
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET 
EGMP FV OP ZATERDAG 25 MEI 2019 IN TONGERLO 

 
n feestzalen-restaurant torenhof in tongerlo, deelgemeente van 
Westerlo, verwelkomde Rudy Dillen, voorzitter van de afdeling Numis-
matica Herentals die instond voor de organisatie van deze Algemene Ver-

gadering, 51 aanwezige leden; aan de aansluitende Plenaire Vergadering namen 
ook deel: dhr. Guy Van Hirtum, burgemeester van Westerlo, pater Kees, gast-
spreker en archivaris van de Norbertijnerabdij van Tongerlo, en de partners van 
meerdere egmp-leden. De volgende leden hadden zich verontschuldigd: Arnaud 
Grispen, Johan Torfs, Hugo Vanhoudt en egmp-secretaris Gino Slock. Carlo 
Bogaert trad op als secretaris ad interim. 

Linda Everaert, algemeen voorzitter van het egmp, richtte haar welkomstwoord 
tot de vergadering en overliep de agenda. In haar terugblik op het afgelopen wer-
kingsjaar kwamen het Jaarboek, De Muntklapper, de website en de egmp-veiling 
aan bod. De gastheer en de volledige bestuursploeg van Numismatica Herentals 
werden bedankt voor de organisatie van deze Algemene Vergadering, en de vol-
tallige raad van beheer voor de samenwerking. 

De namen van de leden die overleden sedert de vorige Algemene Vergadering van 
19 mei 2018 werden geprojecteerd en door de secretaris ad interim voorgelezen: 
Paul De Sutter (Zuid-West-Vlaanderen), Roland Dezeure (Antwerpen), Rose-
Marie Dhondt (Zuid-West-Vlaanderen), Jan Egghe (Antwerpen), Pieter Vahlé 
(Zuid-West-Vlaanderen), Robert Hubrecht (Brugge), Alec Robinson (Tienen), 
Paul Meerkens (Tienen), Hubert Pladys (Leuven) en Juliaan Taelman (erelid 
egmp). Er volgde een ogenblik van stilte te hunner nagedachtenis. 

Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering 

Het verslag van de vorige Algemene Vergadering op zaterdag 19 mei 2018 in 
Antwerpen werd unaniem goedgekeurd. 
 
Verslag van de secretaris 

Secretaris ad interim Carlo Bogaert vervolgde met het voorlezen van het ver-
slag m.b.t. het afgelopen werkingsjaar. Sinds de vorige Algemene Vergadering in 
Antwerpen 2018 waren er vier raden van beheer, namelijk op 15 september 2018, 
17 november 2018, 26 januari 2019 en 23 maart 2019, telkens in Aalst. De versla-
gen ervan kunnen worden geraadpleegd bij de voorzitters van de afdelingen. 

Voor de VZW werden een Algemene Vergadering en een bestuursvergadering 
gehouden op 25 mei 2018 in Kruibeke/Bazel, en een bestuursvergadering op  
17 november 2018 in Aalst. Er werd kort vermeld wat op deze vergaderingen is 
besproken. De aanwezige leden hadden geen vragen of opmerkingen. 
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Verslag van de penningmeester 

De penningmeester Huguette Taymans gaf uitleg bij de resultatenrekening op 
31 december 2018, waarvan hierna een ingekorte versie wordt getoond. 

 Inkomsten (in ) Uitgaven (in ) 
Lidgelden 8.421,00 Drukwerken 13.658,35 
Veiling 1.539,90 Aanmaak penningen 1.535,71 
Verkoop penningen/Jaarboeken 1.081,50 Vergaderingen 535,40 
Publiciteit 6.855,00 Algemene kosten 2.881,73 
Financiële opbrengsten 36,45 
Totaal 17.933,85 Totaal 18.611,19 
Resultaat 5677,34 
 
De penningmeester vergeleek de begroting met de reële cijfers en gaf toelichting 
bij de verschillen. De begroting voor het komend boekjaar werd voorgesteld, 
toegelicht en goedgekeurd, met behoud van het bedrag van het lidgeld voor de 
leden in België (₫14) en het buitenland (₫20), en van de verdeelsleutel tussen 
het egmp en de diverse afdelingen (50%/50%). 
 
Verslag van de verificateurs 
Antoine Bruylandt las het verslag voor over de verificatie van de boekhouding 
2018, en op advies van hemzelf en zijn collega Johan Laureys gaf de Algemene 
Vergadering kwijting aan de bestuurders, mits een aanbeveling om bij de aan-
koop van goudstukken voor de tombola strikt het jaarritme te respecteren en 
geen aankopen meer te doen voor meerdere jaren samen, omdat dit – gezien de 
kasboekhouding die een vzw moet voeren – leidt tot ongewenste fluctuaties. 

Kandidaturen van de verificateurs voor het boekjaar 2019 
Voor het verifiëren van de boekhouding 2019 stelden Antoine Bruylandt en 
Johan Laureys zich opnieuw kandidaat. De AV ging hiermee akkoord. 
 
