ZEVENTIG JAAR EGMP
In het Jaarboek 2010 werd het overzicht gegeven van de activiteiten van het EGMP
voor de periode 2001-2010. De huidige bijdrage verhaalt de geschiedenis voor de
periode 2011-2020.
Algemene historiek
Het EGMP heeft de kaap van 70 jaar bereikt, en dat is het bewijs dat met een laagdrempelig lidgeld de vereniging nog steeds kan standhouden. Het digitale tijdperk
is ondertussen niet meer weg te denken in de numismatische verzamelaarswereld.
Dankzij netwerking en jeugdwerking van het EGMP vinden niet alleen volwassenen, maar ook jongeren de weg naar een niet-digitale verzamelaarswereld. Het
EGMP heeft trouwens besloten dat jongeren tot en met 18 jaar een gratis lidmaatschap krijgen.
In 2015 werd het lidgeld verhoogd van 12 naar 14 euro (en van 18 naar 20 euro voor de
buitenlandse leden). Ondanks deze verhoging is het lidgeld nog steeds laag in
verhouding tot de hoge kwaliteit aan diensten die aan de leden wordt aangeboden
zoals o.a. Muntklapper en Jaarboek.
Lokale afdelingen
In 2015 besloot Numismatica Gandavensis op te houden te bestaan, en de leden
konden bij andere afdelingen terecht. Ondanks de soms moeilijke tijden hebben
deze acht EGMP-afdelingen standgehouden.
In 2020 werd wegens besmettingsgevaar van het corona-virus door de Nationale
Veiligheidsraad besloten om alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten,
publiek en privé, ongeacht hun omvang, op te schorten. Deze maatregel gold ook
voor de clubbijeenkomsten en beurzen, georganiseerd door de EGMP-afdelingen,
en de algemene vergadering, wat leidde tot heel wat afgelastingen.
Jaarvergaderingen
Het EGMP heeft elk jaar, met de medewerking van een afdeling volgens een beurtrol, zijn algemene vergadering gehouden waarop de trouwe leden aanwezig waren.
28 mei 2011
26 mei 2012
25 mei 2013
31 mei 2014
30 mei 2015
28 mei 2016
27 mei 2017
19 mei 2018
25 mei 2019

Hof van Watervliet in Brugge
Hotel Royal in Izegem
Het Vaderland in Dendermonde
Hotel Karmel in Herentals
Salons Carlton in Aalst
Domein Posthof in Tienen
Stadhuis in Leuven
Restaurant Lux in Antwerpen
Feestzaal Torenhof in Tongerlo
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23 mei 2020

De coronacrisis en de gevolgen van de lockdown wogen dieper en
langer door dan verwacht. Daarom besloot het EGMP om de jaarlijkse algemene vergadering, die op 23 mei 2020 zou plaatsvinden
en in eerste instantie werd verschoven naar 29 augustus 2020, te
annuleren en een schriftelijke algemene vergadering te houden. De
viering en de uitreiking van de penningen zal plaatsvinden op de
algemene vergadering die zal doorgaan op 23 mei 2021 in Brugge.

Evolutie van het ledenbestand
2011€
2016

1.263€
1.176€

2012€
2017

1.174€
1.190

2013€
2018

1.209€
1.207

2014€
2019

1.199€
1.258

2015€
2020

1.188€
1.218

Publicaties
De Muntklapper en het Jaarboek zijn de paradepaardjes van het EGMP dankzij de
toewijding van de hoofdredacteurs. De kwaliteit van deze publicaties wordt tot
voorbij de landsgrenzen zeer gewaardeerd.
Muntklapper 2011-2020 Leopold Verbist
Jaarboek 2011-2020

