VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING E.G.M.P. - F.V.
Zaterdag 19 mei 2018 te Antwerpen
In de vernieuwde evenementenlocatie, op de 1e verdieping van het restaurant 'Lux' te Antwerpen,
verwelkomde Ronald VAN UDEN, voorzitter van Numismatica Antverpia, 47 aanwezige EGMP-leden.
Hij gaf een korte uitleg over het programma van de activiteiten na de vergadering.
Linda EVERAERT, algemeen voorzitter van het E.G.M.P. richtte haar welkomstwoord tot de
vergadering en blikte terug op het werkingsjaar 2017-2018. Eén van de sleutelactiviteiten van E.G.M.P.
is bijvoorbeeld het organiseren van de jaarlijkse veiling.
Ze bedankte dan ook veilingmeester Johan TORFS; penningmeester Huguette TAYMANS en Dirk
OOMS voor de samenstelling van de numismatische agenda en de fotografische bijdrage voor de
veiling.
Zoals elk jaar kwam het jaarboek 2017 vlot tot stand dankzij de inzet van Jan MOENS. Ook de
Muntklapper doet elk jaar onafgebroken zijn werk dankzij de drijvende kracht van Leopold VERBIST.
Frontartikels en kortere artikels zijn voor beiden nog steeds welkom.
Volgende leden hadden zich verontschuldigd: Antoine BRUYLANT; André DEWIL; Pierre DEGEL &
Régis RENARD.
Zoals geweten had E.G.M.P. een akkoord gesloten met het veilinghuis SCHULMAN. Gedurende drie jaar
zou een budget van € 4.000/jaar ter beschikking gesteld worden met de bedoeling de numismatiek in
Vlaanderen te bevorderen via de kanalen van het E.G.M.P. In de loop van 2017 kreeg men echter de
melding dat veilinghuis SCHULMAN de betaling van de derde schijf niet kon nakomen wegens
budgettaire redenen. Daardoor liep E.G.M.P. € 4.000 mis dat normaal ten goede kon komen aan de
E.G.M.P.- afdelingen en hun leden.
In de loop van 2017 is het idee ontstaan om de numismatische banden met onze Noorderburen
nauwer aan te halen door zowel de kringen in Nederland als de afdelingen van hier met elkaar kennis
te laten maken. Een eerste stap was om de 15 Nederlandse numismatische kringen toe te voegen aan
de database van de Muntklapper.
De sterkte van onze vereniging is dat het lidgeld laagdrempelig blijft. Tevens heeft het E.G.M.P.
besloten om het lidgeld voor jongeren tot en met 18 jaar gratis te maken: dit betekent dat het E.G.M.P.
deze kosten volledig op zich neemt (niet voor afdeling). Hiermee hopen we de drempel tot het
verzamelen en interesse in numismatiek bij jongeren te stimuleren.
Tenslotte werd Ronald VAN UDEN bedankt, alsook zijn bestuursploeg en iedereen die achter de
schermen werkten, om de huidige Algemene Vergadering in Antwerpen mogelijk te maken. Ook de
voltallige Raad van Beheer; de verificateurs en de medewerkers die bij E.G.M.P. betrokken waren
werden bedankt voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar.
Goedkeuring verslag vorige Algemene Vergadering
Het verslag van de vorige Algemene Vergadering op za. 27 mei 2017 te Leuven werd unaniem
goedgekeurd.
Verslag van de secretaris
De namen van de 13 overleden EGMP-leden, sedert de vorige algemene vergadering van 27 mei 2017
tot op heden, werden geprojecteerd en door de secretaris voorgelezen:
MEYSSEMAN Robert (Brugge); DESALDELER Jean & WATERSCHOOT Romain (Dendermonde);
BAETEN Arthur, BOONS Victor, JANSSENS Lodewijk, TE BOEKHORST Ben, VAN HERCK Hendrik, VAN
KELST Pieter & VERCAMMEN Ria (Herentals); FILIPPINO Angelo (Tienen); MICHIELS Eric &
VERHALLE Alain (ZW-Vlaanderen).
Er volgde een ogenblik van stilte ter nagedachtenis van de overleden leden.
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De secretaris Gino Slock 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 23
september 2017 te Aalst, op 25 november 2017 te Deurne, op 27 januari 2018 en op 24 maart 2018
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 2017
te Kruibeke/Bazel en een bestuursvergadering op 10 december 2017 te Herentals.
Tijdens deze raden werd gesproken over de steeds terugkomende punten zoals de financiën; het
jaarboek; de lidgelden; de Muntklapper en de EGMP-veiling.
Op 05 juni 2017 werden de cijfers van de boekhouding voor het boekjaar 2016 aan de rechtbank van
Koophandel te Dendermonde bekend gemaakt.
Op 12 juni 2017 werd de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur ingediend voor publicatie in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Verslag van de penningmeester
De penningmeester Huguette Taymans gaf aan de aanwezige leden een kopie van de
resultaatrekening op 31 december 2017, waarvan hierna een ingekorte versie wordt getoond.
Er stelde zich aanvankelijk een probleem omdat het Schulmanfonds éénzijdig zijn akkoord verbrak.
De uitgaven van vorige jaren voor het Schulmanfonds kon daardoor niet meer gecompenseerd
worden.
Uiteindelijk is de balans positief uitgevallen, mede dankzij o.a. de sponsoring.
Het eigen vermogen van E.G.M.P. bedraagt momenteel € 40.204,04. Dit bedrag is verdeeld over een
spaar- en zichtrekening en een kas. Dit bedrag is werkelijk noodzakelijk mocht er ooit iets ernstig
gebeuren... denk maar aan risico's op bijvoorbeeld een veiling.
De vraag werd gesteld of men dit geld niet op een andere manier kan beleggen. Huguette Taymans
reageerde dat deze som niet mag blootgesteld worden aan risicobeleggingen. Tevens ligt dit geld bij
Argenta en zij rekenen geen beheerskosten aan waardoor ze de goedkoopste formule is.
Het budget voor volgend jaar lijkt niet te zullen wijzigen.
Uitgaven
Lidgelden
Veiling
Verkoop penningen & jaarboeken
Verkoop Kwartetspel
Diverse
Sponsoring Kwartetspel
Reclame
Financiële opbrengsten
Aanmaak penningen
Muntklapper & Jaarboek
Vergaderingen
Kwartetspel
Schulmanfonds (vorige jaren)
Diverse kosten

