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De Banklok in rust (Rob Huibers)
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Van betekenis…
In dit jaarverslag blikken we – zoals elk
jaar – terug op een bewogen jaar. We geven belangrijke feiten over onze luidingen, over onze financiële positie en over
het aantal leden. Meetbare zaken van
het zichtbare kapitaal. Maar meer dan
ooit is in het coronajaar 2020 ook het onzichtbare kapitaal van het UKG duidelijk
geworden: de betekenis die het luiden
heeft voor onze luiders en voor de stad!

Voor het eerst in een lange geschiedenis
vielen de klokken stil. Om het aantal contactmomenten te beperken, werden veel
luidingen helemaal niet, of door een heel
klein aantal luiders uitgevoerd. Tijdens
de lockdowns was er vaak maar één luider op elke toren mogelijk.
Weliswaar was er voor het UKG genoeg
te doen, maar vaak was uitstel of afstel aan de orde. De vele activiteiten die

Een leeg domplein
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door een enthousiaste jubileumcommissie waren voorbereid in het kader van
ons 40-jarig bestaan konden vrijwel alle
niet doorgaan. De verenigingsavond, de
ledenvergadering, de seizoensborrels en
de wekelijkse koffieontmoetingen verdwenen uit de agenda. Toch stond het
UKG verre van stil. Achter de coulissen
werd hard gewerkt aan de communicatie en aan het actueel houden van onze
website. Tegelijkertijd werd gewerkt aan
een nieuwe website, aan de ruilbeurs
en aan steeds weer wijzigingen in luidschema’s, protocollen en besluiten over
wat wel of niet kon en mocht doorgaan.
Het UKG was stilzwijgend zichtbaar in
rode fietszadeldekjes en rode mondkapjes, maar voor elkaar waren we nauwelijks zichtbaar behalve online of op
1,5 meter afstand. De online seizoensborrel van eind december was voor velen een fijn moment om elkaar na lange
tijd weer even te zien. Zo werd ook het
persoonlijk langsbrengen van een kaarsje
met onze nieuwjaarswensen door de luiders erg gewaardeerd.
In de beperkte contactmomenten en in
de vele reacties die we als bestuur van
de luiders ontvingen hebben we de worsteling en de emoties gezien van de gedwongen afstand, het isolement, de zorg
over de gezondheid. Maar bovenal ook
het gemis van het luiden. Hoe groot de
betekenis van het luiden is voor het UKG
en voor de stad is in 2020 heel duidelijk
geworden en ook vaak verwoord. Soms
met boosheid of verdriet, soms in geschreven woord, soms in symboliek en
soms in stilte. Lang niet kunnen luiden
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en lang elkaar niet zien, raakt ieder van
ons binnen het UKG. Lang de klokken
niet horen, raakt de hele stad. Klokken
bemoedigen, troosten, steunen, spreken,
doen kond van belangrijke momenten in
het leven, roepen op tot samenkomst,
tot kerkgang, tot waakzaamheid, tot het
sluiten van de stadspoorten en in 2021
zelfs tot het sluiten van onze voordeuren vanwege de avondklok. Het stilvallen van de klokken en het beperken tot
solo-luidingen heeft velen geraakt en een
diep gemis voelbaar gemaakt. Het vanzelfsprekende is opeens niet meer vanzelfsprekend. Dat geldt voor gezondheid,
voor vrijheid maar zeker ook voor het
luiden. We hoorden het van jullie, soms
in een persoonlijk verhaal: even je hand
op muur van de Domtoren leggen om te
voelen dat die er nog is, op het Domplein
staan om die ene klok te horen bij de
inauguratie van de nieuwe burgemeester of bij de jaarwisseling, een ommetje
maken langs stille torens om de klokken
nabij te zijn, de inzet om de klokken van
hoop te laten luiden…
Naast alle feiten in dit jaarverslag was
ook dát 2020: een jaar van wanhoop en
hoop, een jaar van gemis, maar ook een
jaar van bewustwording over het belang van het luiden van onze historische
klokken in en voor de stad. Van het ervaren dat we een vereniging zijn met vele
warm betrokken en actieve leden.
In dat kader wil ik graag een gedicht met
jullie delen dat mij op meerdere momenten in het leven raakte en steunde, het is
geschreven door de Nederlandse dichter
en vertaler Jean Pierre Rawie (1957).

5

Bezit
Waar ik mijn hart aan heb verpand
in mijn verspild verleden,
het ging voorbij, het hield geen stand
het is als zand vergleden.
Ik heb mij steeds het meest gehecht
aan sterfelijke zaken,
aan dingen die ik nimmer echt
tot mijn bezit kon maken.
Maar alles wat zo dierbaar was
dat ik het heb verloren,
is mij sinds ik het kwijt ben pas
voorgoed gaan toebehoren.

We zijn inmiddels het jaar 2021 begonnen
met nog steeds vele coronamaatregelen
en dus beperkingen in het luiden. Iedere persconferentie betekent in spanning
afwachten of we weer meer kunnen en
mogen. Inmiddels is er ondanks de derde
golf ook licht aan de horizon, zijn al vele
mensen gevaccineerd en lijkt het ‘gewone’ leven zich medio 2021 weer enigszins
te kunnen gaan hervatten. Het is nog
even volhouden en verduren, terwijl
tegelijkertijd het ongeduld in ons toeneemt. Voor mij persoonlijk (en vast ook
voor vele andere UKG-ers) wordt een van
de mooiste momenten in 2021 het eerste
volgelui op de Domtoren. Die dierbare
klanken die ik zo node mis en voorgoed
meer zal waarderen dan ik al deed. En
daarna koffie met elkaar, de vertrouwde
gesprekken en de tijd inhalen. Ik zie er
naar uit!
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De Mariaklok in de Buurtoren
in rust (Rob Huibers)