Jan Moens

In 2012 werd werkten Joris Frederickx en Rudy Dillen een schoolproject uit om
kinderen kennis te laten maken met de rijke geschiedenis van het geldwezen en op
ontdekking te sturen naar het verhaal achter de munt.
Vanaf 2015 werd De Muntklapper in kleur gedrukt.
De website werd in een nieuw kleedje gestoken dankzij websitebeheerder Frank
Lippens.
Om de jeugd op een speelse manier kennis te laten maken met numismatiek werd
in 2017 het kwartetspel ontworpen.
Dankzij de sponsoring van Schulman BV werd tussen 2016 en 2017 het Boekenfonds in het leven geroepen. Hiermee werden de frontartikels van de EGMP-tijdschrien gedigitaliseerd en op de website geplaatst, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.
Tussen 2011 en 2020 werden tal van boeken uitgebracht door EGMP-leden, waaronder de Catalogus€ van€ Belgische€ Numismatische€ Uitgien€ 1831-2016 (cnbu) van
Laurens Aernout in 2016€ (in 2017 en 2019 volgde een update) en de De€ munten€
van€ de€ Bourgondische,€ Spaanse€ en€ Oostenrijkse€ Nederlanden€ en€ van€ de€ Franse€ e
n€
Hollandse€ periode€ (1434-1830) van Hugo Vanhoudt. Deze werken werden dankzij
het Boekenfonds aangekocht en geschonken aan de bibliotheken van de EGMPafdelingen. Daarnaast vermelden we ook de zeer gedetailleerde werken van Willy
Geets, Aimé Haeck en Jean-Claude Martiny over middeleeuwse munten uit onze
gewesten, van René Waerzeggers over Leuven en de rekenpenningen van de Brusselse stadsontvangers (bekroond met de Goltzius-prijs van het KBGN), en van Luc
Vandamme over meerdere Belgische graveurs zoals Devreese en Bonnetain.
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Het bestuur
Het€ overzicht€ van€ de€ belangrijkste€ verkozen€ bestuursfuncties,€ hieraan€ toegevoegd
€ de€ hoofdredacteurs€ (zie€ hierboven)€ en€ erevoorzitter€ Hugo€ Vanhoudt.€
2011
Voorzitter€
Willy Geets
Ondervoorzitter€
René Waerzeggers
Penningmeester€
John Maeyens
Secretaris€
Antoine Bruylandt
2012
Voorzitter€
Willy Geets
Ondervoorzitter€
René Waerzeggers
Penningmeester€
Raymond De Marie
Secretaris€
Antoine Bruylandt
2013
Voorzitter€
Willy Geets
Ondervoorzitter€
René Waerzeggers
Penningmeester€
Raymond De Marie
€
Secretaris€
Linda€ Everaert€
In€ 2014€ was€ er€ geen€ wijziging€ van€ het€ bestuur.€
2015
Voorzitter€
Linda Everaert
Ondervoorzitter€
René Waerzeggers
Penningmeester€
Raymond De Marie
Secretaris€
Jean-Claude Martiny
2016
Voorzitter€
Linda Everaert
Ondervoorzitter€
René Waerzeggers
Penningmeester€
Raymond De Marie (tot 31/12/2016)
€
€
Huguette Taymans (vanaf 1/1/2017)
Secretaris€
Jean-Claude Martiny
2017
Voorzitter€
Linda Everaert
Ondervoorzitter€
René Waerzeggers
Penningmeester€
Huguette Taymans
€
Secretaris€
Gino Slock€
In€ 2018€ was€ er€ geen€ wijziging€ van€ het€ bestuur€
2019
Voorzitter€
Linda Everaert
Ondervoorzitter€
René Waerzeggers
Penningmeester€
Huguette Taymans
Secretaris€
Carlo Bogaert
2020
Voorzitter€
Luc Van Eeckhoudt
Ondervoorzitter€
René Waerzeggers
Penningmeester€
Huguette Taymans (tot 31/12/2020)
€
Secretaris€
Carlo Bogaert€
Samengesteld door Linda Everaert
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RAAD VAN BEHEER VAN HET EGMP F.V.
Voorzitter€
Ondervoorzitter€
Secretaris/Penningmeester€
Redacteur€ Jaarboek€
Redacteur€ Muntklapper€
Websitebeheerder€
Veilingmeester€
Leden€
€
€
€
€
€
€
€
Bankrekening€
€
€
E€
u€

L.€ Van€ Eeckhoudt,€ Sint-Truidensesteenweg€ 366,€ 3300€ Hakendover€
R.€ Waerzeggers,€ Zwĳnaardsesteenweg€ 668,€ 9000€ Gent€ -€ 09/221 33 43€
C.€ Bogaert,€ Leistraat€ 39,€ 9451€ Kerksken,€ carlo.bogaert.egmp@sec.be€
J.€ Moens,€ Vleermuisstraat€ 13,€ 1700€ Dilbeek€ -€ 02/466 86 02€
L.€ Verbist,€ Berkelei€ 31,€ 2860€ Sint-Katelĳne-Waver€ -€ 015/55 29 78€
Fr.€ Lippens,€ Zonnedauwstraat€ 27,€ 2200€ Herentals€ -€ 0475/552400€
J.€ Torfs, Hazenpad€ 11,€ 3210€ Lubbeek-Linden€ -€ 0497/824758,€
johan.torfs3@pandora.be,€ in€ samenwerking€ met€ Fr.€ Lippens€
J.€ Bosman€
Aalst€
R.€ van€ Uden€
Antwerpen€
K.€ Vannieuwenhuyse€
Brugge€
G.€ Van€ Biesen€
Dendermonde€
R.€ Dillen€
Herentals€
J.€ Vanham€
Leuven€
A.€ Van€ Baelen€
Tienen€
U.€ Hautekeete€
Zuidwest-Vlaanderen€
iban:€ be48€ 9795€ 4273€ 6627€ -€ bic:€ arspbe22€
van€ egmp,€ Spaarzaamheidstraat€ 8,€ 9300€ Aalst€
0497/3300 37€ (L.€ Everaert)€
info@egmp-vzw.be€
www.egmp-vzw.be€
egmpvzw

