2018

Jaarverslag
Luid&Duidelijk | maart 2019 | jaargang 38 | nummer 90

Inhoudsopgave
Ter inleiding������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Door het jaar heen�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
Het luiden����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
De vereniging�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Financieel Jaarverslag����������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Overzicht van de luidingen��������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Actieve leden���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29

Dit jaarverslag van het UKG verschijnt als editie van Luid&Duidelijk,
het verenigingsorgaan van het Utrechts Klokkenluiders Gilde.
Jaargang 38, nummer 90, maart 2019
Foto’s: Jeroen Nieuwint, Arie Noordermeer, Danielle Alexander, Ad Sanders,
archief UKG
Foto omslag: Rob Huibers
Utrechts Klokkenluiders Gilde
Rochus Meeuwiszstraat 9
3554 VR UTRECHT
telefoon: 06 - 129 29 894
website: www.klokkenluiders.nl
e-mail: info@klokkenluiders.nl
Triodosbank NL19 TRIO 0198 309 309
Kamer van Koophandel nummer 40 480 738
Het UKG heeft de culturele ANBI-status, RSIN 816 107 889
De vereniging Utrechts Klokkenluiders Gilde is opgericht op 24 december 1979 in
de Michaëlskapel van de Domtoren; dit is op 9 maart 1987 notarieel bevestigd ten
overstaan van mr. W.M. van Grafhorst, notaris te Utrecht.

2

Jaarverslag 2018

Inleiding
Het 39ste jaar van de UKG-geschiedenis zit er weer op. En wat voor een jaar! Met de
jeugdluiders is hard gewerkt aan de realisatie van het plan om twee nieuwe klokken
toe te voegen aan het gelui van de Buurtoren. Het was een mooi feest toen op zaterdag 27 oktober 2018 een van de twee nieuwe klokken op het Domplein werd gegoten
door Simon Laudy.
Maar er gebeurde ook veel werk achter de schermen. Belangrijke statutenwijzigingen
werden gepasseerd voor de notaris. Er werd een privacycode vastgesteld en een code
voor ongewenst gedrag. Daarvan maakt ook een vertrouwenspersoon onderdeel uit.
Het bestuur bedankt iedereen die z’n beste beentje heeft voorgezet om Utrechts als
klokkenstad op de kaart te houden.
Een kleine teleurstelling is wellicht dat de ledengroei in het voorbije jaar achterbleef.
Hopelijk kan de onlangs gestarte ledenwerfcampagne daarin een ommekeer brengen.
Ik wens u veel leesplezier met dit jaarverslag!
Arie Noordermeer,
secretaris UKG

Utrechts Klokkenluiders Gilde
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Door het jaar heen …
In dit hoofdstuk zijn allerlei grote en
kleine gebeurtenissen uit het UKG-jaar
2018 beschreven. Sommige zijn indrukwekkend en groots, zoals de realisatie
van twee jeugdklokken in de Buurtoren,
andere zijn ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen. Maar samen vormen ze de geschiedenis van het Utrechts Klokkenluiders Gilde in 2018. We nemen u graag
mee, door het jaar heen.

Nieuwjaar
Altijd goed om een jaar feestelijk te beginnen: met alle 14 klokken van de Dom-

toren werd het jaar 2018 welkom geheten. Enkele tientallen luiders, leden en
familieleden vierden de jaarwisseling op
grote hoogte. Buiten op het plein verzamelden zich tientallen mensen om gezamenlijk af te tellen tot aan het begin van
het nieuwe jaar.

Laatste Gildemaaltijd
Op vrijdag 19 januari 2018 vond de 18e
Gildemaaltijd plaats. De locatie die ons
gastvrijheid bood was de Jacobikerk. Zo’n
80 luiders en anders actieve leden genoten van een uitgebreid diner dat ditmaal

Vuurwerk vanaf de Domtoren
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het thema Winter meekreeg. Helaas was
dit de laatste Gildemaaltijd in zijn soort.
Het blijkt steeds lastiger om locaties te
vinden die geschikt zijn voor een gildemaaltijd en waar ook nog bereidheid is
om de ruimte om niet ter beschikking te
stellen. Het bestuur heeft actieve leden
gevraagd om mee denken over alternatieven, maar die oproep leverde nog niet
voldoende respons op.

Gildemaaltijd 2018

Gebundeld
Op 17 januari 2018 besloot het bestuur
om weer een aantal jaargangen van ons
verenigingsperiodiek Luid&Duidelijk fraai
te laten inbinden. Dit blad is inmiddels
aan z’n 38e jaargang bezig. Een jaar of 15
geleden zijn alle uitgaven die tot dan toe
verschenen waren, ingebonden. Sinds
2016 verschijnt Luid&Duidelijk in een iets
groter formaat en daarom is nu besloten
om alle uitgaven van het oude formaat in
te binden. De totale collectie met alle uitgaven beslaat nu vijf banden – een bezit
om te koesteren!
Bij feest twee klokken
Als een toren niet zo veel klokken heeft,
valt er weinig te variëren met luiden.
Dan blijkt bij voorbeeld de luiding voor
een uitvaart op de Geertetoren niet eens
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zoveel af te wijken van een luiding voor
een huwelijksinzegening. Om daarin wat
meer verschil aan te brengen is besloten
om voor huwelijken in de Geertekerk
voortaan beide klokken te luiden.

