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Utrechts Klokkenluiders Gilde
Postbus 19175
3501 DD UTRECHT
Website: www.klokkenluiders.nl
E-mail: info@klokkenluiders.nl
Penningmeester: Bram van der Wees
Telefoon: 06 - 537 21 536
E-mail: penningmeester@klokkenluiders.nl
IBAN: NL19 TRIO 0198 309 309 bij Triodos Bank NV
BIC: TRIO NL2U
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland
onder nummer 40 480 738

Giften
Het Utrechts Klokkenluiders Gilde is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) met als aanvullende kwalificatie 'Culturele Instelling'. Giften
aan het UKG kunnen hierdoor voor 125% worden afgetrokken voor de
inkomstenbelasting.

Periodieke giften
U kunt met het UKG overeenkomen om regelmatig (minstens eenmaal per jaar),
gedurende minimaal vijf jaar achter elkaar, een bedrag (steeds ongeveer even
hoog) te schenken. Dan kunt u het bedrag zonder drempel aftrekken voor de
belasting. De penningmeester kan hiervoor een contract voor u klaarmaken.
Neem daartoe contact met hem op.

ANBI
Uitgebreide informatie ten behoeve van de status als Algemeen Nut Beogende
Instelling staat op de website: www.klokkenluidersgilde.nl  het UKG 
ANBI-informatie.
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Verslag van de penningmeester
Op dinsdag 11 november 2014, de dag van Sint Maarten, vierde het Utrechts
Klokkenluiders Gilde zoals elk jaar zijn verenigingsavond. Dat dit een
bijzondere avond is, waar de meeste luiders en actieve leden naar toekomen, is
al jaren bekend, maar dat er die avond bijna 250 leden naar de Aula van de
Universiteit Utrecht kwamen voor de lezing, voor muziek en voor de SintMaartensgift, overtrof alle verwachtingen. Het toont aan dat het in ons Gilde niet
alleen over luiden en klokken gaat, maar dat er een veel bredere belangstelling is
voor erfgoed, cultuur en samenleving. Daar mogen we trots op zijn.
Dat het luiden van de klokken wel de kerntaak van onze vereniging vormt, blijkt
diezelfde avond nog bij de Sint-Maartensluiding, die op het Domplein gevolgd
werd door vele aanwezigen.
De betrokkenheid van de luiders, de andere actieve leden en de 'belangstellende'
leden, blijkt ook opnieuw uit dit financiële jaarverslag. De ledengroei gaat
onverminderd door; dit jaar groeiden we naar 755 leden.
De contributie-inkomsten groeiden verder, en dat is een goede zaak omdat het
Gilde geen enkele structurele subsidie ontvangt. Het stelde ons bijvoorbeeld in
staat om de Jacob van Eyckprijs, die voor de tweede keer door ons werd
uitgereikt, geheel uit eigen middelen te betalen.
Het resultaat komt uit op € 2.413,35. Het bestuur stelt voor dit resultaat toe te
voegen aan het Eigen Vermogen, zodat we ook in de toekomst nieuwe, leuke en
spannende dingen kunnen bedenken én uitvoeren; zaken die de belangstelling
voor het handmatig luiden van de Utrechtse klokken bevorderen.
De minimumcontributie bedraagt al jaren € 15,--.Veel leden betalen spontaan
een hoger bedrag waardoor het bestuur geen reden ziet de minimumcontributie
te verhogen. De gemiddelde contributie bedroeg dit jaar € 19,27; in 2013 was dit
€ 20,02.
Utrecht, februari 2015
Bram van der Wees
penningmeester
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Baten en Lasten 2014 en Begroting 2015

BATEN
Contributies
Giften
Luidingen
Bijdragen ontvangsten
Bijdragen uit projecten
Bijdragen gildemaaltijd
Bijdragen excursies
Bijdragen Sint Maarten
Inkomsten artikelen
Rente ontvangen
Totaal regulier jaar
Lustrumexcursie Spanje
Jacob van Eyckprijs
Totaal
LASTEN
Organisatiekosten
Communicatie
Luidingen
Gildemaaltijd
Sint Maarten
Excursies
Overige activiteiten
Jacob van Eyckprijs
Inkoop artikelen
Donaties aan derden
Bankkosten
Reserveringen
Onvoorzien
Totaal regulier jaar
Lustrumexcursie Spanje
Land. Klokkenluidersdag