Het jaar 2020 heeft ons allen veel gekost
maar ook veel gebracht in het bewustzijn van de betekenis van het ‘gewone’,
dat pas door het gemis zo bijzonder
bleek. We blikken op onze Algemene Ledenvergadering terug op een bewogen
jaar, maar we kijken dan vooral ook verlangend vooruit! Naar het moment dat
we met elkaar de klokken in Utrecht
opnieuw luid en duidelijk kunnen laten
spreken opdat ze de harten van de mensen weer kunnen raken.
Alma van Bommel
Voorzitter UKG
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Het jaar 2020
Heel veel zaken liepen in 2020 anders dan gebruikelijk. Door veel plannen werd een
streep gehaald en het verenigingsleven kwam maandenlang vrijwel geheel stil te
liggen. Oorzaak was natuurlijk het coronavirus dat onze samenleving in zijn greep
hield. Vanzelfsprekend raakte dit ook onze activiteiten. Maar de periode waarin
tijdelijk nauwelijks nog geluid werd, maakte ook duidelijk dat het luiden van klokken voor menig luider meer is dan een vrijetijdsbesteding. De zwijgende klokken
maakten emoties los. Bij sommigen was dat de emotie dat in een tijd waarin een
pandemie woedt het niet gepast is om ook maar voor één luiding de deur uit gaan.
Anderen – en dat waren er beduidend meer – vonden dat wij in tijden van angst
en onzekerheid juist ervoor moeten zorgen dat het klokgelui hoorbaar blijft. Die
tegengestelde meningen maakten het voor het bestuur niet altijd even gemakkelijk
om een goede koers te varen. Maar de discussies leidden bij elke aanscherping of
versoepeling van de beperkende maatregelen wel tot gesprekken over de essentiële
betekenis van klokken luiden.
Door al deze ontwikkelingen is het aantal uitgevoerde luidingen aanzienlijk lager
uitgekomen dan vorige jaren. Ook de aantallen activiteiten en ontvangsten daalden
tot een minimum, hetgeen weer effect had op de ontwikkeling van het ledental. Als
we dan toch een lichtpuntje willen vermelden is dat het feit dat de penningmeester
toch een klein positief saldo overhield aan het jaar 2020.
Kortom, 2020 was een jaar dat we maar zo gauw mogelijk achter ons moeten laten.
Mijn voorkeur is vooruit te blikken naar een tijd waarin weer veel mooie dingen
mogelijk zijn, waarin klokken vrolijk luiden en waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten.
Arie Noordermeer,
Secretaris UKG

Utrechts Klokkenluiders Gilde
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Door het jaar heen…
Om te beginnen willen we u een beeld
geven van allerlei gebeurtenissen uit
2020. In de hoofdstukken daarna belichten we enkele ontwikkelingen uit onze
vereniging. Vervolgens vindt u het financiële jaarverslag, het overzicht van alle
luidingen en de lijsten van luiders en actieve leden.

Nieuwjaar
Ons jaar begon als alle andere jaren: met
een volgelui om middernacht op de Dom-

toren. Enkele tientallen luiders en hun
gezinsleden hadden zich op de luidzolder
verzameld en er werd genoten van oliebollen en champagne.

Klokken van Hoop
Enkele dagen na het ingaan van de eerste
lockdown in maart 2020 nam de Raad van
Kerken in Nederland het initiatief tot het
project Klokken van Hoop. Op honderden
kerktorens in heel Nederland werden van
18 maart tot en met 29 april elke woens-

Het Domgelui in rust
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dagavond om zeven uur de klokken geluid
als teken van hoop en troost, als signaal
van respect voor alle mensen die werken
in de hulpverlening, en om mensen met
elkaar te verbinden. Ook de Jacobikerk
en de Geertekerk namen hieraan deel. De
klokken op de Domtoren werden geluid
op 29 april en bij de afsluiting van het
project op bevrijdingsdag 5 mei.

Lintje
Ter gelegenheid van Koningsdag 2020
werd ons actieve lid Christien van den
Heuvel benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Naast haar werk in de
kascommissie van het UKG was Christien
vooral actief als vrijwilliger binnen de
kerk en de oecumene, het Sint Maartensberaad en het Stiltecentrum in Hoog
Catharijne. Ook droeg zij jarenlang haar
bestuurlijke steentje bij in haar beroepsorganisatie van AA-accountants.

Een lintje voor Christien
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Afscheid van beschermheer
Op dinsdag 30 juni nam burgemeester
Jan van Zanen afscheid als burgemeester
van Utrecht. Onze vereniging had een
warme band met hem. Hij hield op onze
Verenigingsavond van 2015 de Sint-Maartenslezing en accepteerde bij die gelegenheid de functie van beschermheer.
Dat dit niet slechts een naambordje is
bleek dit jaar, toen het bestuur bij hem
terecht kon voor adviezen over de toepassing van de coronamaatregelen op de
torens. Bij zijn afscheid werd er geluid.
Met zijn vertrek naar Den Haag ontstond
bij het UKG een vacature…
Bijzondere luiding
Op 10 september werd de voormalige
aartsbisschop van Utrecht, Adrianus
Johannes Kardinaal Simonis, begraven.
De uitvaartstoet trok vanuit de Catharinakerk langs de Domtoren in de richting
van de RK begraafplaats Sint Barbara. Bij
het langstrekken van de stoet luidden
wij vier klokken van de Domtoren: de
Adrianus en de Johannes (zijn beide na-

Een warme band
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men), vergezeld van de Agnes Maior en
de Kruisklok.

Festival Oude Muziek
Doordat het Festival Oude Muziek sterk
versoberd werd, verviel ook het volgelui
vanaf de Domtoren op de laatste zaterdag van augustus. Evenmin waren er de
jaarlijkse luidestafettes en klokkenwandelingen. Om toch enige aandacht aan het
festival te besteden vond een aangepaste,
kleinere luiding plaats op de Domtoren.
Beieren
Het beieren is weer op weg om een serieuze activiteit te worden binnen het
UKG. Er is een nieuwe groep gevormd
onder leiding van Eric Vriezen. De groep
bestaat verder uit Sjoerd van Geuns,

Tark Wijchers, Rick van Putten, Daniëlle
Alexander en Chardy van Riel. Zij stelden
een plan op dat de instemming van het
bestuur kreeg. De beiergroep is nu ook
formeel onder verantwoordelijkheid van
het College van Luidmeesters gebracht.
Het plan was om dit jaar vijf keer te beieren, maar door het coronavirus lukte dat
helaas slechts twee keer.

