering deelnemen 

Mede gelet op het uur van de dag stelt de president het AB voor de overige nog niet behandelde 

agendapunten op een later moment te bespreken. Het AB gaat hiermee akkoord. De vergadering 

wordt derhalve geschorst. Er volgt een uitnodiging voor een later moment.  

 