Resultaat

resultaat
begroting
resultaat
begroting
2014
2014
2013
2015
------------------ ------------------ ------------------ -----------------14.549
14.600
14.076
15.000
1.442
700
1.546
1.000
886
900
1.375
900
230
250
250
250
0
0
0
0
1.925
1.500
1.575
2.000
2.363
3.000
1.680
3.000
0
125
0
0
1.053
1.250
1.540
1.000
465
450
270
405
22.912
22.775
22.313
23.555
74.369
67.306
0
0
0
0
0
0
------------------ ------------------ ------------------ -----------------97.282
90.081
22.313
23.555
=======
=======
=======
=======
2.745
3.000
3.092
3.000
6.901
6.000
4.763
7.000
243
400
433
400
2.038
2.000
1.575
2.000
1.782
1.000
957
2.000
2.575
3.500
1.615
3.000
984
1.500
1.380
1.200
785
2.000
1.000
1.500
112
1.000
1.093
1.000
1.523
750
1.100
1.500
251
300
235
300
0
1.000
0
0
0
0
0
0
19.939
22.450
17.242
22.900
74.930
67.306
0
0
0
0
802
0
------------------ ------------------ ------------------ -----------------94.868
89.756
18.044
22.900
========== ========== ========== ==========
2.413
325
4.269
655
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
Het geheel van baten en lasten leidt tot een mooi positief resultaat. Dit is
voornamelijk het gevolg van:
a) de voortgaande ledengroei en hogere contributieopbrengst,
b) meevallende uitgaven.

Baten
Contributies
De gewone contributies zijn hoger door de ledengroei; het UKG groeide
van 700 naar 755 leden. De gemiddelde bijdrage daalde van € 20,02 naar
€ 19,27. Twee leden maken gebruik van de mogelijkheid tot periodieke
notariële schenking.
Giften
De post giften is opnieuw hoog:
a) het Gilde kreeg diverse giften bij lezingen en ontvangsten,
b) de collecte bij de Sint Maartensviering bracht € 922,97 op, een hoog
bedrag door het aansprekende doel: Huize Agnes, waar vrouwen en
kinderen zonder verblijfspapieren tijdelijk kunnen verblijven.
Luidingen
De jaarlijkse vergoeding van de gemeente Utrecht voor het luiden van de
Domklokken wordt conform het contract met het gemeentelijk indexcijfer verhoogd, waardoor deze steeg naar € 360,83.
Het Gilde luidt gratis bij 'rouw en trouw' op de Jacobikerk, de Geertekerk en Blauwkapel. Maar men geeft vaak een vrijwillige bijdrage. Dit
leverde in 2014 € 525,-- op.
Bijdragen
--Ontvangsten: deelnemers aan de ontvangsten leveren soms een
bijdrage in de gemaakte kosten van ontbijt en koffie. Dit jaar ontvingen
wij zo € 230,--.
--Gildemaaltijd: aan de deelnemers wordt een redelijke, maar niet per se
kostendekkende, bijdrage gevraagd.
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--Excursies: aan de deelnemers wordt een redelijke, maar niet per se
kostendekkende, bijdrage gevraagd.
--Sint Maartensviering: dit jaar is aan introducés bij deze activiteit geen
toegangsbijdrage gevraagd.
Artikelen
De omzet van de Gilde(web-)winkel bedroeg € 803,50, minder dan vorig
jaar toen er een nieuwe cd was verschenen. Ook de inkomsten uit
verkoop van gildekleding waren wat lager dan vorig jaar: € 249,95.
Ontvangen rente
De rente op de spaarrekening bedraagt nog slechts 0,15%. Gelukkig is
enkele jaren geleden een bedrag op een deposito gezet tegen 2,7% rente.