Verenigingsavond
De doorgaans drukbezochte verenigingsavond op 11 november kon dit jaar niet
doorgaan. We schuiven het complete
programma door naar volgend jaar.
Advent
Ook al ging de adventsmarkt in de pandhof dit jaar niet door en werd er geen

Luiding voor Simonis
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grote kerstboom ontstoken in de pandhof, het UKG besloot toch om op zaterdag
28 november 2020 de periode van Advent
in te luiden vanaf de Domtoren. Met vier
luiders werden acht klokken geluid!

Bijzondere luiding
Op 16 december werd Sharon Dijksma
geïnstalleerd als nieuwe burgemeester
van Utrecht. Dit gebeurde in een buiten-

gewone raadsvergadering. Voor normale
raadsvergaderingen wordt voorafgaand
de Banklok van de Buurtoren geluid.
Maar voor buitengewone raadsvergaderingen waarin nieuwe burgemeesters
worden geïnstalleerd, gaat dat anders.
Dan luiden zowel de Buurklokken als de
Domklokken. Zo ook bij deze burgemeestersinstallatie.

Sharon Dijksma

Utrechts Klokkenluiders Gilde
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Het luiden
Aantal luidingen
In 2020 werd 802 keer geluid. Hiermee
liep niet alleen het aantal luidingen sterk
terug, ook het aantal geluide klokken
per luiding was beduidend lager. Vanaf
maart varieerde het aantal luiders van 1
tot maximaal 3 per toren. Dit besluit was
erop gericht om besmettingen tegen te
gaan. Verder stelde het bestuur in overleg met de luidmeesters een aanvullend
protocol van coronamaatregelen op voor
het luiden. Dit protocol werd enkele keren aangepast aan de heersende maatregelen.
Onderhoud
Een luidtouw gaat gemiddeld zo’n 20 jaar
mee. Dit betekent dat enkele ervaren

mensen de klokken zo af en toe van nieuwe touwen voorzien. In het afgelopen
jaar zijn de touwen van de Michaël op de
Domtoren en de Jacob op de Jacobitoren
vervangen.

College van Luidmeesters
In het verslagjaar werden de luidmeesters Wilbert van der Hulst, Annelies Smit,
Theo van Soest en Eric Vriezen voor twee
jaar herbenoemd als luidmeester.
College van Luiders
In het College van Luiders hebben zich
weer enkele wijzigingen voorgedaan in
2020. Rob Huibers, Magda van Zelderen,
Joeri de Vreese en Luka Goddijn hebben
hun opleiding met goed gevolg afgerond.
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maar de uitreiking van het certificaat
laat nog even op zich wachten.
Barbara Orthen besloot te stoppen als luider. Irma Groenestegen en Carla Rodenhuis werden toegelaten als aspirantluiders.

Luidtouwen Buurtoren
Ze hadden dus gecertificeerd kunnen
worden, ware het niet dat de verenigingsavond op 11 november niet doorging. Ze
zijn vanaf november 2020 wel benoemd
tot en ingeroosterd als klokkenluider,

Magda van Zelderen
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Bartholomeus Gasthuis
Voor de doordeweekse luidingen in het
Bartholomeus Gasthuis bestaat een aparte groep luiders onder aanvoering van
luidmeester Annelies Smit. De groep
bestaat uit vijftien luiders; vijf mensen
staan op de wachtlijst. In het afgelopen
jaar hebben zich in deze groep geen wijzigingen voorgedaan. De jaarlijkse bijeenkomst van deze groep luiders is vanwege de beperkende maatregelen niet
doorgegaan. Dit geldt ook voor het jaarlijkse vrijwilligersdiner dat het gasthuis
aanbiedt aan alle vrijwilligers – en dus

Bartholomeus Gasthuis
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ook aan de luiders. Wel ontvingen alle
Bartholomeusluiders een leuke kerstattentie.

op een rij te zetten. Daar is een handzame brochure van gemaakt die beschikbaar is voor mensen op de wachtlijst.

Wachtlijsten
Al vele jaren bestaat er een wachtlijst
van leden die graag luider willen worden. Soms staan er wel 20 personen op
die lijst. Gaat de doorstroom wel hard
genoeg? Tegelijkertijd neemt het College
van Luidmeesters waar dat de gemiddelde leeftijd van de actieve luiders geleidelijk oploopt. Bovendien is er een groeiend
aantal luiders dat onvoldoende in staat
is om grote, zware klokken te luiden. Al
deze ontwikkelingen hebben bestuur en
College van Luidmeesters ertoe gebracht
om het beleid rond wachtlijsten nog eens

Gemeente Utrecht
In het afgelopen jaar is enkele keren
overlegd met vertegenwoordigers van
de gemeente Utrecht. Er is gesproken
over de veronderstelde slijtage aan de
Banklok van de Buurtoren en de Mariaklok van de Domtoren. Beide klokken
zullen de komende jaren nauwkeurig en
kritisch worden gevolgd. Verder is geinventariseerd welke onderwerpen het
UKG graag zou opnemen in een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente.

Luidtouwen in rust (Jeroen Nieuwint)
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De vereniging
Ontwikkeling ledental
Kijkend naar de ontwikkeling van het
ledenaantal was 2020 ronduit een slecht
jaar. Het aantal leden daalde van 910 tot
883 leden. Die afname zat ‘m niet zozeer
in het aantal uitschrijvingen, als wel aan
het achterblijven van de inschrijving van
nieuwe leden. En dat is weer een rechtstreeks gevolg van minder activiteiten
en minder ontvangsten. In 2020 schreven
zich 23 nieuwe leden in (vorig jaar 70)
en in de loop van het jaar werden 50 leden uitgeschreven (vorig jaar waren dat
er 48).
Om wat meer zicht te krijgen op de
meerjarige trends van in- en uitschrijvingen is hieronder ook een grafiek opgenomen die dat in beeld brengt.

