Historiek 2019

13 januari

Nieuwjaarsgeschenk en -receptie

Op deze clubactiviteit ontvingen alle aanwezige
leden & bezoekers bij het binnenkomen een
nieuwjaarsgeschenk. Rond de klok van 10u was
er een traktatie en werd er getoast op een
nieuw en plezant numismatisch jaar

10 februari
Naar 2-jaarlijkse gewoonte geven de
bestuursleden, elk in hun eigen domein,
een stand van zaken van de afgelopen 2
werkingsjaren (2017-2018).

De volledige presentatie staat on-line ter
beschikking.
Het financieel overzicht is weggelaten.
Leden kunnen dit opvragen aan onze
penningmeester voor meer informatie
Viering 15-jarig bestaan met 'Kuvee
Numismatik'
T.g.v. haar 15-jarig bestaan (2004-2019)
presenteert Numismatica Herentals een
lekkere schuimwijn van eigen bodem met
gepersonaliseerd wijnetiket en capsule.
Deze unieke en gelimiteerde Kuvee
Numis-matik - Brut Natuur, een
samenwerking met het lokale Wijndomein
Roothooft, is beschikbaar vanaf 10
februari

Algemene vergadering 2019

12 mei

Clubverjaardag met taart en medailles

Ook dit jaar trakteren we in mei met taart om onze clubverjaardag extra in de verf te zetten. Rond de
klok van 10u gaan onze helpers rond en voorzien alle bezoekers van 'een spie'. Gelijktijdig komen onze
120- medaillewinnaars (alfabetisch) aan bod om hun Brigand, Poorter of Begijn af te halen.

9 juni

Ledenfeest

In een zomers atmosfeertje konden de 56 deelnemers aan het 8e ledenfeest genieten
van een smaakvolle BBQ en een geslaagd optreden van 'Gaston & Leo'. Tussen dit alles
door wist onze penningmeester Marc De Quint zich te kronen tot clubkampioen
tapschieten-2019. Hij ontving, naast een zilveren penning, de wissel-AWARD van
aftredend clubkampioen Louis Beullens.

11 augustus

4de Zomerbeurs

Het mooie weer afdwingen bij moeder overste was wederom een schot in de roos. Wat
op zaterdag een zeer bewogen en benauwde opbouw was, werd het goede weer op
zondag eens te meer geapprecieerd. We mogen deze beurs wederom als geslaagd
beschouwen. Veel verzamelaars vonden weer hun weg om hun verzameling aan te
vullen. Tijdens de volledige duur van de beurs was er een gezellige drukte. een muzikant
vragen bleek een schot in de roos. Hij gaf het beste van zich wat door iedereen
geapprecieerd werd.

sfeerfoto's

8 december

16e COIN EVENT

Met een goedlopende internationale beurs hebben we 2019 in schoonheid afgesloten.
Het steeds talrijker bezoekersaantal zal zich de verplaatsing naar de Keizerstede zeker
niet beklaagd hebben. Wat is voor de munt-verzamelaar gezelliger dan op een zondag
zitten neuzelen in het aanbod van meer dan 100 standhouders uit zo'n 8 verschillende
Europese landen?
Ook onze gastspreker Dhr. Johan van Heesch heeft met zijn lezing "Het penningkabinet
van de Koninklijke Bibliotheek, topcollecties en topstukken" een groot aantal
geïnteresseerden gelokt.

