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ZESTIG JAAR EGMP

In het Jaarboek 2000 werd het overzicht van 1991-2000 weergegeven. De huidige
bijdrage geeft de geschiedenis van de periode 2001-2010 wat betreft de bestuurlijke
activiteiten van het EGMP.
Algemene historiek
Het EGMP heeft in deze periode verder geconsolideerd. In deze periode, waar er een
gevoelige druk kwam op het aantal leden in de wereld van de verzamelaars, heeft
ons genootschap vrij goed stand gehouden dankzij een goede dienstenverlening voor
de leden.
Het lidgeld werd nauwelijks aangepast: van 350 BEF naar 11 € (440 BEF) kon enkel
dankzij een goed financieel beheer tijdens deze periode. De verhoging werd vooral
overgemaakt aan de aangesloten afdelingen om de lokale werking te ondersteunen.
De laatste jaren is er zelfs een ruim overschot vooral te wijten aan de opbrengst van
de veiling, het verhogen van de inkomsten aan publiciteit en het verlagen van de
kosten van het jaarboek.
Lokale afdelingen
Eindelijk kwam er een nieuwe afdeling bij. Een enthousiast team in Herentals mocht
onze ondersteuning genieten om een nieuwe afdeling op te richten. Op 9 mei 2004
werd een nieuwe numismatische vereniging gesticht ‘Numismatica Herentals’. De
eerste vergadering van de nieuwe vereniging vond plaats na de algemene vergadering van het EGMP. Numismatica Herentals werd een volwaardige afdeling van het
EGMP.
Onze afdeling ‘Limburgse Commissie voor Numismatiek’ verdween jammer genoeg
van het toneel door zichzelf op te heffen. De trouwe leden hebben zonder problemen
onderdak gevonden bij andere afdelingen.
Jaarvergaderingen
Het EGMP heeft elk jaar zijn algemene vergadering gehouden en steeds meer leden
waren aanwezig.
7 april 2001:
20 april 2002:
24 mei 2003:
8 mei 2004:
21 mei 2005:
27 mei 2006:

Raadzaal van het stadhuis te Tienen
Hof van Watervliet te Brugge
Salons van de Sint-Annakring te Gent
Gotische zaal van het stadhuis te Kortrijk
Lakenhal te Herentals
Hof van Villers te Mechelen
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26 mei 2007:
31 mei 2008:
10 mei 2009:
29 mei 2010:

Salons Carlton te Aalst
Raadzaal van het stadhuis te Tienen
Salons Georges te Leuven
Zoo te Antwerpen

Evolutie van het ledenaantal
Het ledenaantal evolueerde als volgt:
2003:
2006:
2009:

1512
1400
1287

2004:
2007:
2010:

1453
2005: 1427
1266
2008: 1200
1244 (per 31.7.2010).

Publicaties
De Muntklapper en het jaarboek genieten de hoogste waardering door onze leden.
De kwaliteit van deze publicaties wordt gegarandeerd door de passionele toewijding
van onze hoofdredacteurs:
Muntklapper 2001-2010:
Jaarboeken 2001-5:
Jaarboek 2006-7:
Jaarboek 2008:
Jaarboek 2009:
Jaarboek 2010:

Leopold Verbist
Urbain Hautekeete
Leopold Verbist
René Waerzeggers
Luc Vandamme
Luc Vandamme (parttime) e.a.

In 2003 ontvingen alle leden het boek “De Medailles van Koningin Elisabeth en
Ferdinand Vanderplancke – Een eeuw medaillekunst”, geschreven door Luc Vandamme.
Een eerste vernieuwing door het gebruik van kleurendruk werd getest in 2009 met
goed resultaat. Doch de aanzienlijke meerprijs zal in de toekomst verantwoord moeten zijn. We gaan ervan uit dat kleurendruk selectief zal worden toegepast.
De EGMP-website is een paradepaardje voor onze open communicatie met de leden.
Steeds meer niet-leden verzamelaars maken er gretig gebruik van. Dirk Ooms is
onze plichtbewuste websitebeheerder die wij nog jaren in ere zullen houden.
Het bestuur
Het overzicht van de verkozenen voor de belangrijkste bestuursfuncties, hieraan toegevoegd de hoofdredacteurs (zie hierboven).
2001:

het bestuur werd samengesteld uit:
voorzitter:
U. Hautekeete
ondervoorzitter:
R. Waerzeggers
penningmeester:
J. Bosman
secretaris:
E. Sierens

Er traden geen wijzigingen op in het bestuur van 2002, 2003, 2004 en 2005.
2006:

het bestuur werd samengesteld uit:
voorzitter:
H. Vanhoudt
ondervoorzitter:
U. Hautekeete
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penningmeester:
secretaris:

J. Bosman
R. Beirnaert

2007:

het bestuur werd samengesteld uit:
voorzitter:
H. Vanhoudt
ondervoorzitter:
R. Waerzeggers
penningmeester:
J. Bosman (tot 31/12/2007)
J. Maeyens (vanaf 1/1/2008)
secretaris:
W. Geets

2008:

het bestuur werd samengesteld uit:
voorzitter:
H. Vanhoudt
ondervoorzitter:
R. Waerzeggers
penningmeester:
J. Maeyens
secretaris:
W. Geets

Er waren geen wijzigingen in 2009.
2010:

erevoorzitter:
H. Vanhoudt
het bestuur werd samengesteld uit:
voorzitter:
W. Geets
ondervoorzitter:
R. Waerzeggers
penningmeester:
J. Maeyens
secretaris:
A. Bruylandt

Het EGMP en haar viering 60-jarig bestaan
Algemene vergadering AEN op 7 maart 2010 in zaal l’UNION te Saint-Georges-sur-Meuse
Hugo Vanhoudt was uitgenodigd op deze algemene vergadering en was aanwezig.
Na de algemene vergadering was er een bezoek aan de collegiale kerk van Amay
met de merkwaardige sarcofaag met de beeltenis van de heilige Chrodoara.
Numismatische dag AEN-EGMP op 27 maart 2010 in hotel Ramada te Luik.
Zoals bij ons 50-jarig bestaan hebben wij ook nu verzusterd met onze Franstalige
zielsgenoten en dit door het inrichten van een Numismatische Dag met twee numismatische voordrachten, een uitgebreide lunch en een geleid bezoek aan het museum
Curtius.
Algemene vergadering op 29 mei te Antwerpen (zie het verslag in dit jaarboek
2010)
Samengesteld door Hugo Vanhoudt
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Het banket van de viering van het 60-jarig bestaan van het AEN en het
EGMP had plaats in het prachtige decor van hotel Ramada te Luik.

Tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van het AEN en EGMP
bezochten we het museum Curtius te Luik.
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