Actieve leden
Het aantal actieve leden ligt rond de 130.
Dit zijn zowel de klokkenluiders als leden
die op een andere manier actief zijn in
de vereniging. Een volledig overzicht van
actieve leden is opgenomen in de bijlage.
Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kon in april geen doorgang vinden
en werd tweemaal verplaatst, uiteindelijk naar 2 september. Dat was – achteraf
gezien – een periode tussen twee lockdowns in, waarin het met inachtneming
van de voorzorgsmaatregelen mogelijk
bleek om de vergadering te houden in de
Domkerk. Verrassend genoeg was de opkomst hoger dan andere jaren: 62 leden.
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Groeitrends:
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Uiteraard was Willem Roskam, de nieuwe
predikant van de Domkerk, onze spreker.
Hij ging onder meer in op de vraag hoe
belangrijk de Domklokken zijn voor de
liturgie van de Domkerkgemeente.
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Bestuur
In de samenstelling van het bestuur van
het UKG deden zich in het afgelopen jaar
meerdere wijzigingen voor. Eric Vriezen
trad tussentijds terug uit het bestuur

Volle Domkerk
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Theo en Alma
en luidmeester Jesse Oostermann werd
in de Algemene Ledenvergadering benoemd tot nieuw bestuurslid. Adri Onnekink werd herkozen als bestuurslid. Theo
Poort gaf de voorzittershamer op 2 september 2020 over aan Alma van Bommel
en trad daarna ook af als bestuurslid. De
samenstelling van het bestuur is vermeld
bij ‘Actieve leden’. Het bestuur heeft dit
jaar tien keer vergaderd – in de meeste
gevallen digitaal.

Website
In het afgelopen jaar is een Stuurgroep
Website ingesteld die voorbereidingen
treft voor een algehele vernieuwing van
de website. De stuurgroep heeft goede
vorderingen gemaakt en wist ook een
aantal nieuwe vrijwilligers aan zich te

Utrechts Klokkenluiders Gilde

binden. Eind 2020 was de stuurgroep
zover dat een daadwerkelijke start gemaakt kon worden met de werkzaamheden voor de nieuwe site. Er werden
twee werkgroepen ingesteld. De Werkgroep Technisch Beheer richt zich op de
bouw van de nieuwe site; de Werkgroep
Functioneel Beheer zorgt voor teksten en
beeldmateriaal dat op de site moet komen.

Luid&Duidelijk
Er zouden ook in 2020 drie edities van
Luid&Duidelijk verschijnen. In de loop
van het jaar werd echter besloten om
met ingang van 2020 vier edities per jaar
uit te brengen. Het dubbeldikke zomernummer stond geheel in het teken van
40 jaar Utrechts Klokkenluiders Gilde.
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Excursiecommissie
Omdat een aantal leden van de excursiecommissie is gestopt, was het nodig een
nieuwe excursiecommissie te vormen.
Uit de lijsten van trouwe deelnemers
werd een aantal namen geselecteerd
met wie verder is gesproken over mogelijk betrokkenheid bij de organisatie van
excursies. Besloten werd in 2020 geen
excursie te organiseren en helaas wacht
ook het opnieuw inrichten van een excursiecommissie op betere tijden.
Jacob van Eyckprijs
In 2020 zou de driejaarlijkse Jhr. Jacob
van Eyckprijs weer worden uitgereikt.
Ook dit evenement is in dit coronajaar
niet uitgevoerd. Besloten is om de editie
van 2020 te schrappen en de volgende
uitreiking – volgens plan – in 2023 te laten plaatsvinden.
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Uitreiking JvE-prijs 2017

Vertrouwenspersoon
Sinds 2019 fungeert er binnen de vereniging een vertrouwenspersoon voor
grensoverschrijdend gedrag. Deze rol
wordt vervuld door Marijke Drost. In het
afgelopen jaar is informatie over taak
en bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon verspreid via de website. Er zijn
in het afgelopen jaar geen incidenten
gemeld bij de vertrouwenspersoon. De
vertrouwenspersoon is bereikbaar via
vertrouwenspersoon@klokkenluiders.nl.
Aandacht
In dit coronajaar gingen veel activiteiten
en evenementen niet door. Omdat ook
het aantal luidingen en daarmee het aantal benodigde luiders drastisch terugliep,
was het voor de luiders een moeilijke periode. Veel luiders zijn erg gehecht aan de
regelmatige ontmoeting met elkaar. Het
bestuur onderkende het belang om hen
betrokken te houden. Daarom is geprobeerd om daar waar mogelijk persoonlijke aandacht te geven aan mensen van
wie we wisten dat ze dit nodig hadden.

Jaarverslag 2020

Chardy met mondkapje

Zo heeft de voorzitter met een zekere regelmaat een persoonlijke brief geschreven aan alle luiders en actieve leden. Met
veel luiders was telefonisch contact. Ook
kregen alle actieve leden een mondkapje
met UKG-opdruk. En tenslotte werd eind
november bij alle actieve leden een adventsgroet bezorgd met daarbij een set
kaarsen met UKG-opdruk. Eind december
werd het jaar afgesloten met de Warme
Winter Woensdagavond. Onder leiding
van Bram van der Wees werd digitaal
een gevarieerd avondprogramma gepresenteerd waarin allerlei klokkenluiders
hun aandeel hadden.

