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De voortgaande werkzaamheden aan de ‘’Epitaph Fuer Stefan Frankewitz’’,onze overleden voorzitter van de Stichting PMN, resulteren binnen een onwaarschijnlijk korte tijd 
in een zeer omvangrijk boekwerk van meer dan 800 pagina’s. Deze publicatie -die vooral door de zeer actieve inzet van onze bestuursleden zo snel tot stand kwam en een 
sterke financiële steun kreeg van de Stichting PMN- verschijnt tijdens een herdenkingsplechtigheid.Het is in op 27 december 2015 in de Burgerzaal te Geldern(Duitsland) 
door middel vaneen aantal lezingen door ook bestuursleden van de Stichting PMN ten doop gehouden.
Ook komt de eerde genoemde publicatie  met betrekking tot de Cisterciënserzusters in Graefenthal tot stand. Deze uitgave die vooral door de inhoudelijke actieve inzet en 
financiële steun van onze Stichting PMN gerealiseerd kon worden,is dit jaar verschenen onder de titel:’’ Urkunden des ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Graefenthal’’ 
(Vallis Comitis) en vanaf 2015 verkrijgbaar te Gaesdonck.
Tevens blijft er intensief gewerkt worden aan de regesten van het klooster Gaesdonck, waarvan de publicatie in de reeks: ‘’Inventare nichtstaatliche Archive’’ van het Landes 
Verband Rheinland in 2016 zou moeten plaats vinden.
De Stichting PMN wordt in dit jaar actief betrokken bij en levert een bijdrage aan de ‘’Karl-Heinz-Tekath-Forderpreis’’. Deze onderscheiding wordt te Geldern (Duitsland)op 
20 maart 2015 verleend aan mevrouw Nienke de Jong en mevrouw Anna Bannach.
Bij de Lasten hebben de voor dit jaar genoemde vertaalkosten betrekking op de transcripties betreffende deze Gaesdonck-publicaties. De Baten c.q. opbrengsten zijn renten 
( € 486,00 ) en verder donaties, zijnde verkopen van boeken.
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Naar aanleiding van het overlijden van Dr. Stefan Frankewitz in september 2013 worden eerdere plannen om samen met het Gelders Archief te Geldern aan hem een 
publicatie te wijden verder uitgewerkt en nader geconcretiseerd.
De Stichting PMN heeft zich vanwege beperkte mankracht moeten terugtrekken uit een voorgenoemen studie en publicatie over valsmunterij in de 15de tot 17de eeuw. 
Een nieuwe uitgave(reprint met commentaar)van een zeldzaam antiquarisch ‘’Muntenboek’’ kan – ondanks alle voorbereidingen-helaas geen doorgang vinden.
Door gesprekken met deskundigen wederom te stimuleren en nader te begeleiden, komt er schot in de bedoelde uitgave van de Stichting PMN en het Landschaft Verband 
Rheinland over de omwerking van de getranscribeerde oorkonden tot zogenaamde Regesten. De publicatie zal tot stand moeten komen met financiële en inhoudelijke 
ondersteuning van de Stichting-PMN. Waarschijnlijk zal de publicatie in 2016 plaatsvinden.
Het verder uitwerken en positioneren van een plan om op korte termijn nog in 2015 een uitgave te realiseren van ruim 600 getranscribeerde oorkonden van het Klooster 
Graefenthal (Vallis Comitis) over de perode 1250-1691.Dit zou moeten geschieden in nauwe samenwerking met het Collegium Augustinianum te Gaesdonck.
Een andere eerder aangekondigde publicatie van 61 Latijnse en 387 Nederduitse teksten vanaf 1323 met veel inhoudelijke en financiële steun van de Stichting PMN tot 
stand gekomen en uitgebracht onder de titel: ‘’Die Urkunde des Klosters Gaesdonck’’ en is aldaar ook verkrijgbaar.
De Lasten hebben vooral betrekking op de drukkosten van genoemde publicaties. De baten betreffen renten ( €342,00 ) en het restant zijn donaties (boekverkopen).
