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Ter inleiding
37 jaar jong en nog altijd springlevend: het Utrechts Klokkenluiders Gilde heeft dankzij
de inzet van veel vrijwilligers en de steun van nog veel meer leden weer een mooi
jaar achter de rug. De viering van Sint Maartens 1700ste geboortejaar liep als een rode
draad door heel 2016. Een bus vol UKG’ers reisde naar de streek waar Martinus van
Tours leefde, werkte, bisschop was en begraven is. Ook in onze Domstad waren er
allerlei activiteiten.
Voor het eerst in de geschiedenis kreeg het UKG een oﬃciële beschermheer.
De ledengroei zette verder door en er werd ruim de tijd genomen om het beleid van
de afgelopen en komende jaren te overdenken. Daarbij heeft het bestuur zich voorgenomen om de komende tijd vooral aandacht te schenken aan de positie van luiders
binnen onze vereniging. Want je kunt nog zoveel mooie activiteiten rond luidingen
en klokken organiseren, het luiden van de klokken in Utrecht is en blijft onze kerndoelstelling. De vernieuwing van ons ledenblad Luid&Duidelijk is daarvan een mooi
verbeeld.
Het bestuur bedankt iedereen die ook in 2016 weer zijn of haar beste beentje heeft
voorgezet.
Ik wens u veel leesplezier met dit jaarverslag!
Arie Noordermeer,
Secretaris UKG
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Het luiden
2016 was weer een druk jaar als het ging
om het verzorgen van luidingen. Mede
doordat de Jacobikerk het aantal avonddiensten uitbreidde, steeg het totale
aantal tot 1029 uitgevoerde luidingen.
Een lichte stijging, ondanks het feit dat
de klokken van de Geertekerk een aantal maanden om veiligheidsredenen niet
werden geluid.
Eén luiding kan betekenen dat er één
klok werd geluid, maar ook dat er een
vol gelui was waarbij 24 luiders werden ingeschakeld. Als alle uitgevoerde
luid(meester)beurten worden opgeteld,
komen we op circa 2.450 inspanningen.
Een forse prestatie! Achterin dit jaarverslag is een overzicht opgenomen van alle

in het verslagjaar uitgevoerde luidingen.
Traditiegetrouw begon het luidjaar ook
dit keer weer precies om middernacht op
Nieuwjaarsmorgen. Onder het genot van
champagne en oliebollen hadden zich
weer tientallen luiders en hun familieleden op de luidzolder verzameld om het
nieuwe jaar in te luiden. Buiten op het
Domplein had zich een aantal mensen
verzameld om samen af te tellen, op weg
naar het nieuwe jaar. Een bruisende start
van het jaar 2016!
In het College van Luiders hebben zich
enkele wijzigingen voorgedaan in 2016.
Stef Knuvelder en Ank Pals stopten om
gezondheidsredenen als luider. Martijn
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Luiders met hun certificaat
Noordermeer rondde zijn periode als
jeugdluider af en wilde niet doorstromen naar de groep volwassen luiders.
Robert Vink stopte als luider en luidmeester wegens emigratie. Ook Rick
van Putten stopte als luider, maar blijft
wel betrokken bij de beiergroep. In
hun plaats werden Margriet Broekman,
Antoine Kroezen, Frank Povel, Ad Sanders
en Luella de Regt toegelaten als aspirantluider. Chardy van Riel stroomde door
als jeugdluider naar de groep volwassen
luiders. Om enkele langdurige blessures
op te vangen werd op voorstel van het
College van Luidmeesters besloten om
het College van Luiders met twee leden
uit te breiden.
Dit jaar hebben we afscheid moeten
nemen van onze oud-luider Chris van
Deventer. Ook na zijn periode als luider
bleef hij op verschillende manieren betrokken bij het UKG. Het gilde heeft veel
aan Chris te danken. Zeker als het gaat
om de bewustwording rond de betekenis van Sint Maarten voor Utrecht. Voor
zijn buitengewone verdiensten voor de
stad werd hem op 24 juni 2016 de Sint
Maartenspenning van de stad Utrecht
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uitgereikt door burgemeester Jan van
Zanen. Op 5 augustus 2016 overleed Chris
van Deventer. De zondag na zijn overlijden werden de luidingen op diverse torens aangepast en bij zijn uitvaart vanuit
de Janskerk luidde de Martinusklok van
de Domtoren.
De doordeweekse luidingen in het
Bartholomeus Gasthuis worden verzorgd
door een vaste luidersgroep. Ton Viguurs
werd toegelaten als aspirant-Bartholomeusluider.
Vier luiders hebben in 2016 hun opleiding
met goed gevolg afgerond. Op 11 november werden Peter Boss, Wouter Iseger,
Luella de Regt en Joost van Rije gecertificeerd als klokkenluider.

De nieuwe jeugdluiders
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De Demkaklok in Zuilen
Jaelle de Graaf, Duncan Mooij en Martijn
Pranger werden gecertificeerd als jeugdluider. Jeugdluider Chardy van Riel bereikte de leeftijd van 16 jaar. Bij het UKG
betekent dit dat je doorstroomt naar
de groep volwassen luiders. Hij werd
tijdens de Algemene Ledenvergadering
gecertificeerd.
Het College van Luidmeesters kwam in
het afgelopen jaar tweemaal bijeen. Luidmeesters besteden veel aandacht aan
het opleiden van de luiders en de vorderingen die ze daarbij maken. In 2016 is
ook een calamiteitenoefening gehouden,
waarbij de Domtoren moest worden ontruimd tijdens een luiding.
In het verslagjaar werden luidmeesters
Wilbert van der Hulst, Theo van Soest,
Eric Vriezen en Tark Wijchers voor
twee jaar herbenoemd als luidmeester.
Jan Bleeker en Robert Vink namen afscheid als luidmeester. Om dit vertrek op
te vangen werd Annelies Smit benoemd
als nieuwe luidmeester.