1.562,10
12.470,83
1.462,50
2.717,60
3.052,00
1.089,92

TOTAAL

22.354,95

Resultaat

250,27
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Inkomsten
8.557,00
869,76
1.090,00
1.272,00
426,53
550,00
9.801,25
38,68

22.605,22

Aantal leden : 1190
De begroting 2019 werd geprojecteerd en uitgelegd. Het resultaat ervan is licht positief en er is
weinig ruimte voor fouten.
Men was unaniem akkoord met de voorstelling van Huguette Taymans
Goedkeuring lidgeld 2018
De Algemene Vergadering stemde in met het behoud van het lidgeld voor het komend jaar t.b.v. €
14 voor Belgische leden en € 20 voor buitenlandse leden.
Men was over deze prijzen unaniem akkoord.
Voorstel kandidaturen van de verificateurs voor het boekjaar 2017
Voor het verifiëren van de boekhouding 2018 stelden Antoine Bruylandt en Johan Laureys zich
kandidaat. De algemene vergadering ging hiermee eenparig akkoord.
Verslag van de verificateurs (Johan Laureys)
Verificateur Johan Laureys las het verslag voor over de verificatie van de boekhouding 2017.
Op 27 mei 2018 werd er overgegaan tot het controleren van de rekeningen 2017 van de v.z.w.
E.G.M.P. Alle wettelijke boeken, het grootboek en het kasboek, waren voorhanden en in de vereiste
vorm opgesteld. De vermelde saldi stemden overeen met de uittreksels van de bank. Ook het
cashsaldo stemde overeen met de aanwezige gelden.
Er werd vastgesteld dat de begroting van de bankintersten 2017 hoog werd ingeschat.
In mei 2017 werd er een factuur uitgeschreven naar Numismatica Leuven i.v.m. de aanmaak van
een matrijs voor een medaille. Deze factuur was eind 2017 nog niet vereffend waardoor dit bedrag
moest overgemaakt worden naar het boekjaar 2018. Dit zou ondertussen uitgeklaard zijn.
De kost voor het aanmaken van de lidkaarten is sterk verlaagd.
Verder viel nog op dat er, in de boekhouding van E.G.M.P., een ingewikkelde constructie was
opgemaakt omdat een afdeling geen eigen facturen kan aanmaken. Ze zijn geen Vereniging zonder
winstoogmerk dan wel een Feitelijke Vereniging. In dit concrete geval ging het om rekeningen
gestuurd naar de Koninklijke Munt voor het leveren van catalogi.
Johan Laureys besluit dat het goed opmaken van een begroting en het opvolgen van een
boekhouding het uitgangspunt is voor het nemen nieuwe beslissingen.
De boekhouding 2017 werd door de verificateurs geaccepteerd en goedgekeurd. De algemene
vergadering gaf kwijting aan het bestuur.
Bekroning beste artikel van het jaarboek 2017
De Raad van Beheer koos voor de bekroning van het beste jaarboekartikel 2017 voor het artikel
van Luc Van Eeckhout: “Laurent-Joseph Hart - De meest vermaarde portretmedailleur uit de
regeerperiode van koning Leopold I”.
De medaille werd hem overhandigd door hoofdredacteur Jan Moens die hierbij de volgende
toelichting geeft: 'Uit de vorm van dit artikel blijkt de grote passie van Luc Van Eeckhout voor
Laurent-Joseph Hart. Voor zover geweten is dit het eerste Nederlandstalig artikel over deze in
Antwerpen geboren medailleur. De meesten werden trouwens in het Frans geschreven.
Laurent Hart brak goed door na zijn eerste opdracht als graveur aan de Koninklijke Munt te
Brussel. Zijn medaille voor de bouw van de nieuwe Antwerpse schouwburg toonde een hoog reliëf
en dit werd dan ook meteen zijn visitekaartje in zijn verdere carrière.
Na ontvangst van de medaille bedankte Luc Van Eeckhout iedereen voor deze erkenning, en in het
bijzonder de twee voorzitters van Tienen: Pierre Degel & Alfons Van Baelen, die hem gestimuleerd
hebben om dit artikel te schrijven.
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De overhandiging van de EGMP-penning en de oorkonde.
De Raad van Beheer heeft dit jaar besloten om de lijst van ereleden aan te vullen met 5 voormalige
E.G.M.P.-voorzitters, zijnde André Dewil; Willy Geets; Urbain Hautekeete; René Waerzeggers & Eddy
Schutyser.
Alfons Van Baelen nam de medaille en de oorkonde voor André Dewil in ontvangst.
Willy Geets benadrukte dat de tendens is gezet om aan de verjonging van onze leden te denken en
hoopt dat elke afdeling daaraan meewerkt.
Urbain Hautekeete loofde vooral de inzet van Laurens Aernaut, die ook nog bij de jeugd mag gerekend
worden en die van onschatbare is voor Zuidwest-Vlaanderen.
Eddy Schutyser hoopt dat de afdeling Brugge ook een injectie van jong bloed mag kennen zodat zijn
afdeling verder kan gaan zoals voorheen.
René Waerzeggers nam als laatste de medaille en de oorkonde in ontvangst.
Alle vijf laureaten waren heel dankbaar voor deze erkenning en kregen een daverend applaus.
Verkiezing van het nieuw bestuur
De namen en de functies van de bestuursleden werden voorgesteld. De stembriefjes werden door de
secretaris uitgedeeld en elk E.G.M.P.-lid kon met een 'ja' of 'nee'-stem naast elke naam en functie
stemmen.
René Waerzeggers cumuleert zijn functie als ondervoorzitter met die van archiefbewaarder en Johan
Torfs handhaaft de functie als veilingmeester. Er waren hiertegen geen bezwaren.
Tombola
Naar jaarlijkse gewoonte werden er 5 goudstukken verloot. Om hieraan te kunnen deelnemen
dienden er minimaal 6 stempels op de lidkaarten te staan.
Resultaten van de verkiezing van het nieuwe bestuur
Er waren 47 stemgerechtigden en na het invullen van de stembriefjes maakte de algemeen voorzitter
het volgend resultaat van de verkiezing bekend:
Linda Everaert als voorzitter:
René Waerzeggers als ondervoorzitter:
Gino Slock als secretaris:
Huguette Taymans als penningmeester:
Leopold Verbist als redacteur Muntklapper:
Jan Moens als redacteur Jaarboek:

47 x ja
44 x ja - 2 x neen - 1 x onthouding
46 x ja - 1 x onthouding
47 x ja
47 x ja
47 x ja

Het bestuur werd onder applaus aanvaard door de algemene vergadering.
Voordracht
Freek Groenendijk gaf een lezing over de "Reken- en Legpenningen in Vlaanderen en Brabant".
Met bijpassende Powerpoint presentatie kon Freek duidelijk zijn publiek boeien over dit toch niet zo
evident onderwerp. Zo leerde hij ons o.a. dat het woordje 'jeton' afkomstig is van het Franse
werkwoord 'jeter', wat gooien wil zeggen. Toen men nog geen Arabische cijfers kenden werden de
rekeningen bijgehouden met reken- of telramen. Men 'wierp' daarbij een jeton (oftewel een
rekenpenning) om zo de som visueel te bepalen.
De man bleek een talentvolle en passionele spreker te zijn die, zonder ook maar één keer naar zijn
woorden te zoeken, eindeloos kon doorvertellen.
Uitdeling penningen
De aanwezigheidspenningen werden uitgedeeld alsook de gereserveerde betaalde penningen.
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Varia
Tijdens het aperitief werd een groepsfoto genomen aan de kaai rechtover het restaurant met op de
achtergrond het MAS.

Gino SLOCK
Secretaris
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Overzicht van de geslagen penningen
De voorzijde van deze EGMP-penning toont een ducaton van
Albrecht en Isabella geslagen te Antwerpen in 1618.
Aanwezigheidspenning, 30 mm Ø: messing 11,4 g 60 ex.
W. Geets, U. Hautekeete, R. Waerzeggers
en E. Schutyser, 30 mm Ø: vermeil 13,6 g 5 ex.
gepatineerd zilver 13,6 g 15 ex.
gepatineerd brons 11,5 g 23 ex.
tin 9,0 g 21 ex.
Graveur en atelier: Paul Huybrechts
Jan Moens overhandigt de medaille voor
het beste jaarboekartikel aan Luc Van Eeckhout

De bestuursleden overhandigen de EGMP-penningen en oorkondes aan de ex-voorzitters
nu ereleden Willy Geets, Urbain Hautekeete, Eddy Schutyser en René Waerzeggers

