Historiek 2010
zondag 10 januari
Onze eerste clubactiviteit in een aangepaste zaal, er is een berging gecreëerd wat de zaal een 3tal meter
kleiner maakt. mits kleine aanpassingen heeft haast iedereen zijn vaste plaats kunnen behouden.
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Naar jaarlijkse gewoonte onze nieuwjaarsreceptie, de leden kregen als verwelkoming
een biljet.
Bij deze gelegenheid verwelkomen we Bart van Hove als nieuw bestuurslid. Marc
Peeters heeft een stap opzij moeten zetten door zijn druk werkschema, maar zal de
publiciteit van onze vereniging blijven verzorgen.

Van L. naar R. :

Marc, Rudy, Koen, Frank, Eddy en Bart

zondag 07 februari
Numismatica in actie
een muntenclub in beweging naar Argenteuil
In een goede verstandhouding met Numismatica Antverpia reisden zo’n 33
geïnteresseerden richting Parijs. Met een bezoek aan de beurs van Argenteuil, een
Parijse voorstad, kon de numismatische honger min of meer worden gestild. De
beursorganisatie kon de vergelij-king met een stevige Belgische muntenbeurs goed
doorstaan. De aanwezigheid van een 80 % aan professionele standhouders stond borg
voor een kwaliteitsvol aanbod met natuurlijk dito prijzen. De ambiance was er
uitstekend. Rond de middag hadden we het allemaal wel gezien en werd de trip verder
gezet naar hartje ‘Lichtstad’ voor een vrij programma. Naar believen werden Louvre,
Sacre-Coeur, Notre-Dame, Défence, … en de bistro’s bezocht. Af te meten aan de
vermoeidheid en het hoog tevredenheidgehalte, ’s avonds onder de Eiffeltoren, leek
iedereen voldaan en klaar voor de terugreis. Dank aan alle deelnemers voor het nakomen van de afspraken
en de gemoedelijke sfeer onderweg.

zaterdag 27 februari
Numismatica was met 2 ploegen present op de jaarlijkse quiz, ingericht door de Herentalse cultuurraad. Met
een 8e plaats voor de ‘Numis-maten’ (148 p) en een 14e plaats voor de ‘Numismatiekers’ (135 p), op 32
deelnemende ploegen, kon iedereen best leven met het behaalde resultaat. Het werd tevens een aangename
en leerrijke avond : nu kennen we tenminste ook ‘The Origin of Spésies’ van Darwin in al zijn nuances … !

zondag 09 mei
Fiere Briganten-2010 ontvangen hun medaille voor 5 jaar lidmaatschap

zondag 12 september - N.K. Brabant op bezoek
Op onze uitnodiging kwam een 12-koppige delegatie van de Numismatische Kring uit 's-Hertogenbosch op
bezoek voor een dagvullend programma. In de voormiddag werd jacht gemaakt op muntjes tijdens onze
druk bijgewoonde clubactiviteit.
Na een licht middagmaal ging de groep, aangevuld met onze eigen leden en onder begeleiding van gids
Patrick, op verkenning naar het Brabantverleden van onze stad: het Begijnhof, de vesten met beklimming
van de oude stadswal, het Besloten Hof, de St-Waldetrudiskerk, de Bovenpoort met een kijkje binnenin het
kunstwerk en de Lakenhal. De wandeling werd afgesloten met een gezellige nababbel bij een frisse pint in
'Den Brigand'. De ontmoeting gebeurde in een gemoedelijk sfeertje, vroegere relaties werden verstevigd,
nieuwe contacten werden gelegd. Maar vooral, de leuze op onze welkomstpenning kreeg een concrete
invulling: MUNTEN MAKEN VRIENDEN !

zondag 12 december - 7e Coin Event bevestigt groei !
De 7e editie van de Herentalse Internationale Muntenbeurs voldeed
volop aan de verwachtingen. Zowel de verscheidenheid in numismatisch
aanbod, de vele standhouders en het almaar groeiende bezoekersaantal
zorgden voor een meer dan genietbare combinatie. Het presentje aan de
inkom zorgde voor een aangename binnenkomer. De lezing van Lei
Lennaerts over Theodoor van Berckel kreeg 16 geïnteresseerden over de
vloer en de wisselwerking tussen spreker en toehoorders werd door alle
partijen geapprecieerd. De meesten deden ongetwijfeld een voor de
verzameling verrijkende aankoop, vernieuwden of verstevigden eerdere
contacten en poetsten hun netwerk op.
Vele Numismatica-leden beantwoord-den de oproep van het bestuur om
een handje te helpen. Zowel de opbouw, het verloop en het opruimen
verliepen vlekkeloos. Zonder hun hulp is de organisatie van zo’n groot
evenement onmogelijk. Deze interactie, waarbij leden de initiatieven van
hun bestuur ten volle ondersteunen, is onontbeer-lijk voor een goede
clubwerking, en hopelijk blijft dit nog lang intact !
Langs deze weg een dikke proficiat voor al onze cateringmedewerkers
die met veel toewijding en inzet iedereen hebben behoed van honger en
dorst.
Ook al melden dat het 8e Coin Event zal doorgaan in zaal De Vossenberg
op zondag 11 december 2011.

Grafiek ledenaantal 2004 – 2010
Nooit gedacht dat er in de Kempen zoveel muntenverzamelaars actief waren. Bij de start in 2004 mocht
onze vereniging reeds 122 leden tellen. De clubwerking slaat aan en lokt heel wat plaatselijke verzamelaars
naar Herentals. Hieronder een overzicht van ons ledenaantal, dat nog elk jaar een lichte stijging kent.
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