6

Op 11 juni 2016 deed zich een ongeval voor
in de Geertetoren. Toen een luider bij
een uitvaartdienst gewaarschuwd moest
worden, besloot de betrokken contactpersoon van de Geertekerk naar boven
te lopen en kwam daarbij ongelukkig ten
val. Er volgde een ziekenhuisopname en
een langdurig revalidatietraject. Het bestuur besloot de luidingen op te schorten
tot de gemeente een tweede leuning aanbrengt op het onderste, meest steile deel
van de trap.
Op 28 oktober vond een klokkenschouw
plaats. Enkele luidmeesters en bestuursleden beklommen met ambtenaren van de
gemeente Utrecht de vier gemeentelijke
kerktorens om daar de plaatselijke situatie te schouwen en verbeterpunten te inventariseren.
Op 11 november werd er geoefend met
het beieren op de Buurtoren. Dit beieren
kwam in de plaats van de luiding die normaal gesproken voorafgaat aan de oecumenische Sint Maartensvesper in de
Domkerk.
Met Wim van Scharenburg van het Zuilens
Museum is een eerste gesprek geweest
over plannen om de klokkenstoel van
de Demkaklok in Zuilen te verbeteren.
Uiteindelijk is daar gemeentelijke toestemming en gemeentelijk geld voor nodig.
Ook met de eigenaar van het voormalige
Franciscanessenklooster in Lombok is afgesproken om de klok van de voormalige
kapel weer luidbaar te maken.
Met de beheerders van de Engelse kerk,
nabij het Wilhelminapark, is gesproken
over de mogelijkheid om die klok op te
nemen in de luidschema’s van het UKG.
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De vereniging
Nadat burgemeester Jan van Zanen in
2015 de toespraak had verzorgd tijdens
de verenigingsavond van het UKG, ontstond het idee om hem te vragen beschermheer te zijn van onze vereniging.
Hij heeft die rol met enthousiasme aanvaard. In een brief heeft het bestuur een
nadere invulling gegeven aan deze rol. In
ieder geval zal het bestuur de beschermgeer informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen het Gilde. Bij belangrijke
gebeurtenissen en ontvangsten wordt
de beschermheer uitgenodigd. Verder
mogen we een beroep op hem doen in
bijzondere omstandigheden en staat zijn
beschermheerschap vermeld op alle formele documenten van het UKG.
De plannen van de jeugdluiders om
twee jeugdklokken toe te voegen aan
de Buurtoren, werd oﬃcieel door het
bestuur aanvaard met het vaststellen
van de projectbeschrijving. Wel werd
afgesproken dat de fondsenwerving voor
deze klokken pas zou kunnen starten
nadat de andere fondsenwervingsactie
– voor de UKG-documentaire – afgerond
zou zijn. In februari werd het plan
besproken met de burgemeester van
Utrecht, beschermheer Jan van Zanen.
Hij ontving de jeugdluiders op zijn
werkkamer in het stadskantoor en zegde
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Jeugdluiders bij de burgemeester
zijn volledige steun toe aan deze plannen.
Ook werd voor de naamgeving van een
van de klokken een formeel verzoek
gedaan. De jeugdluiders hadden bedacht
om deze klok te vernoemen naar H.K.H.
Prinses Catharina-Amalia. De koning, de
koningin en de prinses zelf hebben hun
goedkeuring hieraan verleend. Eind 2016
kwam de fondsenwerving op gang.
Opnieuw groeide het aantal leden van het
UKG. Aan het einde van het verslagjaar
telde het UKG 850 leden. In 2016 schreven zich 67 nieuwe leden in (vorig jaar
107) en in de loop van het jaar werden
37 leden uitgeschreven (vorig jaar waren
dat er 42). Het aantal actieve leden ligt
iets boven de 100. Een volledig overzicht
van actieve leden is opgenomen in de bijlage. Om wat meer zicht te krijgen op de
meerjarige trends van in- en uitschrijvin-
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gen is hier ook een grafiek opgenomen
die dat in beeld brengt.
Op 11 november, tijdens de Verenigingsavond, werd de zilveren Speld van Verdienste uitgereikt. Ditmaal was Robert
Vink de gelukkige. Robert nam afscheid
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als luider en luidmeester. De voorzitter
schetste in zijn toespraak de vele jaren
trouwe dienst van Robert, maar ook zijn
inzet om de groep jeugdluiders een permanente plek te geven in onze organisatie.
In de samenstelling van het bestuur van
het UKG deed zich in het afgelopen jaar
een wijziging voor. Eric Vriezen werd
in de Algemene Ledenvergadering van
2016 benoemd als bestuurslid. De samenstelling van het bestuur is vermeld op
pagina 29.
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar
negen keer vergaderd. Medio oktober
organiseerde het bestuur een beleidsdag op de Hoorneboegse hei. Er werd
nagedacht over het beleidsplan dat ten
einde liep en de doelen voor een nieuwe
beleidsplanperiode.

Robert Vink krijgt de Speld
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Op 28 april vond de Algemene Ledenvergadering plaats in de Geertekerk. Het
algemene en financiële beleid zoals dit
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door het bestuur in het vorige verslagjaar was gevoerd, kreeg de hartelijke instemming van de leden.
De
bestuursleden
Marijke
Drost,
Adri Onnekink en Theo Poort werden
voor twee jaar herbenoemd. Eric Vriezen
werd voor een eerste termijn van twee
jaar benoemd.
Naast René Swane werd Constant Henkel
voor twee jaar benoemd in de nieuwe
Kascommissie. Na het huishoudelijke
deel verzorgde de Utrechtse cineast en
regisseur Jos Stelling een voordracht
over Utrecht als filmstad.

Jos Stelling
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Het mag duidelijk zijn dat het UKG zich
nauw verwant voelt met de stad Utrecht
en de geschiedenis van de stad. Het bestuur is in 2016 dan ook graag ingegaan
op de uitnodiging van Gilde Utrecht om
toe te treden tot de kring van Vrienden
van de Cursus Erfgoed Utrecht.
Het vorig jaar opgerichte UKG-koor, inmiddels genaamd Brons, trad tweemaal
op. Dat gebeurde eerst bij de Gildemaaltijd op 15 januari 2016. In februari gaf het
koor acte de présence bij het Historisch
Café van de Vereniging Oud-Utrecht

Brons in actie
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Op weg naar Saint Martin

