Algemene vergadering EGMP op 27 mei 2017 te Leuven

WOORDJE VAN DE ALGEMEEN VOORZITTER
Onze algemene vergadering van 27 mei in het stadhuis van Leuven was weer een succes.
Ik dank het bestuur van Numismatica Leuven voor de geslaagde organisatie.
-

Wij bekroonden Raymond De Marie en Jean-Claude Martiny voor hun inzet als
penningmeester 2012-2016 en secretaris 2015-2017 van het EGMP.
De medaille van “Beste artikel jaarboek 2016” werd uitgereikt aan Willy Geets.
Hugo Vanhoudt bracht een zeer interessante lezing over het munthuis van Leuven.
Dit jaar hebben we ook afscheid genomen van veilingmeester René Hubert en
verwelkomen we zijn opvolger Johan Torfs , Tf - 0497/824.758

Op deze algemene vergadering werd het ‘Speel mee met EGMP’-kwartetspel voorgesteld.
Dit educatief kaartspel heeft de bedoeling om jong en oud spelenderwijs wegwijs te maken
in de fascinerende wereld van de munten. Het kwartetspel kost slechts € 6 en kan u
bekomen via uw EGMP-afdeling.
Het budget dat Schulman ter beschikking stelde om de numismatiek te ondersteunen en te
bevorderen in Vlaanderen werd geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe numismatische
werken die nu in de EGMP-bibliotheken kunnen geraadpleegd worden. Dit betekent dat het
Schulmanboekenfonds dat dankzij dit budget in het leven werd geroepen, is opgebruikt en
hiervan geen gebruik meer kan gemaakt worden.
Mijn oprechte dank gaat naar de volledige EGMP-bestuursploeg met wie ik het afgelopen
jaar mocht samenwerken. Ook dank aan de verificateurs.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING EGMP FV
van zaterdag 27 mei 2017 te Leuven in verkorte versie
Het volledig verslag kan men in de Muntklapper Nr 95 lezen.
In het stadhuis van Leuven verwelkomde Jan Vanham, voorzitter van Numismatica Leuven,
49 aanwezige EGMP-leden en gaf een korte uitleg over het programma van deze algemene
vergadering. Hij bedankte zowel het stadsbestuur als Georges Van Herck en Hugo Vanhoudt
die zich hadden ingezet voor het welslagen van deze algemene vergadering.
Linda Everaert, algemeen voorzitter van het EGMP, richtte haar welkomstwoord tot de
vergadering en overliep de agenda. Jan Vanham en de volledige bestuursploeg van
Numismatica Leuven werden bedankt voor de organisatie en de voltallige Raad van Beheer
voor de samenwerking. In haar terugblik op het vorig werkingsjaar kwamen o.a. het jaarboek
(Jan Moens), de Muntklapper (Leopold Verbist), de numismatische agenda en
veilingondersteuning (Dirk Ooms) aan bod. Dankzij het Schulmanfonds konden nieuwe
publicaties uitgebracht door EGMP-leden worden aangekocht voor de acht EGMP-afdelingen.
Ook werd – om de numismatiek bij een breder publiek te promoten – een kwartetspel
uitgebracht. Dankzij de actieve participatie van de leden wordt een nieuwe koers ingeslagen.
Het verslag van de vorige algemene vergadering van 28 mei 2016 te Tienen werd unaniem
goedgekeurd.
Volgende leden hadden zich verontschuldigd: Raymond De Marie, Régis Renard, Johnny
Bosman, Johan Torfs, Pierre Degel, Frank Lippens en Albrecht Beyts.
Verslag van de secretaris
De namen van de 9 overleden EGMP-leden sedert de vorige algemene vergadering van 28
mei 2016 tot op heden werden geprojecteerd en door de secretaris voorgelezen.
De secretaris Jean-Claude Martiny vervolgde met het voorlezen van zijn verslag met
betrekking tot het voorbije werkingsjaar. Sinds de vorige algemene vergadering waren er vier
Raden van Beheer, namelijk op 10 september 2016 te Deurne, op 19 november 2016 te Aalst,
op 28 januari 2017 te Aalst en op 25 maart 2017 te Aalst. De verslagen van deze raden
kunnen worden geraadpleegd bij de voorzitters van de afdelingen.
Voor de VZW werd er een algemene vergadering en een bestuursvergadering gehouden op 2
juni 2016 te Heverlee en een bestuursvergadering op 11 december 2016 te Herentals. Op 19
december 2016 werd de lijst van de bestuursleden van de VZW bij de griffie van de rechtbank
van koophandel te Dendermonde neergelegd en werd de nieuwe samenstelling van de raad
van bestuur ingediend voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tijdens
deze raden werd gesproken over de steeds terugkomende punten zoals de financiën, het
jaarboek, de lidgelden, de Muntklapper en de EGMP-veiling. De aanwezige leden hadden
geen vragen of opmerkingen.
Verslag van de penningmeester
De penningmeester Huguette Taymans gaf aan de aanwezige leden een kopie van de
resultaat-rekening 2016 en zij gaf duiding bij de cijfers. De penningmeester gaf informatie bij
de vergelijking van de begroting 2017 met de huidige financiële toestand. Er werden geen
ontsporingen vastgesteld. De begroting 2018 werd geprojecteerd, waarbij deze zowel zonder
als met maatregelen werden besproken.