Bekroning van het beste artikel uit het Jaarboek 2018 
De Raad van Beheer koos ter bekroning van het beste Jaarboek-artikel 2018 voor 
dat van Linda Everaert, Herkenningtekens bij vondelingen: een numismatische 
studie. De medaille werd haar overhandigd door hoofdredacteur Jan Moens die 
in zijn laudatio de volgende toelichting gaf : “De succesvolle aan de gang zijnde 
vervrouwelijking van de numismatische kringen hee ook een weerslag op de 
onderwerpen die aan bod komen, en blijkbaar was het wachten op een numis-
mate om het onderwerp van de vondelingentekens op een wetenschappelijke 
manier te behandelen in een artikel dat terecht werd bekroond”. 

Overhandiging van de egmp-penning 
De Raad van Beheer hee besloten de egmp-penning dit jaar op te dragen aan 
Huguette Taymans voor haar inzet als penningmeester van het Genootschap. 
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Verkiezing van het nieuw bestuur 

De namen en de մեncties van de bestuursleden werden voorgesteld. De huidige 
leden stelden zich opnieuw kandidaat voor een verlenging van hun mandaat 
voor één jaar, met uitzondering van Gino Slock die zijn mandaat van secre-
taris neerlegde. Voor deze մեnctie stelde Carlo Bogaert zich kandidaat. De 
stembriees werden uitgedeeld en elk egmp-lid kon stemmen door ‘ja’ of ‘neen’ 
aan te kruisen naast elke naam=մեnctie. 

Na het tellen van de stemmen bleken de bestuursleden unaniem (51 ja-stem-
men) of met een overgrote meerderheid (1 neen-stem voor de voorzitter en 
1 neen-stem en 2 onthoudingen voor de ondervoorzitter) te zijn verkozen. Het 
bestuur werd onder applaus aanvaard door de Algemene Vergadering. 

 
V.l.n.r. Carlo Bogaert, Jan Moens, René Waerzeggers, 
Huguette Taymans, Lnda Everaert en Leopold Verbist 

Tombola 

Vanaf dit jaar worden drie goudstukken verloot. Om te kunnen deelnemen aan 
de tombola dienden er minimaal vijf stempels op de lidkaart van 2018 te staan. 
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Voordracht 

Pater Kees gaf een lezing over de geschiedenis van de Norbertijnerabdij van Ton-
gerlo die aanving in 1130, tijdens de Franse bezetting werd onderbroken, maar 
in 1840 werd hervat, en Hendrik Van Caelenberghe beschreef na elke histori-
sche periode de munten eruit die op het terrein van de abdij werden gevonden. 
Eén en ander zal het voorwerp uitmaken van een artikel in het Jaarboek 2020. Na 
de lezing schonk pater Kees een penning van de abdij aan het egmp-archief. 
 

 
 
Uitdeling van de aanwezigheidspenningen en varia 

De aanwezigheidspenningen en de gereserveerde betaalde zilveren en bronzen 
penningen werden uitgedeeld. Tijdens het aperitief werd de groepsfoto genomen 
met op de achtergrond de O.L.V.-abdij van Tongerlo, waarna de lunch werd 
opgediend. 
 

 
 
In de namiddag volgde een bezoek aan deze abdij met pater Kees als gids, en 
meer bepaald aan de kopie op doek van Het Laatste Avondmaal uit het atelier 
van Leonardo da Vinci, werk dat uitvoerig werd toegelicht door pater Ivo. Ook 
de abijkerk en de tiendeschuur werden bezocht, en met de degustatie van een 
Tongerlo-bier werd deze welgesmaakte rondleiding afgerond. 
 
Linda Everaert  
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Penning opgedragen aan het meest verdienstelijke lid Huguette Taymans, 
penningmeester en frequent bijdraagster aan het Jaarboek 
 

 
 
Vz/ De toegangspoort tot het Begijnhof van Herentals uit 1640, met links langs 

de rand BEGIJNHOFPOORT en rechts CHRISTEL 2019, zijnde de voornaam van de 
kunstenares en het jaar van haar ontwerp 

Kz/ ሧ | Aan | Huguette Taymans | penningmeester | EGMP. Rondom ALGEMENE VER-
GADERING HERENTALS - 25 mei 2019 

 vermeil M 30 mm 10,7 g 1 ex. 
 gepatineerd zilver  10,6 g 11 ex. 
 gepatineerd messing  10,8 g 19 ex. 
 tin  8,4 g 22 ex. 
 
Penning voor de aanwezige leden 
 

 
 
Vz/ Als vorig stuk 

Kz/ ሧ | HERINNERING | AAN DE ALGEMENE | VERGADERING VAN | HET EUROPEES | 
GENOOTSCHAP | VOOR MUNT- EN | PENNINGKUNDE in een vierkant met afge-
ronde hoeken 

 
 messing M 30 mm 11,4 g 70 ex. 
 
Gravure van de voorzijde: Mauquoy Medal Company, naar een ontwerp van 

Christel Druyts 
Gravure van de keerzijdes: Paul Huybrechts 
Atelier : Mauquoy Medal Company 