waar Dick van Dijk een inleiding hield
over klokken en klokkenpoëzie. In het
koor zitten zowel luiders, mensen die op
de wachtlijst staan om luider te worden
en enkele belangstellende UKG-leden.
Het repertoire van Brons bestaat uit
klokkenliederen. Het UKG-koor staat onder leiding van Dick van Dijk.
Naast een museumbezoek, een filmavond, een kookworkshop, een lezing en
een klokkenconcert vormde de buitenlandexcursie het hoogtepunt van het
Sint Maartensjaar. Ongeveer 60 UKG’ers
reisden per bus, via een bezoek aan de
klokkenluiders van Roeselare, naar Tours
en omgeving. Een bijzondere ervaring
om rond te reizen in de omgeving waar
Martinus van Tours bisschop was en een
klooster te bezoeken dat nog door hemzelf gesticht is.
Rond de zondagse eucharistieviering in
de Basilique de Saint Martin de Tours
werd ook het graf van Sint Maarten bezocht. In een emotioneel samenzijn las
voorzitter Theo Poort een boodschap
voor die Chris van Deventer ons vanaf zijn
ziekenhuisbed had meegegeven: “Het leven is een gevecht met het kwaad; tegen
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de verleiding om de weg van de minste
weerstand te kiezen en degene die onze
hulp en aandacht nodig heeft te negeren.
De uitdaging is om, met Sint Maarten
voor ogen, te kiezen voor de hulpbehoevende. Weet hoe ik het mis om met jullie op deze gedenkwaardige plaatsen te
zijn.” Ter afsluiting van de bijeenkomst
brandden we een kaars voor Chris.
Ter herinnering aan het bezoek van de
Utrechtse klokkenluiders aan het graf
van Sint Maarten werd een gedenksteen
aangebracht in de crypte.
Op zaterdag 16 april bracht een aantal
Utrechtse luiders een bezoek aan de
Landelijke Klokkenluidersdag in de stad
Brielle. Met een ontvangst in de Sint
Catharijnekerk en bezoeken aan andere luidplekken van het Briels Klokkenluiders Gilde werd het weer een dag vol
goede contacten.
De groep jeugdluiders bestond eind 2016
uit zeven tieners. De groep werkt nog
steeds hard aan het plan om twee extra
luidklokken in de Buurtoren te realiseren. In november werd afscheid genomen van Robert Vink als jeugdleider. Bij
deze gelegenheid werd een uitgebreide
rondleiding door de Domtoren gemaakt.
Trudie Leerink kwam kennismaken om
Robert mogelijk op te volgen als jeugdbegeleider.
Traditiegetrouw vond op 11 november
de Verenigingsavond plaats. Dit keer
kwam de vereniging bijeen in de Evangelisch-Lutherse kerk. In een goed gevulde kerk verzorgde Willibrord van Beek,
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Commissaris van de Koning, een toespraak. Hij stond stil bij het belang van
Sint Maarten en prees het UKG voor
de bijzondere taak die het gilde in de
Utrechtse samenleving vervult. Paul Hessel verzorgde op de piano de muzikale
intermezzi.
De Sint Maartensgift, die op 11 november wordt uitgereikt, had dit jaar een
bijzonder accent. Omdat het 1700ste geboortejaar van Martinus van Tours werd
herdacht, vonden er door het hele jaar
heen activiteiten plaats rond de persoon
en het gedachtegoed van Sint Maarten.
Bij elk van die gelegenheden werd geld
ingezameld. Als bestemming van de gift
2016 was gekozen voor Stichting Leergeld
Utrecht, een organisatie die schoolgaande kinderen uit kansarme gezinnen helpt
om sociale uitsluiting te voorkomen. Op
11 november kon de gift aan de stichting worden uitgereikt. Aan het eind
van de avond liep het bedrag nog op tot
€ 4.206,74.
Na het eerste deel van het programma
ging iedereen naar buiten om de grote
luiding te beluisteren waarmee de feestdag van Sint Maarten werd afgesloten.
Tenslotte werd in de Domtoren de avond

Gedenksteen in de Crypte van Sint Maarten
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Willibrord van Beek
besloten met de certificering van nieuwe
luiders en de traditionele bisschopswijn.
Tijdens de lenteborrel op 23 maart presenteerden Elisabeth Groeneveld en Lidy
Otto hun project Inventarisatie Gipsafdrukken. In een ruimte in de Domtoren
worden tientallen gipsen afdrukken bewaard van klokkenversieringen en -randschriften uit Utrecht en omgeving. Deze
zijn rond de Tweede Wereldoorlog gemaakt met het idee dat er bij eventuele
invordering van monumentale klokken
altijd nog afdrukken zouden zijn om replica’s te vervaardigen. Alle gipsafdrukken
werden door Elisabeth en Lidy schoongemaakt, gefotografeerd en beschreven.
Tijdens de zomerborrel op 22 juni werden foto´s getoond van de buitenlandexcursie naar Tours die in mei/juni door

Verenigingsavond

11

Afgietsel van de klok van Jan Tolhuys in Abcoude (1537)

zo´n 60 UKG´ers was gemaakt. De herfstborrel was op 21 september. Er was geen
speciaal programma voorbereid. Tijdens
de winterborrel op 28 december werden
oliebollen en Glühwein geserveerd.
De seizoenborrels werden ook dit jaar
weer goed bezocht.
Alle leden die in het voorgaande jaar lid
waren geworden zijn voor Hemelvaarts-

Een cheque voor Leergeld
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dag 2016 (5 mei) uitgenodigd om nader
kennis te maken met het UKG. Zo’n 40
bezoekers gaven aan de uitnodiging gehoor. Ze werden al vroeg verwelkomd op
de Domtoren en woonden daar de luiding bij. Hierna werd uitgebreid koﬃe
gedronken met de luiders en werd een
presentatie verzorgd over het UKG.
De gildewinkel is niet meer weg te denken uit de vereniging. Bij speciale gelegenheden, zoals Open Monumentendag,
de Adventsviering en St. Maarten, worden de artikelen ook rechtstreeks aan
belangstellenden verkocht. De omzet van
de winkel steeg behoorlijk en bedroeg dit
jaar € 1.371 (vorig jaar was dat € 1.019).
De gildewinkel wordt gerund door Peter
van Rijn.
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Werkgroepen
Ynske van Empel (voorzitter), Ad Kok,
Arie Noordermeer, Adri Onnekink en
Luella de Regt.