Lasten
(2014)
58,90
2.226,98
121,69
291,96
45,-0,-0,--

Organisatiekosten
Bestuurskosten
Ledenvergadering
Premies en abonnementen
Representatiekosten
Lidmaatschappen
Administratiekosten
Drukwerk

(2013)
408,50
2.212,52
121,69
251,45
60,-37,98
0,--

Communicatie
Goede communicatie met de leden en met de buitenwereld is voor de
doelstellingen van het Gilde van groot belang.
Luid en Duidelijk
3.628,95
2.123,94
Portokosten
1.322,94
1.368,20
Promotiekosten
44,89
1.179,27
Website
1.894,41
76,21
Bibliotheek
9,74
15,-De post Luid en Duidelijk is hoger geworden door een hogere oplage en
doordat de portokosten vanaf 2014 rechtstreeks aan het blad worden
toegerekend.
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De post portokosten is desondanks bijna gelijk gebleven als gevolg van
de aanschaf van een voorraad 'herbouw-postzegels'.
Het bedrag voor de website omvat een voorziening voor het nieuwe
ontwerp: € 1.500,--.
Luid en Duidelijk wordt in de stad Utrecht grotendeels door vrijwilligers
verspreid, waarvoor het bestuur hen zeer dankbaar is.
Overige Activiteiten
Naast de Gildemaaltijd, de Excursies en de Sint Maartensviering kent het
Gilde nog enkele ledenactiviteiten:
Seizoenborrels
210,38
350,63
Jeugdluiders
0,-205,30
Ontvangstcommissie
333,93
282,65
Jacob van Eyckprijs
Het UKG heeft in 2011 de Jacob van Eyckprijs ingesteld, een
stimuleringsprijs voor een prestatie op het gebied van de campanologie.
In 2014 is de prijs voor de tweede keer uitgereikt. De kosten van de
organisatie en van de prijs kwamen geheel voor rekening van het UKG
en zijn over drie jaar gespreid.
Inkoop artikelen
Er werden in het verslagjaar voor de winkel boeken ingekocht. Er is geen
kleding ingekocht.
Donaties aan derden
Dit betreft de St. Maartensgift aan Huize Agnes. De opbrengst van de
collecte werd door het bestuur verhoogd met € 500,- tot € 1.422,97.
Daarnaast werd een gift van een van onze leden van € 100,-- op diens
verzoek bestemd voor de klokken van de St.-Catharinakerk.
Bankkosten
Deze post is stabiel rond € 250,--.
Excursie Spanje
De lustrumexcursie naar Spanje was een groot succes. Door enkele
onvoorziene uitgaven ontstond een klein tekort.

8

Toelichting op de Begroting
Baten
Contributies
We rekenen op een doorgaande groei van het aantal leden en de
contributieopbrengst.
Giften van derden
We verwachten bij de Sint Maartensviering weer een goed gevulde
collectebus. Het bestuur staat open voor suggesties voor deze jaarlijkse
gift.
Opbrengst luidingen
We rekenen erop dat we voor een aantal luidingen weer een bijdrage van
de ‘opdrachtgever’ ontvangen.
Bijdragen ontvangsten
We gaan door met de succesvolle ontvangsten op de zondagochtend.
Deze leveren niet alleen veel goodwill op, maar ook steevast nieuwe
leden, en vaak een bijdrage in de kosten van het ontbijt.
Bijdragen Gildemaaltijd
Aan de deelnemers vragen we een passende bijdrage.
Bijdragen Excursies
Aan de deelnemers aan excursies vragen we een passende bijdrage.
Bijdragen Sint Maartensviering
Vooralsnog wordt aan introducés die deze feestelijke avond willen
bijwonen geen toegangsbijdrage gevraagd.
Inkomsten artikelen
We rekenen op een goede omzet van artikelen en gildekleding.
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Jacob van Eyckprijs
Voor de organisatie van de Jacob van Eyckprijs in 2017, de presentatie
van de inzendingen en de prijs wordt € 1.500,-- gereserveerd.

Lasten
Organisatiekosten
Bij alle onderdelen van de organisatiekosten is rekening gehouden met
stabiliteit. We verwachten komend jaar geen grote drukwerkuitgaven.
Communicatie
Door de toename van het ledental zullen de kosten van Luid en
Duidelijk en de portokosten stijgen. Een bedrag van € 2.000,-- is
opgenomen voor de vernieuwing van de website.
Luidingen
Dit bedrag is beschikbaar voor kleine technische kosten die niet door de
gemeente vergoed worden, zoals kosten voor de beierinstallatie.
Gildemaaltijd
Voor de Gildemaaltijd is het gebruikelijke bedrag uitgetrokken.
Sint Maartensviering
Hieronder vallen kosten van catering, uitnodigingen en programma.
Excursies
De excursiecommissie zal met het gebruikelijke budget aan de gang
gaan. Gezien de grote belangstelling is rekening gehouden met een
dubbele excursie.
Overige activiteiten
Er zijn bedragen begroot voor de ledenbijeenkomsten (€ 700,--), de
jeugdluiders (€ 200,--) en de ontvangstcommissie (€ 300,--).
Inkoop artikelen
Voor de aanschaf van nieuwe artikelen en gildekleding is € 1.000,-uitgetrokken.

