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Samenvatting van de uitgevoerde activiteiten over 2013: 
 
In december 2012 is door SNP gezamenlijk met het Geldmuseum de prijsvraag voor de Van 
Gelderbeurs 2013 uitgeschreven onder jonge universitaire onderzoekers op de randgebieden van de 
numismatiek (archeologie, sociale en economische geschiedenis, etc.). In maart 2013 is het 
onderzoeksvoorstel van Liesbeth Claes (Radboud Universiteit, Nijmegen) bekroond. Mevrouw Claes 
heeft met de beurs onderzoek verricht in het Geldmuseum, mede begeleid namens de SNP. De 
resultaten van het onderzoek werden door dr. Liesbeth Claes op 21 november 2013 tijdens de 
openbare Van Gelderlezing voor een gehoor van ruim 50 personen gepresenteerd. Co-referent bij de 
lezing was dr. J.G. Aarts (UvA). De discussie met de zaal was levendig en to-the-point. De volledige, 
bijgewerkte tekst zal te zijner tijd verschijnen in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde. Voor een 
samenvatting van de lezing, zie de webpagina SNP onder Van Gelder Lezingen 
 
Om de bezuinigingen op nieuwe bibliotheekaankopen deels op te vangen is in mei de actie: “Steun de 
bibliotheek Geldmuseum - Adopteer-een-boek” gelanceerd, waarbij 29 standaardwerken waren 
geselecteerd. De actie was een succes: alle voorgestelde aankopen konden  in 2013 met financiële 
ondersteuning van de stichting gerealiseerd worden. 
 
Bestuursleden zijn in 2013 nauw betrokken geweest bij initiatieven voor een publicatie met catalogus 
over de medailleur Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945), een pilotproject Familiepenningen 
(gezamenlijk met het Amsterdam Museum) dat moet leiden tot breed toegankelijk maken van 
beschrijvingen van penningen via internet, en de eerste aanzet voor ontsluiting op internet van de 
Encyclopedie van Munten en Bankbiljetten. 
 
Een van de bestuursleden is samen met anderen gedurende het gehele jaar 2013 lid geweest van 
een adviesgroep betreffende de toekomst van het Geldmuseum.  
 
Financiële verantwoording over 2013: 
In het jaar 2013 ontving de SNP een bedrag € 1.975 aan donaties, waarvan verreweg het grootste 
deel ten behoeve van de actie “Adopteer een boek”. Aan aanschafkosten voor de boeken is € 2,011 
uitgegeven. Aan materiële kosten van de Van Gelderlezing op 21 november is € 402 uitgegeven. Met 
bankkosten € 83 en rente ter grootte van € 91 leidde dit tot een nadelig saldo van baten en lasten over 
2013 van € 430. Het vermogen eind 2013 bedraagt daarmee € 5,087 (op 31 december 2012 was dit € 
4657). 
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