Excursie naar Weerselo

Werkgroep excursies
Op zaterdag 17 september reisde een bus
vol UKG’ers naar Twente. De plaatsen
Ommen, Denekamp, Weerselo en Saasveld werden aangedaan. De excursiecommissie bestond uit Marijke Drost, Hein
van der Gun en Hanneke van Maanen.
Evenementen- en PR-commissie
De PR-commissie kwam in het verslagjaar zesmaal bijeen. De commissie verzorgt de beschikbaarheid van promotiemateriaal, de presentie op evenementen
en het onderhouden van de contacten
met de leden, uitgezonderd het verenigingsorgaan Luid&Duidelijk. Er zijn
vanuit deze commissie ook vijf digitale
nieuwsbrieven verschenen. Eind 2016 bestond de commissie uit Duco van der Eijk,
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Werkgroep luidschema’s
De werkgroep die de luidschema’s opstelt
voor het komende jaar zorgde hier ook
dit najaar weer voor. Onze schema’s lopen van het begin van de advent tot aan
het einde van het kerkelijk jaar. Per locatie wordt een schema vastgesteld waarin
een zorgvuldige afweging gemaakt wordt
tussen traditie en vernieuwing.
Werkgroep gildemaaltijd
Voor de leden die op de een of andere
wijze actief zijn binnen de vereniging,
wordt een jaarlijkse Gildemaaltijd georganiseerd. Voor de Gildemaaltijd 2016
mochten we gebruik maken van de fraaie
zaal van het Ariëns Instituut aan de Keistraat. Op 15 januari werd aan ongeveer
70 actieve leden een zelf bereide maaltijd voorgezet. De muzikale omlijsting
werd verzorgd door Brons, het Utrechts
klokkenkoor. De werkgroep die deze Gildemaaltijd voorbereidde, bestond uit
Louis Akkermans, Eduard van Binnendijk,
Corry Bok, Kees van den Ham, Arie Noordermeer en Barbara Orthen. Eind 2016
startte de commissie de voorbereidingen
voor de Gildemaaltijd 2017.
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Publiciteit
Luid&Duidelijk
Zolang het UKG bestaat, verschijnt al
het blad Luid&Duidelijk. Ontstaan als
een gestencild mededelingenblad, groeide het blad uit tot een campanologisch
tijdschrift. Enkele jaren geleden deed de
kleurencover zijn intrede. Maar inmiddels is de oplage gegroeid tot ruim 800
en zijn de technieken voor kleurendruk
verbeterd. Hierdoor bleek het mogelijk
om tegen vrijwel gelijkblijvende kosten

een veel mooier blad uit te geven. Ook
het vertrouwde formaat veranderde. Er
is meer ruimte voor de inhoud gekomen
en bovendien wordt het hele tijdschrift
in kleur gedrukt.
In 2016 zijn er weer drie edities verschenen van Luid&Duidelijk: twee reguliere
nummers in het voor- en najaar en het
jaarverslag over 2015.
Nog een belangrijke mijlpaal: in de laatste dagen van 2016 ging, na een zeer lange
tijd van voorbereiding, de nieuwe website van het UKG online. In toenemende
mate is de website een belangrijke informatiebron voor geïnteresseerden.
Met grote regelmaat is er ook in het afgelopen jaar weer bericht over het werk

De nieuwe website
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€ 5.400 bij. De film wordt in de loop van
2017 afgerond.

Excursie naar het Dinkelland

Tijdens Open Monumentendag 2016 was
het UKG weer royaal present. Naast een
informatiekraam in de Pandhof en bij de
Buurtoren werden rondleidingen verzorgd in de Buur- en Jacobitoren. Een
mooie gelegenheid om het UKG onder
de aandacht te brengen bij een breed
publiek.

van het UKG. Veelal ging het daarbij om
lokale of regionale media; een enkele
keer betrof het de landelijke radio en TV.
Enkele voorbeelden hiervan:
- Een artikel in het blad van Gilde
Utrecht
- Klokkenestafette bij het Festival Oude
Muziek
- Een radio-interview, onder meer over
de Festivalluiding Oude Muziek en de
poëziebundel
- Utrechtse Klokkenluiders op bezoek
in Dinkelland
- In Memoriam van oud-luider Chris
van Deventer
- Restauratie van de Domtoren
In het verslagjaar kwam het noodzakelijke bedrag binnen voor de productie van een professionele documentaire
over Utrechtse klokken en het werk van
het UKG. Een crowdfundingsactie onder
de eigen leden leverde € 5.625 op. Fondsen en subsidiënten brachten € 10.250 in,
en uit eigen middelen draagt het UKG

Utrechts Klokkenluiders Gilde
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Externe relaties
Het UKG is een vereniging die zich niet
alleen intern actief opstelt voor haar leden, maar ook investeert in goede relaties met mensen en instellingen om haar
heen. In dit verband werden ook in het
afgelopen jaar weer veel acties ondernomen. Met name bij de vele ontvangsten van publiek bij een luiding speelde
de ontvangstcommissie een belangrijke
rol. Gastvrijheid is voor het UKG een belangrijk uitgangspunt en dat maakte deze
commissie meer dan waar. De commissie
bestond in 2016 uit Corry Bok, Adri Onnekink en Luella de Regt. Hieronder een
greep uit de vele externe contacten in
het afgelopen jaar.
Op 2 januari bezocht een delegatie van
het bestuur het Nieuwjaarsfeest van de
gemeente Utrecht. Een uitgelezen mogelijkheid om veel relaties te ontmoeten.
In diezelfde maand bezocht een delegatie
van het bestuur de Nieuwjaarsreceptie

Open MonumentenDag 2016
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van Museum Speelklok, een instelling
waarmee het UKG al vele jaren goede betrekkingen onderhoudt.
In het verslagjaar werd twee keer overleg gevoerd tussen het bestuur en de gemeente Utrecht. In dit overleg wordt gesproken over allerlei zaken die te maken
hebben met de kerktorens en de klokken,
waarvan de meeste in eigendom zijn van
de gemeente.
De luiding op 27 april 2016 ter gelegenheid van Koningsdag werd traditiegetrouw afgesloten met een bezoek aan de
burgemeester. Op het stadhuis werd een
glas Oranjebitter gedronken.
Tijdens de luiding ter gelegenheid van de
naamdag van Sint Jacobus werd op 25 juli
de traditionele luiding uitgevoerd op de
klokken van de Jacobikerk. Al even traditioneel werd deze luiding bijgewoond
door zo’n 35 leden van het Nederlands
Genootschap van Sint Jacob.
Op 7 mei 2016 brachten Utrechtse klokkenluiders een bezoek aan het nieuw opgerichte klokkenluidersgilde in Vianen.
Op zaterdag 27 augustus leverde het
UKG een flinke bijdrage aan het Festival
Oude Muziek. Om 12.00 uur werd op de
Domtoren een vol gelui uitgevoerd dat
beluisterd werd door enkele honderden
mensen op het Domplein. Hierna waaierde deze luiding in de vorm van een

Jaarverslag 2016

Domtoren
estafette langs drie routes door de binnenstad. Op straat werd deze estafette
gevolgd door drie groepen van in totaal
zo’n 100 wandelaars.
Op zaterdag 26 november werd samen
met het Citypastoraat Domkerk en de
Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken
een adventsprogramma georganiseerd.
In de pandhof was er een adventsmarkt
en de klokken van de Domtoren luidden
de periode van Advent in. Vrijwilligers
van het UKG hebben geholpen bij het optuigen van de kerstboom in het Pandhof.
Met een initiatiefgroep uit ’s-Hertogenbosch is afgesproken dat ze in het voorjaar van 2016 naar Utrecht komen om
zich uitgebreid te laten informeren over
de oprichting van een klokkenluidersgilde, de structuur en de opleidingen.
Met het Roeselaarse Klokkengilde uit
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De Jacobusklok
België is afgesproken dat beide vereniging een oﬃcieel vriendschapsverdrag
gaan sluiten. Dat zal op 1 mei 2017 worden bezegeld.

