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Lidgeld 2020 
 

 14 Euro Lidmaatschap Koninklijk Numismatica Tienen + EGMP 
 20 Euro voor buitenlandse leden 

 
Je lidkaart voor 2021 zal jullie dit jaar GRATIS aangeboden worden door Numismatica 
Tienen. Je lidkaart van 2020 zal geldig blijven tot je de nieuwe lidkaart hebt afgehaald aan 
de bestuurstafel tijdens je eerste bezoek wanneer we terug mogen vergaderen. 
 
De jaarboeken van het E.G.M.P. 2020 zijn beschikbaar en kunnen afgehaald worden op de 
eerstkomende ruildag. De datum zal nog meegedeeld worden en is afhankelijk van de 
beslissingen genomen door de overheid . 
 
 

In Memoriam 
 
In 2020 zijn overleden : 
 

De heer Felix Tutenel  Ere-Penningmeester 
De heer Kamiel Van den Acker  Lid 
Mevrouw Lisette Van de Weyer  Lid 
De heer Vincenzi Graziano  Jarenlang lid geweest en trouweStandhouder van 

onze 11 novemberbeurs . 
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11 November 
 
Dit jaar was voor iedereen een uitzonderlijk en bizar jaar, geen muntenruildagen en wat nog 
het ergst van al was, geen Internationale 11 novemberbeurs. 
Niettegenstaande onze 11 novemberbeurs niet is doorgegaan, hoop ik toch voor de 
volgende beurs op onze trouwe medewerkers te kunnen rekenen.   
 
 

Verdere werking van Numismatica Tienen 
 
Omdat wij sinds eind februari 2020 niet meer maandelijks zijn samengekomen, hebben we 
voor onze leden ook een aantal supplementen niet kunnen realiseren. We denken aan de 
gratis tombola’s voor de leden, de flessen wijn voor de vakantie, de totemannen bij 
kerstmis. 
 
 

Ter compensatie 
 
Wij zullen dit gemis compenseren door extra prijzen in de maandelijkse tombola en 
aanvullende gratis prijzen voor de aanwezige leden op onze ruildagen. Er zal ook een aantal 
malen een gratis consumptie aangeboden worden. 
Tevens zal er een Supertombola zijn in de loop van het jaar, met 8 Gouden munten, het 
dubbele van normaal. 

 
 

Site Numismatica Tienen Koninklijk 
 
Numismatica Tienen heeft een website, wil je op de hoogte blijven van de laatste 
nieuwtjes en vorderingen, raadpleeg regelmatig onze site, langs: 
                                                     

https://www.numismaticatienen.be 
 
Deze keer zal ieder lid nog de nieuwsbrief ontvangen langs de post, maar volgende 
nieuwbrief zal gaan langs digitale weg, voor degenen dewelke hun e-mail adres 
hebben doorgegeven. 
 
 

Algemene Vergadering van januari 2021 
 
De jaarlijkse algemene vergadering voorzien in januari 2021 wordt uitgesteld tot 
nader bericht. We houden jullie op de hoogte en zullen de datum zo snel mogelijk 
meedelen. 
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Slot 
 
Wij hopen dat iedereen deze uitzonderlijke tijd goed doorkomt en gezond mag 
blijven, zo kunnen we met spanning uitkijken naar onze eerste ruildag.  
 
Ondertussen wensen we ieder van jullie een mooie adventtijd, een zalig kerstfeest 
en een gezond, vreugdevol en hoopvol 2021 toe.  
 
 
 
In mijn persoonlijke naam, alsook in naam van het voltallig bestuur, 
Fons Van Baelen, Voorzitter 
 

 