Ochtendlicht valt op de trap naar de Michaëlskapel

Utrechts Klokkenluiders Gilde
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Financieel Jaarverslag 2020
Verslag van de penningmeester
Dat het financiële resultaat in het verslagjaar 2020 door het coronavirus sterk
zou afwijken van de begroting was eind
maart al duidelijk. Maar hóe het zou afwijken was nog onbekend.
Gedurende vrijwel het gehele jaar konden we bij de zondagse luidingen geen
bezoekers ontvangen. Hierdoor bleef de
gebruikelijke instroom van nieuwe leden
achterwege. Het aantal stokte rond de
twintig. Dit had flinke invloed op de contributie-inkomsten; ook de verkoop van
artikelen bleef sterk achter bij de verwachtingen. Uiteindelijk liepen de baten
terug van € 22.059 in 2019 naar € 19.498.
Maar ook de uitgaven waren veel lager
dan begroot. Het jaar zou oorspronkelijk
in het teken staan van het 8e lustrum. Na
de openingsreceptie eind 2019 en de presentatie van de dvd over de klokgieting
in 2018 konden veel lustrumactiviteiten
helaas niet uitgevoerd worden. Wel werd
tweemaal het Domplein roodgekleurd
door het uitdelen van fietszadeldekjes
in de UKG-kleur. Hopelijk kunnen in 2021
enkele activiteiten alsnog plaatsvinden.
Hiervoor is € 1.000 voorzien ten laste
van het jaar 2020. Ook voor uitgestelde
activiteiten voor PR, de nieuwe website
en de Jacob van Eyckprijs zijn voorzieningen ten laste van 2020 getroffen.
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UKG-zadeldekje
Een deel van het verenigingsleven ging
gelukkig gewoon door. Luid&Duidelijk
verscheen met een extra dik lustrumnummer, de ledenvergadering kon met
maanden vertraging in september plaatsvinden in een ‘volle’ Domkerk en op de
voorlaatste dag van het jaar was er een
grote zoom-bijeenkomst met de luiders
en andere actieve leden. De normale gezamenlijke lasten (afgezien van de grote
excursie naar Italië in 2019) liepen alles
bijeen terug van € 21.940 in 2019 naar
€ 18.472 in dit verslagjaar.
Het financiële resultaat is positief en
komt uit op € 409. Het bestuur stelt voor
dit resultaat toe te voegen aan het Eigen
Vermogen.
In de begroting gaan we uit van bescheiden herstel van de activiteiten in 2021 en
rekenen we op een positief resultaat.
Utrecht, februari 2021
Bram van der Wees
penningmeester UKG
Jaarverslag 2020

Baten en Lasten
resultaat
2020

begroting
2020

resultaat
2019

begroting
2021

17,243

18,300

18,323

17,450

323

1,350

1,453

1,250

1,078

825

788

840

Bijdragen activiteiten

0

0

0

0

Bijdragen gildemaaltijd

0

0

0

0

Bijdragen excursies

0

2,600

0

0

450

1,300

1,091

700

BATEN
Contributies
Giften
Luidingen

Inkomsten artikelen
Rente ontvangen

405

405

405

405

Totaal regulier

19,498

24,780

22,059

20,645

0

0

72,919

0

--------------

--------------

--------------

--------------

19,498

24,780

94,978

20,645

3,455

3,890

4,348

3,920

10,229

8,550

9,066

9,450

63

150

202

150

0

0

0

0

26

2,600

240

150

366

2,000

2,027

2,000

2,106

850

250

1,700

Grote excursies
Totaal
LASTEN
Organisatiekosten
Communicatie
Luidingen
Gildemaaltijd
Excursies
Verenigingsavond
Overige activiteiten
Inkoop artikelen

327

800

807

600

Jacob van Eyckprijs

500

1,500

1,500

500

Bankkosten

419

300

277

500

0

1,300

1,433

1,400

17,492

21,940

20,151

20,370

1,597

2,745

1,789

0

0

0

72,919

0

--------------

--------------

--------------

--------------

19,089

24,685

94,858

20,370

409

96

120

275

Donaties aan derden
Totaal regulier
8e lustrum
Grote excursies
Totaal
Resultaat

Utrechts Klokkenluiders Gilde
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Toelichting op de Jaarrekening
Baten

De hoop dat het ledental in 2020, mede
dankzij de lustrumactiviteiten, de magische 1000 zou bereiken, werd half maart
de grond in geslagen. Nieuwe aanmeldingen bleven achterwege, het gebruikelijke
verloop ging door. Hierdoor eindigt het
jaar met 794 betalende leden. De Contributies liepen met ruim duizend euro
terug naar € 17.243. Twaalf leden maken
gebruik van de mogelijkheid tot periodieke schenking.
De post Ontvangen giften bleef achter,
en de collecte op de Verenigingsavond
ging niet door. Zo kwam er in totaal
slechts € 323 binnen.
De Jaarlijkse vergoeding van de gemeente Utrecht voor het luiden van de Domklokken is conform het contract verhoogd met het gemeentelijk indexcijfer
tot € 413. Voor Luidingen bij huwelijken
en begrafenissen kwamen giften binnen
van in totaal € 650.
De inkomsten bij de Gildewinkel bedroegen € 155, veel minder dan vorig jaar.
Ook de inkomsten uit verkoop van Gildekleding waren lager: € 193.
Al met al liepen de inkomsten met ca.
€ 2.500 terug, en dat valt, gezien de omstandigheden, nog alleszins mee.
Lasten