Jonge gasten bij een luiding
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Financieel Jaarverslag 2016
Verslag van de penningmeester
Het UKG is een stabiele vereniging die
jaar na jaar werkt aan haar belangrijkste
doel: het handmatig luiden van de klokken in Utrecht. Toch stelt de vereniging
de penningmeester wel eens voor verrassingen. Zo groeide dit verslagjaar het
aantal leden wel, maar bleef de contributieopbrengst wat achter. De 784 betalende leden betaalden gemiddeld € 19,46,
tegen € 21,05 een jaar eerder.
De verklaring ligt waarschijnlijk in een
andere verrassing: de oproep aan het begin van het jaar om deel te nemen aan
de crowdfunding voor de documentaire
bracht 86 mensen, meer dan 10% van de
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leden, tot een extra bijdrage van gemiddeld ruim 66 euro. Met de opbrengst van
€ 5.625 maakten zij definitief de productie van de documentaire mogelijk.
Dat onze leden vrijgevig zijn bleek eens
te meer op 11 november, onze Verenigingsavond, uit de opbrengst van de
collecte voor het goede doel Stichting
Leergeld; die collecte leverde meer dan
duizend euro op!
Een belangrijke ledenactiviteit was de
succesvolle excursie naar Amiens, Tours
en Reims vanwege het Sint-Maartensjaar.
Financieel verliep deze tocht zeer voorspoedig; er bleef bovendien een mooi bedrag over voor het goede doel van dit jaar.
Een laatste activiteit met financiële as-
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De graftombe van Sint Maarten
pecten was de ombouw van het verenigingsblad Luid&Duidelijk naar een magazineachtig formaat. Door het groeiende
aantal leden zijn we in staat het blad
vrijwel kostenneutraal in kleur te laten
drukken in plaats van te kopiëren. Het
resultaat heeft u met eigen ogen kunnen
beoordelen.
Het financiële resultaat is positief en
komt uit op € 802. Het bestuur stelt voor
dit resultaat toe te voegen aan het Eigen
Vermogen. Ook voor 2017 rekenen we op
een positief resultaat.
De contributie bedraagt al meer dan tien
jaar € 15,--. Het bestuur neemt zich voor
aan de ledenvergadering voor te stellen
de minimumcontributie per 2018 te verhogen om in staat te zijn nieuwe activiteiten te ontwikkelen en de bestaande te
verbeteren.
Wilt u het complete Financiële Jaar verslag
2016 digitaal ontvangen, stuur dan een e-mail
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aan penningmeester@klokkenluiders.nl.
Wilt u een papieren exemplaar ontvangen, stuur dan een mooie prentbriefkaart
aan Penningmeester UKG, Poortstraat 83,
3572 HE Utrecht.
Utrecht, februari 2017
Bram van der Wees
penningmeester UKG

Toelichting op de Staat van Baten en
Lasten
Baten

De sterke stijging van de contributieinkomsten in 2015 werd, tegen de verwachting in, in 2016 niet voortgezet.
Hierdoor bleef de opbrengst achter bij de
begroting.
Zes leden maken gebruik van de mogelijkheid tot periodieke schenking.
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De post giften is hoger dan vorig jaar
doordat gedurende het hele Sint-Maartensjaar op verschillende manieren geld
werd geworven voor het doel Stichting
Leergeld. Uiteindelijk leverde dit € 3.732
op.
De jaarlijkse vergoeding van de gemeente Utrecht voor het luiden van de Domklokken is conform het contract met het
gemeentelijk indexcijfer verhoogd, waardoor deze vergoeding steeg naar € 382,80.
Het Gilde luidt altijd pro deo, ook bij
‘rouw en trouw’. Van de betrokkenen
komt dan vaak een vrijwillige gift. Dit
leverde samen met de bijdrage van de
Organisatie Oude Muziek € 975 op.
De omzet van de Gildewinkel bedroeg
€ 1.071, ruim meer dan vorig jaar. De inkomsten uit verkoop van gildekleding
waren ook flink hoger: € 300.
Lasten

Organisatiekosten zijn bestuurskosten,
de ledenvergadering, premies en abonnementen, representatiekosten en lidmaatschappen.
Communicatie omvat de kosten van
Luid&Duidelijk, de website, promotie en
porto.
Onder de Overige Activiteiten vallen de
seizoenborrels, de excursie met de jeugdluiders en de kosten van de Ontvangstcommissie.
Er werden in het verslagjaar voor de winkel geen nieuwe artikelen ingekocht. Er
werd voor 589 euro gildekleding ingekocht.
Donaties aan derden betreffen de
St. Maartensgift aan Stichting Leergeld
Utrecht. De opbrengst van de collecte
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en de speciale activiteiten werd door
het bestuur met € 500 aangevuld tot
€ 4.207.
De Jacob van Eyckprijs is in 2011 door
het UKG ingesteld als stimuleringsprijs
voor een bijzondere prestatie op het gebied van de campanologie. In 2014 is de
prijs voor de tweede keer uitgereikt. In
de tussenliggende jaren reserveren we
€ 1.500 voor de prijs en de presentatie.
Begroting

Voor 2017 houden we voor alle posten rekening met min of meer gelijke opbrengsten en kosten. Voor de excursie is een
hoger bedrag begroot vanwege een mogelijke extra excursie.
Balans

Opmerkelijk aan de Balans zijn vooral
de posten die te maken hebben met de
documentaire die in 2017 zal worden afgerond. Alle eerder ontvangen bijdragen,
alle nog te ontvangen bijdragen en alle
nog te maken kosten zijn naar de balans
gebracht. In het Financiële Jaarverslag
2017 zal de eindafrekening zichtbaar gemaakt worden.
Vermogen