EREMANDATEN VAN HET EGMP F.V.
Erevoorzitter€

H.€ Vanhoudt€

Ereleden€

P.€ Degel€ -€ A.€ Dewil€ -€ W.€ Geets€ -€ U.€ Hautekeete€ -€ H.€ Jacobs€ -€
E.€ Schutyser€ -€ R.€ Waerzeggers€

REDACTIERAAD VAN HET JAARBOEK
Leden€
€
€

J.€ Moens,€ Vleermuisstraat€ 13,€ 1700€ Dilbeek€ -€ jm@zebrastraat.be€
L.€ Verbist,€ Berkelei€ 31,€ 2860€ Sint-Katelĳne-Waver€
L.€ Van€ Eeckhoudt,€ Sint-Truidensesteenweg€ 366,€ 3300€ Hakendover
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ALGEMENE VERGADERING EGMP FV
De coronacrisis en de gevolgen van de lock-down wogen dieper en langer door
dan verwacht. Daarom had het egmp besloten om de jaarlijkse algemene vergadering, die op 23 mei 2020 zou plaatsvinden en in eerste instantie was verschoven
naar 29 augustus 2020, te annuleren. Wij betreurden deze beslissing, maar stelden
de gezondheid en de veiligheid van onze leden en hun familie voorop. De statuten
verplichten ons echter om ieder jaar een algemene vergadering te houden, en deze
werd uitzonderlijk (en voor het eerst in de geschiedenis van het egmp) schrielijk
georganiseerd op 31 juli 2020. De viering en de uitreiking van de penningen zal
volgend jaar plaatsvinden op de algemene vergadering van 23 mei 2021 te Brugge,
georganiseerd door Numismatica Brugge en Het Vrije.
Verslag van de secretaris
We gedenken de leden die overleden zijn sinds de algemene vergadering van 25 mei
2019: afdeling Antwerpen: Pierre Moorkens; afdeling Brugge: Jan Louws (NL),
Robert Hubrecht en Juliaan Taelman (erelid); afdeling Herentals: Rob Toorenburg (NL), Roger Perck, Gérard Messiaen, Gustaaf Pladys, Emiel Van Rillaer, Constant Van€ den€ Broeck en Hiëronymus Oris; Afdeling Leuven: Jef Peeters, Mieke Marx en Jean Verlinden; afdeling Tienen: Félix Tutenel (erepenningmeester en actief bestuurslid), Kamel Van€ Den€ Acker en Lisette Vandeweyer; afdeling Zuidwest-Vlaanderen: Dirk Van€ Hove; afdelingen Brugge, Herentals en Leuven: Corneel VanCleemput.
Sinds de algemene vergadering van 2019 te Tongerlo waren er vier raden van beheer: op 14 september 2019 in Deurne (Antwerpen), op 16 november 2019 en op
25 januari 2020 in Aalst, en op 28 maart 2020 (deze laatste werd schriftelijk gehouden gezien de beperkingen, opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad n.a.v. de
Covid-19/coronapandemie). De verslagen ervan kunnen worden geraadpleegd bij
de voorzitters van de afdelingen.
Verslag van de penningmeester - resultaatrekening 2019
ontvangsten€ in€ euro€
Ontvangen lidgelden
Veiling
Ontvangen€ van€ kopers€
Betaald€ aan€ verkopers€
Verkoop penningen
Ontvangsten reclame
Huidig€ boekjaar€
Volgend€ boekjaar€
Verkoop Jaarboeken
Ontvangen bankintresten

8.691,00
1.447,80
12.788,90€

-€ 11.341,10€
677,00
7.610,00
3.895,00€
3.715,00€
150,00
34,42
Totaal€ ontvangsten€

