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Samenvatting van de uitgevoerde activiteiten over 2015:  
 
Een vaste SNP activiteit is de organisatie van de jaarlijkse Van Gelderlezing, die dit keer op 21 november 
2015 gehouden werd in Teylers Museum te Haarlem. Dr. Marianne Eekhout, verbonden aan het Dordrechts 
Museum, sprak de lezing uit voor een gehoor van zo’n 70 personen uit de wereld van numismaten, 
kunsthistorici en museummedewerkers. De titel van haar Van Gelderlezing luidde: “De Tachtigjarige Oorlog 
op zakformaat: penningen als objecten van herinnering”. Referent dr George Sanders (Museum Paleis Het 
Loo), maakte diverse kanttekeningen, waarna een levendige discussie met de zaal ontstond. De volledige, 
bijgewerkte tekst zal eind 2016 verschijnen in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde. Voor een 
samenvatting van de lezing, zie de webpagina Van Gelder Lezingen  
 
De Stichting ontving in december 2014 van de Raad van Toezicht van het opgeheven Geldmuseum een bij 
de liquidatie vrijgevallen bedrag van € 83.500 voor de uitvoering van zes goedgekeurde projecten, vooral 
gericht op het (digitaal) toegankelijk maken van numismatische literatuur. In 2015 zijn vijf van de zes 
projecten opgestart. Het project “Digitaal beschikbaar stellen van de tijdschriften “Geuzenpenning”, “De 
Florijn” en “De Beeldenaar” kon begin 2016 afgerond worden. Het project “Van Gelderlezing 2014” is reeds 
in 2015 afgerond met een concept-publicatie. De projecten “FIDEM 2016”, “Encyclopedie van Munten en 
Papiergeld” en “Literatuur Oosterse numismatiek” zijn opgestart en lopen nog in 2016 door. Het werk aan 
de monografie van de belangrijke Nederlandse medailleur Johannes Cornelis Wienecke (1872-1945) kon 
eind 2015 heropgestart worden. De publicatie heeft een geplande verschijningsdatum eind 2017.  
 
In het kader van het pilotproject Familiepenningen (gezamenlijk met het Amsterdam Museum) is begin 
2015 de succesvolle publicatie “Familiepenningen” verschenen, bedoeld voor een breed publiek. Het 
pilotproject dat moet leiden tot breed toegankelijk maken van beschrijvingen van penningen via internet, 
zal in 2016 worden afgerond met een eerste publicatie. 
 
Financiële verantwoording over 2015:  
 
In het jaar 2015 is € 4.420 van het geoormerkte vermogen besteed aan de kosten van de uitvoering van de 
SNP projecten. Voor het bedrag van € 231 is een belangrijk en zeldzaam tijdschrift uit de 19e eeuw 
aangekocht dat vervolgens geschonken is aan de Nationale Numismatische Collectie. Dank zij externe 
sponsoring zijn de kosten voor de Van Gelderlezing op 21 november beperkt gebleven tot € 1117. De SNP 
ontving een bedrag € 4250 aan donaties. Met bankkosten € 96 en rente ter grootte van € 419 leidde dit tot 
een positief saldo van baten en lasten over 2015 van € 3225.  
 
Eind 2015 bedroeg het SNP vermogen € 86.252, een afname van € 2.068 ten opzichte van eind 2014. 
Hiervan is € 78.995 echter geoormerkt voor de bovengenoemde SNP projecten, die naar verwachting alle 
eind 2017 afgerond zijn. Voor het vrij vermogen ter grootte van € 6.677 worden plannen gemaakt om dit 
voor een flink deel te gebruiken ter ondersteuning van tentoonstellingen en publicaties in het kader van het 
jubileum van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, dat in 2017 zijn 125 
jarig bestaan viert.  
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