In het Vermogen per 1 januari 2016 was
ten onrechte het resultaat van 2014 opgenomen. Dit resultaat was destijds
door het bestuur geoormerkt voor de
documentaire. Dit is nu administratief
gecorrigeerd.
Het resultaat van 2016 is, behoudens
goedkeuring door de ALV, toegevoegd aan
het vermogen, dat hiermee € 18.657,50
bedraagt.
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Baten en Lasten
resultaat

begroting

resultaat

begroting

2016

2016

2015

2017

15.545

16.925

16.226

15.900

Giften

3.732

900

972

1.100

Luidingen

1.358

880

872

1.290

BATEN
Contributies

Bijdragen ontvangsten

410

200

75

200

Bijdragen gildemaaltijd

1.992

2.000

2.000

2.255

Bijdragen excursies

2.550

2.500

2.544

3.500

Inkomsten artikelen

1.371

1.150

1.019

990

Rente ontvangen

433

405

433

450

Totaal regulier

27.391

24.960

24.141

25.685

Documentaire

0

0

0

22.000

Excursie Tours 2016

64.227

58.500

0

0

Totaal

91.618

83.460

24.141

47.685

Organisatiekosten

4.028

4.585

3.894

4.300

Communicatie

7.620

9.250

9.043

7.150

238

200

17

250

Gildemaaltijd

2.022

2.000

2.264

2.255

Excursies

2.802

2.500

2.416

3.500

Verenigingsavond

1.787

1.200

1.078

1.800

Overige activiteiten

1.478

800

1.355

1.600

Inkoop artikelen

615

1.000

2.231

1.100

Bankkosten

292

300

271

320

Donaties aan derden

4.207

1.300

1.327

1.500

Jacob van Eyckprijs

1.500

1.500

1.500

1.500

LASTEN

Luidingen

Overige reserveringen
Totaal regulier
Documentaire

0

0

0

0

26.589

24.635

25.396

25.275

0

0

0

22.000

Excursie Tours 2016

64.227

58.500

0

0

Totaal

90.816

83.135

25.396

47.275

802

325

-1.256

410

Resultaat
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Balans per 31 december 2016
Activa
Kas (web-)winkel

2016

2015

Passiva

2016

Vermogen per 1 januari

20.268

21.524

-2.413

0

802

-1.256

162

29

Triodos 19 83 09 309

5.067

1.181

Triodos
Rendementrekening

16.189

13.784

Resultaat over boekjaar

Triodos Spaardeposito

15.000

15.000

Vermogen per 31 december

Totaal liquide middelen

36.418 29.993

Vermogensmutaties

Reserve nieuwe klokken

2015

18.657 20.268
2.492

2.492

Reserve documentaire

0

3.000

Debiteuren algemeen

0

3.056

Debiteuren luidingen

0

0

Reserve lustrumexcursie

0

0

Debiteuren subsidies

5.750

3.000

Reserve winkelartikelen

0

0

Debiteuren webwinkel

0

0

3.000

1.500

Nog te ontvangen
contributie

15

300

Reserve klokkenmuseum

869

615

124

152

Reserve publicaties

223

223

5.889

6.508

Reserve website

0

0

Reserve gildemaaltijd

0

0

6.584

7.830

3.105

1.511

215

315

1.870

1.320

Vooruitontv. excursie Tours

0

20.097

Vooruitontv. documentaire

15.788

1.280

5.750

3.000

500

0

Totaal overige passiva

27.228

27.522

Totaal passiva

52.469 55.620

Nog te ontvangen rente
Totaal debiteuren
Voorraden

Reserve Jacob van Eyckprijs

Totaal reserves

10

10

Vooruitbetaalde posten

10.152

5.499

Vooruitbetaald excursie
Tours

0

13.609

Crediteuren

10.162

19.118

Vooruitontv. contributie

Totaal overige activa

Vooruitontv. gildemaaltijd

Toezeggingen
documentaire
Vooruitontv. Jeugdklokken
Totaal activa
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52.469 55.620
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Overzicht van de 1029 uitgevoerde luidingen

Luidingen Domtoren (200)
 Drievoudige luiding voor de kerkdienst op
de zondag van Driekoningen (3 jan)
 Drievoudige luiding voor de kerkdienst op
Eerste Paasdag (27 mrt)
 Drievoudige luiding voor de kerkdienst op
Eerste Pinksterdag (15 mei)
 Drievoudige luiding voor de kerkdienst
Eerste Kerstdag (25 dec)
 49 dubbele luidingen op zondagmorgen
voor de vieringen in de Domkerk
 52 luidingen op zondagavond voor de
vespers in de Domkerk
 51 luidingen op woensdagavond voor de
vespers in de Domkerk
 6 luidingen ter opening van de zomeravond-beiaardconcerten op ver zoek van
de Utrechtse Klokkenspel Vereniging
(tussen 11 jul en 15 aug)
 4 luidingen ter gelegenheid van een
uitvaart in de Domkerk (4 en 8 mrt, 4 en
23 jul)
 3 luidingen ter gelegenheid van de
vespers op maandag t/m woensdag in de
Stille Week (21 t/m 23 mrt)
 3 luidingen ter gelegenheid van de
Kerstnachtdiensten (24 dec)
 3 feestelijke luidingen ter gelegenheid van
de naamdag van Sint Maarten (11 nov)
 Middernachtelijk vol gelui op de grens
van 2015 en 2016 (1 jan)
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 Dubbele luiding ter gelegenheid van de
kerkdienst op nieuwjaarsmorgen (1 jan)
 Luiding ter gelegenheid van een
oecumenische vesper in het kader van
de Week van Gebed voor de Eenheid van
Christenen (15 jan)
 Luiding op verzoek van het College van
Bestuur van de Universiteit Utrecht, ter
gelegenheid van de 380ste Dies Natalis
(29 mrt)
 Luiding ter gelegenheid van de viering in
de Domkerk op Witte Donderdag (24 mrt)
 Luiding ter gelegenheid van de Paasnachtdienst (26 mrt)
 Luiding op de vroege Paasmorgen voor de
Paasjubel op het Domplein (27 mrt)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van
Koningsdag (27 apr)
 Luiding bij de Stille Tocht tijdens de
Nationale Dodenherdenking (4 mei)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van
Hemelvaartsdag en de landelijke viering
van Nationale Bevrijdingsdag in Utrecht
(5 mei)
 Luiding ter gelegenheid van de viering
van Stadsdag (2 jun)
 Luiding ter gelegenheid van een huwelijksinzegening in de Domkerk (20 jun)
 Luidconcert (3 luidingen) ter gelegenheid
van de opening van de serie zomeravondbeiaardconcerten (4 jul)
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 Luiding ter gelegenheid van de uitvaartdienst van Chris van Deventer in de
Janskerk (12 aug)
 Luiding ter gelegenheid van het
openingsconcert van het Festival Oude
Muziek (26 aug)
 Vol gelui ter gelegenheid van de luidestafette binnen het Festival Oude
Muziek (27 aug)
 Luiding ter gelegenheid van het langstrekken van de Willibrordprocessie (11 sep)
 Luiding ter gelegenheid van het
programma Vorst aan de Grond (12 sep)
 Luiding ter gelegenheid van de vesper op
Allerheiligen (1 nov)
 Luiding ter gelegenheid van de Sint
Maartensparade (5 nov)
 Luiding ter gelegenheid van de intocht
van Sint Nicolaas in Utrecht (13 nov)
 Luiding ter gelegenheid van het begin van
de Advent 2014 (26 nov)
 Luiding ter gelegenheid van de dienst op
oudejaarsavond (31 dec)