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Realisatie van het Schenk van Nydeggenproject.Organisatie van  een dubbelpresentatie van het eerder genoemde boekwerk over Schenk van Nydeggen. Deze vindt plaats 
in het Refektorium te Geldern op 24 september door de voorzitter van onze Stichting P(eel)-M(aas)-N(iers) Dr. Stefan Frankewitz. In verband met het  nadien zeer snel 
overlijden van onze voorzitter Frankewitz, vindt enkele dagen later- op 27 september 2013 in het Limburgs Museum te Venlo -de presentatie aan de Nederlandse kant 
plaats door drs.Jos Schatorjé(vice-voorzitter).
Ondanks de dood van Dr. Stefan Frankewitz en reorganisaties bij overheidsinstanties lag het werk aan eerder genoemd digitale Oorkondenboek voor geruime tijd stil.
Toch heeft de Stichting PMN het contact met het Landschaft Verband Rheinland opgepakt om uit de ontstane problemen aangaande een publicatie over dit digitale 
Oorkondenboek van het Gelderse Over-kwartier te komen.
Aan een symposium over de Vrede van Utrecht, gehouden in april 2013 in de ‘’Tiendschuur’’ van Well, heeft de Stichting PMN een ruime bijdrage geleverd in de vorm van 
lezingen en door verschillende artikelpublicaties.
Verdere werkzaamheden aan een uitgave van getranscribeerde Latijnse en Nederduitse oorkonden van 1323 tot de 18de eeuw (1783).Dit project loopt reeds enkele 
jaren en moet met financiële en een zeer intensieve inhoudelijke ondersteuning van de Stichting PMN uitmonden in een publicatie door het Collegium Augustinianum te 
Gaesdonck-Goch in 2014.
De opbrengsten zijn op te delen in een deel renten ( € 260,00 ) en in een deel donaties, zijnde verkopen van boeken.
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Veel voorwerk wordt gestoken in en beginnende gesprekken worden begonnen met het Landschafts-Verband Rheinland (LVR) ten einde te komen tot een digitaal 
Oorkondenboek van het Over-kwartier van Gelderland. Door het plotseling overlijden-wegvallen van de coördinerende professor, kon de afgesproken ondersteuning van 
de Universiteit van Keulen niet gegarandeerd worden en ontstonden er problemen in de voortgang. Daarbij kwam nog de ernstige ziekte van de hoofdbewerker van de 
Stichting PMN,die het begonnen werk niet kon voortzetten.
Terugbetaling  van een eenmalig subsidiebedrag( € 3600,00 ) aan de Provincie Limburg ten behoeve van enkele langer lopende projecten wegens een afwijzing door de 
Provincie van een verzoek tot verlenging van de project-duur.
Voorbereidingen en uitvoering van een grensoverschrijdende tentoonstelling over de ‘Niers van de bron tot de uitmonding in de Maas’. Deze expositie is met speciale 
aandacht voor deze regio en deze stad (Gennep) in augustus van 2012 in het Museum ‘Het Petershuis’ te Gennep gerealiseerd. Vrijwel de gehele tentoonstelling werd door 
de Stichting PMN ingericht .Daartoe moesten plaatselijk objecten geleend worden bij particulieren, expositie panelen  in twee talen geproduceerd worden en tal van andere 
zaken geregeld worden.
Plannen voor en studie van de geschiedenis van de familie Schenk van Nydeggen door H. Ferber (Geschichte der Familie Schenk von Nydeggen).Een bewerking en 
heruitgave van deze familiegeschiedenis, omdat het origineel manuscript nauwelijks meer beschikbaar is.Om deze publicatie gerealiseerd  te krijgen zijn veel gesprekken 
met deskundigen personen en instanties gevoerd.
Ten aanzien van de Lasten in dit boekjaar telt vooral het subsidiebedrag dat terugbetaald moest worden aan de provincie Limburg. De opbrengsten bestonden merendeels 
uit donaties(verkoop boeken).


