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De Bank van de Nederlandse Antillen heeft een groot aantal herdenkingsmunten en muntsets in de
verkoop. De nieuwste aanwinsten zijn de Dolfijnmunt en het BU-set 2007 met aandacht voor
Willemstad.
Dolfijnmunt
Het jaar 2007 is door de Verenigde Naties en het UNEP (United Nations Environment
Programme) uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Dolfijn. Op 17 september 2006 heeft
Prins Albert II van Monaco de aankondiging gedaan. Hij is ook internationaal beschermheer
geworden van dit themajaar.
Elk jaar komen honderdduizenden dolfijnen om, velen daarvan onnodig. Wereldwijd worden
dolfijnenpopulaties bedreigd door verstikking in visnetten, habitatverlies, vervuiling, scheepvaart
en marinesonar. In de wateren van Curaçao worden met regelmaat dolfijnen gesignaleerd.
In het kader van het Jaar van de Dolfijn heeft de Koninklijke Nederlandse Munt een gouden tien
gulden herdenkingsmunt geslagen voor de Nederlandse Antillen. Op de voorzijde de afbeelding
van HKH Koningin Beatrix en op de keerzijde van deze munt staat een afbeelding van een
dolfijn.
Het is de eerste keer dat de Antillen een munt slaat van het zogenoemde ‘kleinste goud’. Het
muntje is dan ook van klein formaat (13.92 mm). De munt kost Naf. 110,00.
Briljant Uncirculated muntset 2007
Elk jaar worden bij de Koninklijke Nederlandse Munt munten geslagen met het betreffende
jaartal erop en deze munten worden in sets verkocht. Deze setjes worden in een bijzonder pakket
verwerkt wat altijd een bepaald thema heeft. Voor het BU-set 2007 is besloten samen met
Nederland en Aruba aandacht te besteden aan de hoofdsteden. Behalve dat Willemstad de
hoofdstad is, staat het ook op de wereld erfgoedlijst van de UNESCO. Deze sets kosten bij
aankoop van:
1 tot 2 sets
NAf. 42,00
3 tot 9 sets
NAf. 39,00
10 of meer sets NAf. 37,00
De munten zijn verkrijgbaar bij de kas van de Bank van de Nederlandse Antillen.
De kas is geopend tussen 8:00 -11:30 en 13:30 – 15:00u (op vrijdag tot 14:30u).
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