 Luiding ter gelegenheid van de viering op
Nieuwjaarsdag (1 jan)
 Luiding ter gelegenheid van Actie
Kerkbalans 2016 (16 jan)
 Luiding voor de kerkdienst op Biddag
voor gewas en arbeid (9 mrt)
 Luiding voor de kerkdienst op Witte
Donderdag (24 mrt)
 Luiding voor de kerkdienst op Tweede
Paasdag (28 mrt)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van
Koningsdag (27 apr)
 Luiding ter gelegenheid van Hemelvaartsdag en Nationale Bevrijdingsdag
(5 mei)
 Luiding voor de kerkdienst ter gelegenheid van het afscheid van ds. A. Plaisier
als scriba van de Protestantse Kerk in
Nederland (10 jun)
 Luiding voor de kerkdienst op Tweede
Pinksterdag (16 mei)
 Luiding ter gelegenheid van de naamdag
van St. Jacobus (25 jul)
 Luiding voor een bijzonder orgelconcert

Luidingen Jacobitoren (161)
 Dubbele luiding voor de kerkdienst op
Eerste Paasdag (27 mrt)
 Dubbele luiding voor de kerkdienst op
Eerste Pinksterdag (15 mei)
 Dubbele luiding voor de kerkdienst op
Eerste Kerstdag (25 dec)
 52 luidingen voor de kerkdiensten op
zondagmiddag
 49 luidingen voor de kerkdiensten op
zondagmorgen
 29 luidingen voor vieringen op zondagavond
 6 luidingen ter gelegenheid van
huwelijksinzegeningen (15 en 20 apr,
18 jun, 14 jul, 5 nov en 17 dec)
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(20 aug)
 Vol gelui ter gelegenheid van het Festival
Oude Muziek Utrecht (27 aug)
 Luiding ter gelegenheid van rondleidingen
op Open Monumentendag (10 sep)
 Luiding ter gelegenheid van het
torenbezoek van een aantal gemeenteleden van de Jacobikerk op hun startzondag (11 sep)
 Luiding voor de kerkdienst op de Dankdag
voor gewas en arbeid (2 nov)
 Luiding ter gelegenheid van de
oecumenische Sint Maartensvesper in de
Domkerk (11 nov)
 Luiding ter gelegenheid van een adventdienst met het Jacobikoor (23 dec)
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 Luiding voor de kerkdienst op Tweede
Kerstdag (26 dec)
 Luiding voor de kerkdienst op Oudejaarsavond (31 dec)

 Luiding ter opening van een zomeravondbeiaardconcert op ver zoek van de
Utrechtse Klokkenspel Vereniging (20 aug)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de
opening van het Festival Oude Muziek

Luidingen Blauwkapel (46)
 33 luidingen voor de dienst op zondagmorgen (tussen 5 apr en 1 nov)
 5 luidingen ter gelegenheid van een

Utrecht (27 aug)
 Beiersessie ter gelegenheid van het feest
van Sint Maarten (11 nov)
 Luiding ter aankondiging van de grote

huwelijksinzegening (6, 19 en 31 aug, 1 sep

feestluiding op de Domtoren, op de

en 8 okt)

naamdag van Sint Maarten (11 nov)

 4 luidingen voor zondagmorgendiensten
in de Advent

 Luiding ter gelegenheid van de viering op
Kerstavond (24 dec)

 2 luidingen ter gelegenheid van een
uitvaartdienst (30 mrt en 8 aug)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van
de overdracht van 376 jaar archief van de
kerk van Blauwkapel aan Het Utrechts
Archief (11 jun)
 Luiding ter gelegenheid van de Kerstnachtdienst (24 dec)

Luidingen Geertetoren (41)
 Dubbele luiding voor de kerkdienst op
Eerste Paasdag (27 mrt)
 Dubbele luiding voor de kerkdienst op
Eerste Pinksterdag (15 mei)
 Dubbele luiding ter gelegenheid van
Eerste Kerstdag (25 dec)
 24 luidingen voor de vieringen op

Luidingen Buurtoren, Banklok (67)
 52 zaterdagmiddagluidingen ter afsluiting
van de werkweek
 14 luidingen ter bijeenroeping van de
gemeenteraad
 Luiding ter gelegenheid van de opening van
het Festival Oude Muziek Utrecht (27 aug)

zondagmorgen2
 9 luidingen voor uitvaarten (18 en 24 feb,
3 mrt, 2 apr, 2 jun, 9 en 11 jul, 15 aug en
29 dec)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de
naamdag van de H. Gertrudis van Nijvel
(17 maart)
 Luiding voor de dienst op Witte

Luidingen Buurtoren, kerkklokken (57)
 50 luidingen op zaterdagmiddag ter
inluiding van de zondag 1

Donderdag (24 mrt)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van
Koningsdag (27 apr)

 Plechtige luiding ter gelegenheid van de
502de sterfdag van Suster Bertken (25 jun)
 Proefluiding in verband met uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden (13 jul)

1 Niet op de zaterdag voor Advent en niet
op Stille Zaterdag
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2 Niet geluid op 23 en 30 juli omdat er geen
diensten waren in de Geertekerk; niet geluid van 19 juni t/m 20 november omdat
eerst veiligheidsaanpassingen in de toren
nodig bleken.
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 Luiding ter gelegenheid van Nationale
Bevrijdingsdag (5 mei)
 Luiding ter gelegenheid van de viering op
Kerstavond (24 dec)

 Luiding ter gelegenheid van de naamdag
van St. Bartholomeus (24 aug)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de
opening van het Festival Oude Muziek
(27 aug)

Luidingen RK Gertrudiskerk (59)
 52 luidingen voor de eucharistievieringen
op zondagmorgen
 Luiding ter gelegenheid van de viering op
Nieuwjaarsdag (1 jan)
 Luiding ter gelegenheid van de viering op
Aswoensdag (10 feb)
 Luiding ter gelegenheid van de viering op

 Feestelijke luiding ter gelegenheid van de
oecumenische Sint Maartensvesper in de
Domkerk (11 nov)
 Luiding ter gelegenheid van het afscheid
van de luidmeesters Bleeker en Vink
(12 nov)
 Luiding ter gelegenheid van de feestavond
voor vrijwilligers (20 dec)