De Organisatiekosten omvatten bestuurskosten, de ledenvergadering, het
jaarverslag, premies en abonnementen,
representatiekosten, administratiekosten, klein drukwerk en lidmaatschappen.
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De kosten zijn bijna duizend euro lager
dan in 2019 door incidentele meevallers.
Communicatie behelst de kosten van
Luid&Duidelijk, de website, promotie,
publieksevenementen en algemene portokosten. Het bedrag is hoger door een
extra dik lustrumnummer van L&D, en
door voorzieningen van elk € 1.000 voor
de nieuwe website en uitgestelde PRactiviteiten.
De kosten van Luidingen worden doorgaans gedragen door de eigenaar van de
betreffende luidplek. Wel geven we soms
zelf iets uit om kleine reparaties te doen
en dit jaar ook aan handgel voor de luiders.
Er waren dit jaar geen Excursies en bijgevolg (bijna) geen kosten.
De Verenigingsavond ging niet door,
maar een nagekomen factuur over 2019
drong door tot dit jaar.
Onder Overige Activiteiten vallen dit jaar
vooral de uitgaven voor activiteiten om
het contact met de klokkenluiders te versterken: mondkapjes en adventskaarsen.
Er werden in het verslagjaar geen Nieuwe
artikelen ingekocht; wel Gildekleding
voor € 300.
Donaties aan derden waren er dit jaar
niet vanwege het afgelasten van de Verenigingsavond. De Jacob van Eyckprijs is
overgeslagen; de volgende uitreiking valt
in 2023. We nemen hiervoor de komende drie jaar steeds een voorziening van
€ 500.
De Bankkosten zijn hoger door de aanschaf van een mobiel pin-apparaat voor
de winkel.
Voor het 8e Lustrum was een kleine drieduizend euro begroot, waarvan slechts
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Balans per 31 december 2020
Activa
Kas (web-)winkel

2020
23

2019
50

Triodos 19 83 09 309

1,686

1,362

Triodos
Rendementrekening

17,809

14,414

Triodos Spaardeposito

15,000

15,000

Totaal liquide middelen

34,518

30,826

Debiteuren algemeen

0

0

Debiteuren luidingen

0

350

Debiteuren subsidies

0

0

Debiteuren webwinkel

15

Nog te ontvangen
contributie
Nog te ontvangen rente

Totaal debiteuren

Passiva

2020

2019

Algemene Reserve
per 1 januari

20,487

20,367

409

120

20,895

20,487

Resultaat over boekjaar

Vermogen per
31 december
Voorziening E&PR

1,000

0

Voorziening website

1,000

0

Voorziening lustrumreis
Italië

1,127

1,340

263

Voorziening nieuwe
klokken

1,018

868

158

105

Voorziening Jacob van
Eyckprijs

3,500

3,000

124

124

Voorziening
klokkenmuseum

2,718

2,718

Voorziening
lustrumactiviteiten

1,000

0

Totaal Voorzieningen

11,363

7,926

Crediteuren

3,007

3,290

123

538

297

842

0

0

572

572

Vooruitbetaalde posten

0

0

Vooruitontv.
gildemaaltijd

0

0

Vooruitbetaald excursie
Italië

0

0

Vooruitontv. Excursie
Italië

0

0

Vooruitontv.
Jeugdklokken

0

0

Voorraden
Penningen JvE-prijs

Totaal overige activa
Totaal activa

Utrechts Klokkenluiders Gilde

572

572

---------

---------

35,388

32,240

Vooruitontv. contributie

Totaal overige passiva
Totaal passiva

3,129

3,828

---------

---------

35,388

32,240
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zeshonderd euro werd besteed. We verwachten dat in 2021 enkele activiteiten
alsnog doorgang vinden, en hebben daarvoor ten laste van 2020 een voorziening
getroffen van € 1.000.
Begroting

Voor 2021 zijn we uitgegaan van herstel
van een min of meer normale situatie,
met gemiddeld iets lagere opbrengsten
en kosten.
Balans

Opmerkelijke wijzigingen in de Balans
zijn de in 2020 genomen voorzieningen
voor uitgestelde lustrumactiviteiten, de
nieuwe website, de werkgroep Evenementen & PR en de Jacob van Eyck-prijs.

Vermogen
Het bestuur stelt voor het positieve saldo
van € 409 toe te voegen aan het Vermogen dat hiermee groeit naar € 20.895. We
streven naar een vermogen dat gelijk of
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iets groter is dan de jaarlijkse inkomsten
uit contributies. Dat is ook dit jaar het
geval.

Verslag van de Kascommissie
De Kascommissie van het UKG over het
boekjaar 2020 bestaat uit Frank Ooms en
Christien van den Heuvel. Christien controleerde op dinsdag 16 februari 2020 ten
huize van de penningmeester de boekhouding en de juistheid van de verslaglegging. In vervolg op de bespreking met
de commissie voerde de penningmeester
een aantal wijzigingen uit in de overlopende posten. Ook werden de voorzieningen beter gedefinieerd.
Op grond van de bevindingen stelt de
Kascommissie de ledenvergadering voor
om het bestuur decharge te verlenen
over het in het jaar 2020 gevoerde financiële beheer en beleid.
De uitgebreide verklaring van de Kascommissie zal op de Algemene Ledenvergadering worden voorgelezen.
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De luidingen
Overzicht van de 819 uitgevoerde
luidingen
Luidingen Domtoren 181
% Drievoudige luiding voor de kerkdienst op de
zondag van Driekoningen (5 jan)
% 42 luidingen op woensdagavond voor de vespers in de Domkerk
% 40 luidingen op zondagavond voor de vespers in de Domkerk
% 38 dubbele luidingen op zondagmorgen voor
de vieringen in de Domkerk
% 9 luidingen voor kerkdiensten op zondagmorgen
% 7 luidingen ter opening van de zomeravond
beiaardconcerten van de Utrechtse Klokkenspel Vereniging (tussen 6 jul en 17 aug)
% 3 feestelijke luidingen ter gelegenheid van
een huwelijksinzegening (9 sep - 2x en 21 okt)
% 3 luidingen ter gelegenheid van de vespers
op maandag t/m woensdag in de Stille Week
(15 t/m 17 apr)
% 3 luidingen ter gelegenheid van een uitvaartdienst (13 jan, 22 jul en 23 nov)
% 2 luidingen in het kader van de nationale actie Klokken van Hoop (29 apr en 5 mei)
% Middernachtelijk vol gelui op de grens van
2019 en 2020 (1 jan)
% Dubbele luiding ter gelegenheid van de
Nieuwjaarsviering in de Domkerk (1 jan)
% Luiding om het terroristische ‘tramincident’
uit 2019 te herdenken (18 mrt)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van Koningsdag (27 apr)

