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Samenvatting van de uitgevoerde activiteiten over 2014:
In mei 2014 is het onderzoeksvoorstel “Quo Vadis, Numis? Plan om te komen tot inbedding en verankering
van de database voor Nederlandse muntvondsten in de samenleving”, ingediend door drs Jan Pelsdonk,
door SNP gekozen als onderwerp voor de Van Gelderbeurs en Van Gelderlezing 2014 . De heer Pelsdonk
(conservator munten en penningen bij Teylers Museum te Haarlem) heeft in zijn onderzoek via enquêtes en
gesprekken met toonaangevende onderzoekers op het gebied van o.a. archeologie en sociale en
economische geschiedenis onderzocht hoe de database NUMIS voor muntvondstenregistratie door
onderzoekers en andere geïnteresseerden gebruikt wordt en mogelijk beter benut kan worden. Hiertoe is
NUMIS eveneens vergeleken met succesvolle buitenlandse initiatieven. Het onderzoek is namens de SNP
begeleid door een drietal deskundigen. De resultaten van het onderzoek werden door drs Pelsdonk op 22
november 2014 tijdens de openbare Van Gelderlezing voor een gehoor van ruim 65 personen
gepresenteerd. Co-referent bij de lezing was dr. Roos van Oosten (Universiteit Leiden). De discussie met de
zaal was zeer levendig. 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 Van Gelder Lezingen
Het bestuur heeft in de loop van het jaar de formulering van een aantal concrete projectvoorstellen
begeleid rond de niet-commerciële onderwerpen “Toegankelijk maken van numismatische literatuur via
internet”, “Presentatie van vernieuwende penningkunst”, de Van Gelderlezing en de monografie van een
belangrijke medailleur (Johannes Cornelis Wienecke, 1872-1945) en deze ingediend ter financiering.
De voorbereidende activiteiten van bestuursleden voor de publicatie met catalogus over de medailleur
Wienecke zijn beperkt geweest.
Met het pilotproject Familiepenningen (gezamenlijk met het Amsterdam Museum) dat moet leiden tot
breed toegankelijk maken van beschrijvingen van penningen via internet is goede voortgang geboekt.
Ten behoeve van beoogde ontsluiting op internet van de Encyclopedie van Munten en Bankbiljetten zijn
eerste gesprekken gevoerd met De Nederlandsche Bank, die de Nationale Numismatische Collectie sinds
eind 2013 beheert.
Financiële verantwoording over 2014:
In het jaar 2014 ontving de SNP een bedrag € 400 aan reguliere donaties. Aan materiële kosten van de Van
Gelderlezing op 22 november is € 1647 uitgegeven. Met bankkosten € 85 en rente ter grootte van € 70
leidde dit tot een negatief saldo van baten en lasten over 2014 van € 1261. Op 9 december ontving de SNP
een schenking van € 83,405, geoormerkt voor de uitvoering in de komende jaren van de hierboven
genoemde specifieke onderzoeks- en niet-commerciële publicatievoorstellen(*). Het vermogen eind 2014
bedraagt daarmee € 88,320 (op 31 december 2013 was dit € 4714), waarvan dus € 83,405 geoormerkt voor
genoemde projecten.
(*)

Bij de opheffing van het Geldmuseum is een bedrag vrijgevallen dat door de toenmalige Raad van
Toezicht is geschonken aan de SNP onder de bepaling dat dit gebruikt dient te worden voor financiering van
projecten voor het breed toegankelijk maken van belangrijke numismatische literatuur (in het bijzonder
digitaal, via internet). Deze doelen zijn in lijn met de doelstellingen van zowel het voormalige Geldmuseum
als de SNP.

SNP bestuur; 23 april 2015