Witte Donderdag (24 mrt)
 Luiding ter gelegenheid van de viering op
Tweede Paasdag (28 mrt)
 Luiding ter gelegenheid van de viering op
Hemelvaartsdag (5 mei)
 Luiding ter gelegenheid van de viering op
Tweede Pinksterdag (16 mei)
 Luiding ter gelegenheid van de
Kerstnachtmis (24 dec)

Luidingen Academiegebouw (4)
 Dubbele luiding ter gelegenheid van de
viering van de 380ste Dies Natalis (29 mrt)
 Dubbele luiding ter gelegenheid van de
opening van het Academisch Jaar 2016–
2017 (31 aug)
 Luiding ter gelegenheid van de
herdenking van de gevallenen in de
Tweede Wereldoorlog uit de kring van de

Luidingen Bartholomeus Gasthuis (393)
 366 luidingen van de Papklok
 20 luidingen ter gelegenheid van het

universiteit (4 mei)
 Feestelijke luiding ter gelegenheid van het
Festival Oude Muziek (27 aug)

overlijden en/of de uitvaart van bewoners
uit het gasthuis
 Luiding voor een bijeenkomst ter nagedachtenis van overleden bewoners

Demkaklok Zuilen (1)
 Klokgebeier ter gelegenheid van Nationale
Dodenherdenking (4 mei)

(28 jan)
 Luiding ter gelegenheid van Koningsdag
(27 apr)
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Actieve leden per 31 december 2016
College van Luiders

Carien van Gijn

Louis Akkermans

Bert Goudriaan

Wouter Bakker

Elisabeth Groeneveld

Eduard van Binnendijk

Theo Haffmansb

Jan Bleeker

Kees van den Ham

Alma van Bommel

Job Haug

Peter Boss

Tommie Hendriks

Rosie Braidotti

Constant Henkel

Carla van der Brugghen

Wilbert van der Hulst1

Maarten van Deventer

Johan van den Hurk1

Dick van Dijk

Wouter Iseger

Hanny van Dorp

Eveline Jansenb

Duco van der Eijk
b

Ad Kok

Ynske van Empel

Aurelia Kroezen

Sjoerd Engelsman

Eric Loggen

Paul Essens

Hans de Manb
Pauline Mettrop

Cor van der Flier
Sjoerd van Geuns

1
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Arie Noordermeer
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Adri Onnekink

Cees Tims

Jesse Oostermann

Antonín Vácha

Barbara Orthen

Alena Váchová

Thomas Peerenboom

Hans Venker

Theo Poort

Liesbeth Verdonk

Yvonne Poort

b

Letty Verkaik

Luella de Regt

Eric Vriezen1

Chardy van Riel

Rob Vugts

Joost van Rije

Sander Walgers

Betty de Rijk

Tark Wijchers1

Peter van Rijn

Marian Wijnhof

Jan Ronner

Hans van Zal

Marion de Ruijterb

Cora Zuidema

Frank Rung
Rogier Schokker 1

Aspirant–luiders

Henk Scholte

John Boertje

Willemien Scholteb

Margriet Broekman

Ingrid Schröder

Antoine Kroezen

Liesbeth Slagerb

Frank Povel

Annelies Smit

1

Anna van Soest1

Ad Sanders
Ton Viguursb

Theo van Soest1
Norbert Stap

1

= tevens luidmeester

René Swane

b

= Bartholomeusluider
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Jeugdluiders

Adri Onnekink, algemeen bestuurslid

Jaelle de Graaf

Eric Vriezen, algemeen bestuurslid

Sam Jungerius
Duncan Mooij

Overige actieve leden

Martijn Pranger

Jos ten Berg, Werkgroep Lustrumexcursies

Sharif Rowis

Corry Bok, Ontvangstcommissie

Luuk Straver

Jan Heijmans, Webredactie

Daan van Vessem

Hanneke van Maanen, Redactie
Luid&Duidelijk

Wachtlijst van luiders

Jos Thijssen, Werkgroep Lustrumexcursies

Olaf Graeff
Bernadette Mooij

Ereleden

Ineke Vernooij

Sjoerd van Geuns

Marianne van Vessem

Ton Kroon

Florien Pals
Daniëlle Alexander

Speld van Verdienste

Brechje Paardekooper

Wilbert van der Hulst

Trudie Leerink

Arie Noordermeer

Jeroen Nieuwint

Robert Vink

Rob Sturkenboom

Tark Wijchers

Frans Jacobs
Lidewijde Kwant

Commissies en werkgroepen

Joeri de Vreese

Binnen het Gilde wordt veel werk verzet

Magda van Zelderen

door commissies en werkgroepen. Aan
het einde van het verslagjaar waren er,

Wachtlijst van Bartholomeusluiders

naast het Bestuur en de Colleges van

Janneke van den Dool

Luiders en Luidmeesters, zestien andere

Joost van Rije

werkverbanden actief:

Trudie Leerink

• Beiergroep

Kees Heus

• Kascommissie

Lidewijde Kwant

• Kledingcommissie

Brechje Paardekooper

• Ontvangstcommissie

Rosi Braidotti

• PR–Commissie
• Redactie Luid&Duidelijk

Bestuur

• Stuurgroep Website

Theo Poort, voorzitter

• Werkgroep Excursies

Arie Noordermeer, secretaris

• Werkgroep Gildemaaltijden

Bram van der Wees, penningmeester

• Werkgroep Jacob van Eyckprijs

Marijke Drost, vicevoorzitter

• Werkgroep Luidschema’s

Louis Akkermans, algemeen bestuurslid

• Werkgroep Lustrumexcursies

Utrechts Klokkenluiders Gilde
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✃

Word nu vriend van het
Utrechts Klokkenluiders Gilde!

✓ Ik word lid van het UKG en geef een machtiging om de contributie
voor het eerste jaar (€ 15) af te schrijven van mijn bankrekening.

Naam: ................................................................................................................................... m / v
Voorletters: ...................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................
Postcode: ........................................................................................................................................
Plaats:...............................................................................................................................................
Geboortedatum: .........................................................................................................................
Telefoonnummer ........................................................................................................................
E-mailadres:...................................................................................................................................
IBAN:.................................................................................................................................................
Datum:.............................................................................................................................................
Handtekening*: ...........................................................................................................................
*) Als u besluit om toch geen lid te worden kunt u binnen 56 dagen
na de incasso het lidmaatschap ongedaan maken en uw contributie
terugvorderen.
Rochus Meeuwiszstraat 9 • 3554 VR Utrecht
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