Utrechts Klokkenluiders Gilde

% Luiding ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking (4 mei)
% Luiding ter gelegenheid van de 75e Nationale
Bevrijdingsdag (5 mei)
% Luiding ter gelegenheid van Hemelvaartsdag
(21 mei)
% Luiding ter gelegenheid van de bijzondere raadsvergadering waarin afscheid werd
genomen van burgemeester Jan van Zanen
(30 jun)
% Aangepaste luiding ter gelegenheid van het
aangepaste Festival Oude Muziek (29 aug)
% Luiding ter gelegenheid van het voorbijtrekken van de rouwstoet van Adriaan kardinaal
Simonis (10 sep)
% Luiding ter gelegenheid van het afscheid (na
40 dienstjaren!) van de vlaggenist van de
Domtoren (11 nov)
% Feestelijke luidingen ter gelegenheid van de
naamdag van Sint Maarten (11 nov)
% Luiding ter gelegenheid van het begin van
Advent 2018 (28 nov)
% Luiding ter gelegenheid van de installatie
van Sharon Dijksma als nieuwe burgemeester van Utrecht (16 dec)
% Luiding ter gelegenheid van de Kerstnachtdiensten (24 dec)
% Luiding ter gelegenheid van de dienst op
oudejaarsavond (31 dec)
Luidingen Jacobitoren (118)
% 49 luidingen voor de kerkdiensten op zondagmorgen
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% 36 luidingen voor de kerkdiensten op zondagmiddag
% 18 luidingen voor de kerkdiensten op zondagavond
% 6 luidingen ter gelegenheid van de nationale
actie Klokken van Hoop
% Luiding ter gelegenheid van de viering op
Nieuwjaarsdag (1 jan)
% Luiding ter gelegenheid van een uitvaartdienst (3 feb)
% Luiding voor de kerkdienst op Biddag voor
gewas en arbeid (11 mrt)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van Koningsdag (27 apr)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 75e
Nationale Bevrijdingsdag (5 mei)
% Luiding ter gelegenheid van Hemelvaartsdag
(21 mei)
% Luiding ter gelegenheid van de naamdag van
Jacobus de Meerdere (25 jul)
% Luiding voor de kerkdienst op de Dankdag
voor gewas en arbeid (4 nov)
% Luiding voor de kerkdienst op Eerste Kerstdag (25 dec)
Luidingen Blauwkapel (6)
% 4 luidingen ter gelegenheid van een uitvaartdienst (28 okt - 2x, 23 nov - 2x)
% 2 luidingen ter gelegenheid van een huwelijksinzegening (14 aug, 11 dec)
Luidingen en beierspel Buurtoren (104)
% 42 luidingen op zaterdagmiddag ter inluiding
van de zondag
% 41 luidingen op zaterdagmiddag ter afsluiting van de werkweek
% 16 luidingen ter bijeenroeping van de gemeenteraad
% 2 beiersessies (24 en 29 aug)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 75e
Nationale Bevrijdingsdag (5 mei)
% Plechtige luiding ter gelegenheid van de 505e
sterfdag van Suster Bertken (25 jun)
% Feestelijke luiding op Kerstavond (24 dec)
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Luidingen Geertetoren (72)
% 44 luidingen voor de vieringen op zondagmorgen
% 23 luidingen voor uitvaarten (7 en 18 jan, 20
feb, 12 jun, 1 (twee maal), 2 en 3 jul, 5, 11, 20 en
31 aug, 3 en 14 sep, 3 en 30 okt, 25 en 27 nov, 1,
2, 11, 24 en 30 dec)
% 2 luidingen ter gelegenheid van de nationale
actie Klokken van Hoop (29 apr en 5 mei)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van de
naamdag van de H. Gertrudis van Nijvel (17
mrt)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van Koningsdag (27 apr)
% Luiding ter gelegenheid van de viering van
de 75e Nationale Bevrijdingsdag (5 mei)
Luidingen Bartholomeus Gasthuis (336)
% 314 dagelijkse luidingen op het middaguur.
% 20 luidingen ter gelegenheid van het overlijden en/of de uitvaart van bewoners uit het
gasthuis
% Luiding voor een bijeenkomst ter nagedachtenis van overleden bewoners (31 jan)
% Feestelijke luiding door – en ter gelegenheid
van het afscheid van – Piet Windt, lid van
College van Regenten van het Bartholomeus
Gasthuis (29 jul)
Luidingen Academiegebouw (1)
% Luiding ter gelegenheid van de sterfdag van
Anna Maria van Schurman (14 mei)
Demkaklok Zuilen (0)
Niet geluid
Fort De Bilt (1)
% Luiding ter gelegenheid van Nationale Dodenherdenking (2 mei)
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Actieve leden
College van Luiders

Johan van den Hurk

Louis Akkermans

Wouter Iseger

Daniëlle Alexander

Frans Jacobs

Wouter Bakker

Eveline Jansen

Eduard van Binnendijk

Ad Kok

Jan Bleeker

Antoine Kroezen

John Boertje

Aurelia Kroezen

Alma van Bommel

Lidewijde Kwant

Peter Boss

Trudie Leerink

Rosi Braidotti

Hans de Man

Margriet Broekman

Pauline Mettrop

Carla van der Brugghen

Jeroen Nieuwint

Maarten van Deventer

Arie Noordermeer

Hanny van Dorp

Adri Onnekink
B

Duco van der Eijk
Ynske van Empel

B

Theo Poort

Cor van der Flier

B

Yvonne Poort
L

Frank Povel

Carien van Gijn

Luella de Regt

Luka Goddijn

Chardy van Riel

Bert Goudriaan

Joost van Rije

Olaf Graeff

Betty de Rijk

B

Peter van Rijn

Elisabeth Groeneveld
Theo Haffmans

B

Jan Ronner

Kees van den Ham

Marion de Ruijter

Job Haug

Frank Rung

Tommie Hendriks

Ad Sanders

Constant Henkel

Rogier Schokker

Kees Heus

L

Thomas Peerenboom

Sjoerd Engelsman
Sjoerd van Geuns

B

Jesse Oostermann

B

L

B

L

Henk Scholte

Rob Huibers
Wilbert van der Hulst

B

Ingrid Schröder
L
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Liesbeth Slager