Jeugdluiders
In januari meldde Luka Goddijn zich als
jeugdluider. Hiermee kwam het aantal jeugdluiders op acht. In november
stroomden er drie jeugdluiders door
naar de groep volwassen luiders, zodat
het er aan het einde van het jaar weer
vijf waren. Luka is nog niet gecertificeerd
als jeugdluider. Jeugdluiders vormen een
speciale groep binnen het gilde en ze
worden begeleid door Trudie Leerink en
Rogier Schokker. Arie Noordermeer, de
derde jeugdbegeleider, werd in 2018 opgevolgd door Daniëlle Alexander.

Jeugdluiders

Privacy
Op 14 maart 2018 stelde het bestuur een
privacycode vast. Als vereniging met een
ledenbestand valt ook het UKG onder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Maar nog los van de voorgeschreven regels vindt het bestuur het belangrijk dat geregistreerde gegevens goed
beschermd zijn en dat er geen misbruik
van kan worden gemaakt. Zo is er deze
zomer een verwerkingsovereenkomst
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gesloten met de drukkerij die van ons
de adressen krijgt voor verspreiding van
Luid&Duidelijk.

woonden deze laatste dienst bij. Na afloop werd een lange extra luiding uitgevoerd.

Ledenwervingscampagne
Op 14 april 2018 gaf het bestuur ook
groen licht voor een ledenwervingscampagne. In opdracht van het UKG zijn miniatuuruitvoeringen gemaakt van ‘zilveren Domtorentjes’ voor degenen die een
nieuw lid aanbrengen. Met deze campagne mikt het bestuur erop dat in het lustrumjaar 2019 het 1000ste lid kan worden
ingeschreven.

Lenteborrel wordt filmavond
Op 3 april 2018 vond een verlate Lenteborrel plaats. Eén keer per jaar wordt een
sei
zoensborrel ingevuld als filmavond.
Dit keer werd op veler verzoek de aflevering Ring Out Your Dead uit de detectiveserie Midsomer Murders uit 2002 herhaald. Een spannende aflevering waarin
een competitie tussen klokkenluiders
op het Engelse platteland zich vermengt
met de opsporing van een misdaad.

Zilveren Domtorentje

Sluiting Sint-Gertrudiskerk
Op 1 april 2018, Eerste Paasdag, vond in
de rooms-katholieke Sint-Gertrudiskerk
aan de Amaliadwarsstraat de laatste
plechtige eucharistieviering plaats. Het
Aartsbisdom Utrecht had besloten dat
dit kerkgebouw moest sluiten. Dit betekent voor het UKG ook het verlies van
een luidplek. Enkele tientallen luiders
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Midsomer Murder

Sint-Nicolaaskerk, Nieuwegein
Op zaterdag 14 april 2018 was er een huwelijksinzegening in de rooms-katholieke Sint-Nicolaaskerk te Nieuwegein, een
kerk waar al sinds vele jaren wordt ge-
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Sint Nicolaaskerk
luid door de familie Van Rooijen. Toen
bleek dat de familie op deze dag verhinderd was, besloot koster Rogier Schokker – tevens luidmeester binnen ons gilde – luiders van het UKG op te roepen. Er
bleek voldoende animo – ook onder de
jeugdluiders – om de drie klokken vóór
en na de kerkdienst te luiden.

Culturele uitwisseling
Op diezelfde zaterdag was er een kleine excursie. Enkele tientallen luiders en
anderszins actieve UKG’ers bezochten
Slot Zuylen en het bijbehorende kerkje

Slot Zuylen
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in Oud-Zuilen. We werden rondgeleid
langs deze historische nederzetting aan
de Vecht. In het kerkje namen sommige
luiders nog even de gelegenheid te baat
om het gietstalen klokje te bekijken dat
kort na de Tweede Wereldoorlog werd
gegoten door de Demka-fabriek. Het kapelletje wordt nog regelmatig gebruikt
voor trouwdiensten en dan wordt ook
het klokje geluid.
De dag erop, zondag 15 april 2018, bezochten enkele tientalen vrijwilligers van Slot
Zuylen de Domtoren en gingen zij met
de luiders mee de toren op. Als klokkenluidersgilde proberen we regelmatig dit
soort uitwisselingen te organiseren om
zo ons culturele netwerk uit te breiden.