18.610,22
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uitgaven€ in€ euro
Kosten Jaarboek
Kosten De Muntklapper
Aanmaak penningen
Aanmaak lidkaarten
Postzegels
Kosten vergaderingen
Bureelkosten
Kosten Algemene Vergadering
Stukken tombola
Onkosten veiling
Publicaties Belgisch Staatsblad
Belastingen
Website
Totaal€ uitgaven€
€
resultaat€ in€ euro

5.170,08
7.505,05
1.344,65
92,70
63,48
553,20
0,00
785,50
0,00
25,96
132,98
62,75
47,04
15.783,39€
€
2.826,83€

Het boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat van ₫2.826,83.€ Dit is volledig te danken aan de vermindering van de kosten, die vooreerst is toe te schrijven
aan de beslissing om drie goudstukken uit te reiken in de tombola in plaats van
vijf; ook de kosten voor de algemene vergaderingen en de aanmaak van de penningen zijn in dalende trend.
Verslag van de verificateurs
De verificateurs Antoine Bruylandt en Johan Laureys hebben op 25 januari 2020 de
rekeningen van het egmp vzw voor het boekjaar 2019 gecontroleerd en goedgekeurd. De AV gaf op basis hiervan kwijting aan het bestuur.
Kandidaturen van de verificateurs voor het boekjaar 2020
Voor het verifiëren van de boekhouding 2020 stelden Antoine Bruylandt en Johan
Laureys zich opnieuw kandidaat.
Vaststelling van het lidgeld voor 2021€
De raad van bestuur stelde voor om het lidgeld in 2021 niet te wijzigen (₫14 voor
leden in België en ₫20 voor buitenlandse leden), en om ook de verdeelsleutel
egmp/afdelingen te behouden (7/7 voor de binnenlandse leden en 10/10 voor de
buitenlandse leden). De Algemene Vergadering keurde dit voorstel goed.
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Bekroning beste artikel van het jaarboek 2019
Als beste jaarboekartikel 2019 koos de raad van beheer voor het artikel De€ Gentse€
nobel€ 1582€ met€ twee€ ineengeslagen€ handen€ onder€ een€ kroon van Hugo Vanhoudt.

De penning zal hem worden overhandigd op de algemene vergadering van 2021.
egmp-huldepenning
De raad van beheer heeft besloten om zijn huldepenning op te dragen aan Laurens
Aernout, jonge auteur van de Catalogus€ van€ Belgische€ Numismatische€ Uitgiften,
in samenwerking met de afdeling Numismatica Zuidwest-Vlaanderen.

De penning zal hem worden overhandigd op de algemene vergadering van 2021.
Omdat de algemene vergadering niet fysiek kon doorgaan, werden er ook geen
aanwezigheidspenningen uitgedeeld. In aanloop naar de algemene vergadering
van 2021 zal de voorinschrijving voor deze penning hernomen worden, en krijgen
de leden alsnog de kans om deze te kopen. Belangrijk gegeven: de oorspronkelijke
datum van 23 mei 2020 blijft behouden op de penning.
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Verkiezing van het nieuw bestuur
Linda Everaert beëindigde volgens de statuten na 5 jaar het mandaat van voorzitter.
Huguette Taymans zal het mandaat van penningmeester neerleggen op 1 januari
2021, en haar functie zal tijdelijk worden overgenomen door de secretaris tot aan
de eerstvolgende AV. De andere bestuursleden stelden zich herverkiesbaar.
Luc Van Eeckhoudt stelde zich kandidaat om de taak van voorzitter over te nemen.
De stemming, die schriftelijk werd gehouden, liep tot en met 31 juli 2020. De stembrieven werden geteld door de secretaris. Aan de stemming namen 18 leden deel,
en alle voorgestelde kandidaat-bestuursleden werden unaniem aanvaard, met uitzondering van 1 onthouding voor de ondervoorzitter.
Hierbij wens ik dan ook onze nieuwe voorzitter Luc Van Eeckhoudt van harte welkom en bedank ik alle bestuursleden voor hun inzet van het afgelopen jaar.
Tevens wens ik ook onze aftredende algemeen voorzitter, Linda Everaert te bedanken voor haar jarenlange inzet voor het egmp en de promotie van de numismatiek
in België en ver erbuiten.
Tombola
Er werden dit jaar geen goudstukken verloot.

Het nieuwe numismatisch jaar zal voor iedereen een jaar van het ‘nieuwe normaal’
worden, waarbij onze oude vertrouwde manieren van werken (procedures, vergaderingen, clubbijeenkomsten, enz.) zullen moeten herbekeken worden. Laat ons
hopen dat iedere afdeling zijn clubactiviteiten spoedig kan heropstarten, rekening
houdend met de opgelegde beperkingen.

Carlo Bogaert
Secretaris egmp