Verslag van de verificateurs
De boekhouding 2016 werd door de verificateurs geaccepteerd en in orde bevonden. De
algemene vergadering gaf kwijting aan het bestuur.
Goedkeuring lidgeld 2018
De algemene vergadering stemde ook in met het behoud van het lidgeld voor 2018 : 14
euro voor Belgische leden en 20 euro voor buitenlandse leden.
Voorstel kandidaturen van de verificateurs voor het boekjaar 2017
Voor het verifiëren van de boekhouding 2017 stelden Antoine Bruylandt en Johan Laureys
zich kandidaat. De algemene vergadering ging hiermee eenparig akkoord.
Bekroning beste artikel van het jaarboek 2016
De Raad van Beheer koos voor de bekroning van het
beste jaarboekartikel 2016 voor het artikel van Willy
Geets: “Maximiliaan, feodaal monarch, en zijn
efemere muntslag in Mechelen (1485-94)”. De
medaille werd hem overhandigd door hoofdredacteur
Jan Moens.

Overhandiging van de
opgedragen penning
De jaarlijkse EGMPpenning werd opgedragen
aan Jean-Claude Martiny
voor zijn inzet als
secretaris van het EGMP van mei 2015 tot mei 2017 en Raymond
De Marie voor zijn inzet
als penningmeester van het EGMP van mei 2012 tot december
2016. Aimé Haeck ontving
in naam van Raymond De Marie de penning. De andere penning
werd eveneens door Linda
Everaert uitgereikt aan Jean-Claude Martiny. Beide laureaten
kregen een welverdiend applaus.
Verkiezing van het nieuwe bestuur
De namen en de functies van de bestuursleden werden voorgesteld.
De stembrieven werden
door de secretaris uitgedeeld en elk EGMP-lid kon met een ja of neen-stem bij elke naam en
functie stemmen. Werden herverkozen: Linda Everaert, algemeen voorzitter; René
Waerzeggers, ondervoorzitter; Gino Slock, secretaris; Huguette Taymans, penningmeester;
Leopold Verbist, redacteur Muntklapper; Jan Moens, redacteur Jaarboek. Het bestuur werd
onder applaus aanvaard door de algemene vergadering.

Tombola
Naar jaarlijkse gewoonte werden er 5 goudstukken verloot. Om hieraan te kunnen
deelnemen dienden er minimaal 6 stempels op de lidkaarten te staan.
Voordracht
Erevoorzitter Hugo Vanhoudt gaf een voordracht over “De eerste sterling van Jan I (12681294) en de plaats waar het eerste Leuvense muntatelier te Leuven gevestigd was”. Dit exposé
met bijpassende PowerPointpresentatie werd door de aanwezige leden bijzonder gesmaakt.
Zowel het historisch kader als de munten zelf werden uitvoerig toegelicht. Tot slot gaf Harry
Dewit uitleg bij de EGMP-penning die aan de laureaten Raymond De Marie en Jean-Claude
Martiny werd opgedragen. De aanwezigen kregen de gelegenheid om het procedé van het tot
stand komen van de penning in een tentoonstellingskast bekijken.
Uitdeling penningen
De aanwezigheidspenningen werden uitgedeeld en de lidkaarten 2017 afgestempeld.
Varia
Na het nemen van de groepsfoto in de wandelzaal en op de pui van het stadhuis werd de
lunch geserveerd in Brasserie Domus. Om 15 uur was er een kort brouwerijbezoek en na de
voorziene stadswandeling was er nog een extra activiteit: een bezoek aan de tentoonstelling
ART VALLEY 51 in de galerij Engelen-Marx: een overzicht van medailles en basreliëfs.

