Historiek 2006
Almanak 2006

De realisatie van een jaarkalender in kleur.
Deze toont 12 items uit ons nationaal numismatisch
patrimonium.

zondag 08 januari 2006
Na de maandelijkse clubactiviteit heeft onze 1e Algemene Vergadering plaats gevonden.
De bestuursleden geven een kleine toelichting over de verwezenlijkingen van het 1.5 jaar bestaan van onze club.
Hierbij de verschillende punten:
Het Welkomwoordje - door Michel Jansen (ondervoorzitter)
Activiteitenverslag - door Rudy Dillen (voorzitter – secretaris – redacteur)
Financieel verslag - door Gust Verboven (penningmeester – schatbewaarder)
Veilingen - door Koen De Pooter (veilingmeester – standhouders)
Bibliotheek - door Eddy Pauwels (bibliothecaris)
Website - door Frank Lippens (webmaster – PR)
Om af te sluiten spreekt onze voorzitter over het suggestieblad waarbij alle leden een voorstel kunnen indien i.v.m.
een uitstap, een gezamenlijk bezoek aan een beurs, enz. …..
vrijdag 07 april 2006
Deelname aan de 1e Herentalse cultuurqiuz.
Onze ploeg “De Numismatiekers”, met Rudy Dillen, Leopold Verbist, Walter Mertens, Eddy Pauwels en Ivan Dillen
behaalde een mooie 13e plaats op 40 ploegen.
Met een score van 83 % mochten ze fier en tevreden
terugblikken op een gezellige en leerrijke avond.

Zaterdag 27 mei 2006
Algemene EGMP vergadering
Een glunderende Ad Lansen (Onze Ad) mocht, in gezelschap van zijn Anneke, van uittredend voorzitter Urbain
Hautekeete de medaille in ontvangst nemen n.a.v. zijn huldiging als leverancier van het ‘Beste Artikel’ voor het
EGMP-jaarboek 2005: ”Plantagegeld van Nederlands Indië”.
Als lid van Numismatica Herentals en tevens inwoner van de
Herentalse jumelagegemeente IJsselstein (NL), is onze vereniging
niet weinig fier op zijn prestatie. De heer Ad Lansen leverde ook de
VOC-artikels voor ons tijdschriftje en is een graag gelezen auteur in
de ‘Muntkoerier’.

Zondag 11 juni 2006
Jumelage: Ad mocht ook vanwege het
stadsbestuur, uit handen van jumelagevoorzitter
Frans Van Elsen, een medaille met het oudste
Herentalse stadszegel en een ingekleurde tekening
van het begijnhof ontvangen.

16 september 2006
Onze vereniging was op deze zaterdagnamiddag aanwezig op ‘Snuffel 2006’ van 13–17 u. Een gevarieerd en
interactief vrijetijdsevenement waarop verschillende Herentalse verenigingen, met een stand op de Grote Markt,
zich hebben kunnen profileren en promoten.
Als promotie was er een kleine tentoonstelling “Van primitief geld tot de Euro” aanwezig, ook konden de
geïnteresseerden een kijkje nemen op onze website.
Voor de kleintjes een (altijd-prijs) muntenpuzzel en de grabbelbak.

zondag 10 december 2006
Onze 3e Grote Internationale Muntenbeurs in de sporthal “De Vossenberg” te Herentals,
Met:
-

95 standhouders en 350 m numismatisch aanbod
8 promotiestanden
2 numismatische lezingen
Tentoonstelling “van primitief geld tot Euro”
Altijd-Prijs-Tombola met 10 gouden munten

e

Cultuurschepen Roger Van Nuffel knipt de 3 grote
beurs officieel open

Sfeerbeeld tijden de beurs