10

Donaties aan derden
Dit is de vaste gift van het UKG aan een goed doel ter gelegenheid van
de St. Maartensviering, plus de begrote opbrengst van de collecte.
Bankkosten
Bankkosten plegen te groeien.
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Balans per 31 december 2014
Activa
Kas (web-)winkel
Triodos 19 83 09 309
Triodos Rendementrekening
Triodos Spaardeposito
Totaal liquide middelen
Debiteuren algemeen
Debiteuren luidingen
Debiteuren subsidies
Debiteuren webwinkel
Nog te ontvangen rente
Totaal debiteuren

31-dec-14

31-dec-13

29
1.815
19.970
15.000

21
2.134
45.207
15.000
36.814

345
0
0
0
184

62.362
0
0
0
0
270

529

Voorraden
Vooruitbetaalde posten
Vooruitbetaald excursie Spanje
Totaal overige activa

10
0
0

Totaal activa

12

270
10
64
3.688

10

3.762

----------37.352

----------66.395

Passiva

31-dec-14

31-dec-13

Vermogen per 1 januari
Vermogensmutaties
Resultaat over boekjaar
Vermogen per 31 december

19.111
0
2.413

14.842
0
4.269

Reserve nieuwe klokken
Reserve durfkapitaal
Reserve lustrumexcursie
Reserve winkelartikelen
Reserve Jacob van Eyckprijs
Reserve klokkenmuseum
Reserve klokkengids
Voorziening website
Reserve gildemaaltijd
Totaal reserves

2.492
3.000
0
1.000
0
2.000
2.000
1.500
0

Crediteuren
Vooruitontv. contributie
Vooruitontv. gildemaaltijd
Vooruitontv. excursie Spanje
Totaal overige passiva

2.066
270
1.500
0

21.524

19.111
2.492
3.000
1.056
1.000
3.000
2.000
2.000
0
188

11.992
284
163
1.075
31.026
3.836
----------37.352

Totaal passiva
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14.736

32.548
----------66.395

Toelichting op de Balans
Activa
Kas
Het UKG heeft alleen een kas voor de winkelactiviteiten. Deze staat
onder beheer van de werkgroep (web)winkel. Jaarlijks in januari levert
de werkgroep een overzicht van de verkopen en de omzet.
Bankrekeningen
Het Gilde heeft één bankrekening bij Triodos, NL19 TRIO 0198 309 309.
Daarnaast is er de Rendement(spaar)rekening. In 2013 is bovendien een
bedrag van € 15.000 op een spaardeposito met een hogere rente gezet.
Debiteuren
Dit bedrag is inmiddels ontvangen.
Nog te ontvangen rente
De over 2013 nog te ontvangen rente op de Rendementrekening en op
het spaardeposito bedraagt per 1 januari 2014 € 183,91.
Voorraden
Alle inkopen worden direct ten laste gebracht van de resultatenrekening,
maar voor elk artikel in de winkel is een waarde van € 1,-- op de balans
geactiveerd.
Vooruitbetaalde posten
Er zijn geen vooruitbetaalde posten.
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Passiva
Vermogen
In het Vermogen per 1 januari 2014 is het resultaat van 2013 verwerkt.
Reserves
De Reserve nieuwe klokken is ontstaan na afronding van het project
Academieklok.
De Reserve durfkapitaal is dit jaar niet aangesproken.
De Reserve lustrumexcursie is in 2014 gebruikt.
De Reserve winkelartikelen is dit jaar niet gebruikt.
De Reserve Klokkenmuseum is dit jaar niet gebruikt.
De Reserve Klokkengids is dit jaar niet gebruikt.
De Reserve Jacob van Eyckprijs is dit jaar geheel gebruikt.
De Reserve gildemaaltijd is in 2014 geheel gebruikt.
Er is een Voorziening website aangelegd voor aangegane verplichtingen
voor het ontwerp van de nieuwe website.
Overige passiva
De overige passiva betreffen enkele nog te betalen bedragen,
vooruitontvangen contributies en gildemaaltijdbijdragen.
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