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Mededeeling aan de Leden omtrent 't verhandelde in

de Jaarlijksche Vergadering van 16 Juni l.f. te Utrecht.

Tegenwoordig zijn de heeren: ROEST,Mr.
BESIER,BATTAKRD,
STKPI-IANIK,
Burggraaf B. DE
JONGHE, BOM,Jhr. M.A. SNOECK,
Dr. UP: DOMPIERRE DE CHAUFEPIE,
V A N DEN BRANDELER,
ZWIRRZTNA,
KUIPERS,Jhr. SPEELMAN,
Mi-. DEKETH, SASSEN,
Jhr. Mr. S ~ o ~ c r cTER
, GOUW,
MENGER,
OORTMAN
GERLINGS
e n ALPH.DE WITTE.
Uit 't verslag van den Secretaris blijkt dat
het Genootschap op 31 Dec. 1.1. 87 leden telde,
n.l. 2 eereleden, 2 8 gewone leden, 25 buitengewone leden en 32 buitenlandsche leden.
De rekening over 1896 wijst in ontvangsten
f ro30.08~,in uitgaven f 809.52. aan, zoodat
er een batig slot van f 2 2 I .56 overbleef. De
Conservator kar! slechts op weinig aanwinsten
wijzen en blijft de leden aansporen onze verzameliiigen meer te gedenken.

D e vergadering benoemt niet algemeene
stemmen tot gewoon lid, de heeren: AUG.SASSEN, Helmond e n Jhr. Mr. M: W. SNOECK,
Hinthani ; tot buitengewoon lid, de heeren :
Jhr. Mr. F. BEELAERTSV A N BLOKLANU,
's-Gravenhage; ANTH.BEGEER,Utrecht; Mr. M. C.
NIJI-AMD,
Sneek; H. VAN RRTJCKEVORSSEL,
's-Hertogenbosch; Jhr. Mr. A. F. O. VAN SASSE
VAN
YSSBLT,'s-Hertogenbosch en H. D. DE WITT
HAMER,
Goes.
Herkozen worden de heeren: H. G. DW CROCQ
tot bestuurslid en JOH. W. STEPRANIK
tot lid
van de Redaktie. De vergadering staat f 670.voor 't tijdschrift toe, wijst Haarlem tot vereenigingsplaats in 1898 aan, en besluit de Statuten als volgt te wijzigen:
Art. 8. Toevoeging als 3c alinea: Mocht
een lid gedurende twee achtereenvolgende jaren zijne contributie niet betaIen, dan heeft
liet Bestuur liet recht hem van de ledenlijst
te schrappen.
Art. 9, 2e alinea, te Iezen : Het (Bestuur) wordt
gekozen uit de gewone leden en de Nederlaiidscl-ie eereleden.
Art. 1 5 te lezen: Mocl-it het Genootschap
worden oiitbonden, dan zullen, met inachtneming van het voorsclirift van Art. 1702 B. W.,
de munten en penningen met hunne kasten
worden afgestaan aan het Koninklijk Kabinet

van Munten, Penningen en Gesneden Steeneii
te 's-Gravenliage en de boeken aan de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam.
Hieriiir volgt dat ook art. 4, I" alinea, gelezen zal worden: Het Bestuur, bestaande uit
vijf leden, wordt op de Jaarlijksche Vergadering uit de gewone leden en d e Nederlandsche
eereleden gekozen.
Burggraaf B DE JONGHE leest eene bijdrage
voor, over onze Noordbrabantsche nurnisrnatielr,
n.l. Les monnaies /rafldes d Bois-Ze-Dztc.$ar
les archiducs AZdwt &t IjabeZZg, waarin de
iinieke zilveren gulden van 1600 en 't proefstuk
van den dukaton 1 6 1 9 uitvoerig behandeld
worden.
*
De heer Mr. DEKETH
schenkt voor de verzameling een aantal zilveren munten van de
Nederlandsche gewesten
De heer AUG.SASSEN
wijst op de verleden
jaar verschenen I~ aflevering van : Uitvoerige
beschrqvi-ng aan het middeleez~zeischepond- of

tak van bereheni~gen, door
A. HOLLESTELLE,
Thoktz, een werk dat zooveel
mogelijk tracht Iicht te verspreide^^, daar waar
onze oude geschiedschrijvers duister zijn en
tot dusverre voor het nageslacht duister bleven, n.l. in de waardije van den gelde. Moge
de schrijver ons ook al een groot eind nader
hebben gebracht tot de oplossing, veel blijft

g~ddzei~zeamet

nog te ontwarren over en wel hoofdzakelijk
door gebrek aan gedrukte bouwstoflen. Spreker
stelt daarom aan de Commissie vaii Redaktie
voor in iedere aflevering plaats beschikbaar
te stellen voor 't uitgeven van die brokstukken van charters, waarin van 't geldwezeti
gerept wordt. De borgoensche charters, die
van het archiet van Dordrecht en van andere
gemeenten, zullen die bouwstoffen in overvloed
leveren.
De Voorzitter antwoordt dat de Commissie
middelen zal beramen om aan d e n gewaardeerden wenk te gemoet te komen en sluit de
vergadering.