B
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Annelies Smit

B /L

Wachtlijst van luiders

Anna van Soest

L

Florien Pals

Theo van Soest

L

Theo van Wijk

Norbert Stap

Martijn Rietveld

Luuk Straver

Lois Tonen

René Swane

Everard van Weede

Antonín Vácha

Kees van de Ven

Alena Váchová

Frank Ooms

Hans Venker

Peter Gieling

Liesbeth Verdonk

Ruben ter Hoeve

Letty Verkaik

Bas Steemers

Daan van Vessem

Peter Köpping

B

Ton Viguurs

Joeri de Vreese
Eric Vriezen

L

Reinoud van Meerwijk
Rob Nieuwint
Joyce de Jong

Rob Vugts
Sander Walgers

Wachtlijst van Bartholomeusluiders

Tark Wijchers

Constant Henkel

Marian Wijnhof

Lidewijde Kwant

Hans van Zal

Rosi Braidotti

Magda van Zelderen

Frans Jacobs

Cora Zuidema

Josje de Jonge
Rob Huibers

L

= tevens luidmeester

B

= Bartholomeusluider

----------------------------------------------------

Aspirant-luiders

Ereleden

Martijn Pranger

Evert Oldenhof (1913-1990)

Carla Rodenhuis

Willem Meijnen (1920-2009)

Irma Groenestege

Sjoerd van Geuns

Duncan Mooij

Ton Kroon

Jeugdluiders

Dragers van de Speld van Verdienste

Rebekka Bezemer

Wilbert van der Hulst (2013)

Rebecca Lam

Arie Noordermeer (2014)

Alex van der Meer

Tark Wijchers (2015)

Karlijn Sluiskes

Robert Vink (2016)

Job Wijbenga

Corry Bok (2017)
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Samenstelling bestuur

Rick van Putten

Alma van Bommel, voorzitter

Chardy van Riel

Arie Noordermeer, secretaris

Eric Vriezen

Bram van der Wees, penningmeester

Tark Wijchers

Remco Berendsen, vice-voorzitter
Louis Akkermans, lid

Bibliotheek

Adri Onnekink, lid

Johan van den Hurk

Jesse Oostermann, lid
Brons, het Utrechts Klokkenkoor
College van Luidmeesters

Janneke Blok

Theo van Soest, voorzitter

Kees Blomhert

Sjoerd van Geuns

Peter Boss

Wilbert van der Hulst

Dick van Dijk, dirigent

Johan van den Hurk

Duco van der Eijk

Jesse Oostermann

Cor van der Flier

Rogier Schokker

Elisabeth Groeneveld

Annelies Smit

Cock Haars

Anna van Soest

Theo Haffmans

Eric Vriezen

Job Haug
Frans Jacobs

Vertrouwenspersoon

Eveline Jansen, plv. dirigent

Marijke Drost

Josje de Jonge
Florien Pals

------------------------------------------------------

Jitte Roosendaal
Ingrid Schröder

Commissies en werkgroepen

Annelies Smit, coördinator

Binnen het Gilde wordt veel werk verzet

Adrie Zwijnenburg

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

Excursies

het bestuur en de colleges van Luiders

Adri Onnekink

en Luidmeesters, vijfentwintig andere

Bram van der Wees

werkverbanden actief.
Facebook
Audiovisuele Producties

Corry Bok

Sjoerd van Geuns

Ton Kroon

Theo van Soest
Fotoarchief
Beiergroep

Simon den Daas

Daniëlle Alexander

Wilbert van der Hulst

Sjoerd van Geuns

Utrechts Klokkenluiders Gilde
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Gildewinkel

Luidschema’s

Peter van Rijn

Sjoerd van Geuns
Johan van den Hurk

Introductie nieuwe luiders

Jesse Oostermann

Carien van Gijn

Theo van Soest
Hans Uytenbogaardt

Jacob van Eyck-prijs
Alma van Bommel

Lustrumcommissie UKG 40

Marijke Drost

Alma van Bommel, voorzitter

Cor van der Flier

Peter Boss

Johan van den Hurk

Hanny van Dorp
Job Haug

Jeugdbegeleiders

Trudie Leerink

Daniëlle Alexander

Norbert Stap

Luuk Straver
Lustrumreizen
Kascommissie 2020

Arie Noordermeer, voorzitter

Frank Ooms

Louis Akkermans

Christien van den Heuvel

Alma van Bommel
Peter Haars

Kleding

Wilbert van der Hulst

Aurelia Kroezen

Yvonne Poort
Eric Vriezen

Klokkenatlas Stad Utrecht
Olaf Graeff

Ontvangsten

Johan van den Hurk

Corry Bok

Frank Rung

Wouter Iseger
Adri Onnekink

Klokuitbreiding Geertekerk
Sjoerd van Geuns

Evenementen en PR
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De klokkenstoel in de Jacobitoren

Nog geen lid van het Klokkenluidersgilde?
Leest u dit Jaarverslag met veel belangstelling, maar bent u nog geen lid van
het UKG? Meldt u dan aan via www.klokkenluiders.nl. Ga naar ‘het UKG’ en vervolgens naar ‘Lid worden’. Daar vindt u het aanmeldingsformulier. Met het lidmaatschap, dat slechts € 17,50 per jaar kost, helpt u ons bij het werken aan onze
doelstelling: het handmatig luiden en in stand houden van de vaak eeuwenoude
luidklokken in de stad Utrecht.

Utrechts Klokkenluiders Gilde
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De trap naar de luidzolder van de Jacobitoren. Aan het eind gloort licht!
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