Europese luiding en een 95-jarige
Op zaterdag 21 april 2018 werd om 12 uur
een bijzondere luiding uitgevoerd op de
Domtoren. Op initiatief van onze Spaanse
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collega’s werd er in verschillende Europese steden geluid om aandacht te vragen voor het handmatig luiden van klokken. Een mooi initiatief, maar dichter bij
huis vonden we ook een aanleiding. Op
24 april 2018 beleefde ons lid mw. Hachmer-Moolhuizen haar 95ste verjaardag. Zij
is al vele jaren lid van het UKG en woont
tegenwoordig in Gorkum, maar mist
‘haar’ Domklokken nog steeds. Daarom
hebben we in overleg met haar dochter
de luiding van 22 april 2018 ook aan haar
opgedragen. Ze vond het geweldig! Mevrouw Hachmer kwam met een aantal
van haar kinderen en kleinkinderen naar
Utrecht om de luiding te beluisteren. Na
afloop van de luiding was er een korte
ontmoeting. We hebben haar een cd cadeau gedaan van de Domklokken zodat
ze die nu ook in Gorkum kan horen. Het
werd een mooie luiding!

Europa

Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 25 april 2018 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats,
ditmaal in het St. Eloyen Gasthuis. In
deze vergadering werd een algehele revisie goedgekeurd van de Statuten en
het Huishoudelijk Reglement. Ook stelde de Algemene Ledenvergadering een
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Bram van der Wees
gedragscode vast over de vraag hoe we
omgaan met eventueel grensoverschrijdend gedrag binnen het Gilde. Als onderdeel van deze regeling is inmiddels
gestart met het aanzoeken van een vertrouwenspersoon.
De bestuursleden Marijke Drost, Adri
Onnekink, Theo Poort en Eric Vriezen
waren aftredend en zijn alle vier herbenoemd. Marijke Drost gaf daarbij aan
slechts voor één jaar beschikbaar te zijn
en zich na de Algemene Vergadering van
april 2019 te willen terugtrekken uit het
bestuur.
Vervolgens maakten de jeugdluiders indruk tijdens deze ALV met de presentatie
van hun plannen voor twee nieuwe klokken in de Buurtoren. De dekking van de
kosten was al nagenoeg rond en tijdens
de vergadering bleek een anonieme gever
bereid om het nog ontbrekende tekort
van € 350 aan te vullen. Hiermee was de
weg vrij om te besluiten dat de plannen
zouden doorgaan en de benodigde vergunningen konden worden aangevraagd.
Na afloop van het huishoudelijke deel
van de vergadering verzorgde de Huismeester van het St. Eloyen Gasthuis een
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boeiende lezing over deze zeer oude en
eerbiedwaardige instelling in onze stad.
Die Huismeester, Bram van der Wees, is
overigens dezelfde persoon als onze penningmeester!

Lintjesregen
Op 26 april 2018 daalde de jaarlijkse lintjesregen over ons land, ter gelegenheid
van Koningsdag 2018. Ditmaal was er ook
een onderscheiding voor een van onze
Bartholomeusluiders: Yvonne Poort. Zij
werd benoemd tot lid in de Orde van
Oranje Nassau voor haar vrijwilligerswerk binnen het UKG, de Utrechtse Klokkenspel Vereniging en het Rode Kruis
Utrecht.

respons van ruim 34% is het een behoorlijk representatieve steekproef geworden. Doel was om gegevens uit de leden
administratie te checken en meer te
weten te komen over de waardering en
betrokkenheid van onze leden. De waardering blijkt over het algemeen erg hoog.
De commissie PR & Evenementen gaat
met de vervolgacties aan de slag. Bij de
dwarsverbanden met andere organisaties zijn nogal wat instellingen waarmee
we zouden kunnen samenwerken of die
we zouden kunnen uitnodigen voor een
bezoek aan een luiding.

Ontvangst
Op zondag 7 mei 2018 werd een groep
vrijwilligers van kasteel De Haar uit
Haarzuilens ontvangen rond een luiding
op de Domtoren. Klokkenluider Ad Kok
had hen uitgenodigd. Ad is ook daar betrokken als vrijwilliger.
Nieuwe leden
Op donderdag 10 mei 2018 waren alle
nieuwe leden van de afgelopen 12 maanden uitgenodigd om de Hemelvaartsluiding bij te wonen. Vroeg uit de veren,
maar wel een prachtige luiding! Enige
tientallen leden gingen op de uitnodiging
in. Na afloop werd ruim de tijd genomen
voor een persoonlijke ontmoeting met
luiders en bestuursleden.

Yvonne Poort

Ledenonderzoek
In mei 2018 besprak het bestuur de uitkomsten van het grote ledenonderzoek
dat in 2017 had plaatsgevonden. Met een
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Willemien Scholte (†)
Op Tweede Pinksterdag, 21 mei 2018,
vond een bijzondere luiding plaats van
de klok van het Bartholomeus Gasthuis. Aanleiding hiervoor was dat onze
Bartho
lomeusluider Willemien Scholte
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na een ernstige ziekte was overleden.
Willemien was sinds 2015 luider en heeft
het luiden zo lang mogelijk volgehouden,
tot het echt niet meer ging. Er was een
groot aantal luiders aanwezig om haar
te gedenken.

Willemien Scholte

Gidsen gidsen gidsen
Het aantal gasten rond luidingen is zo
langzamerhand zo groot dat we meer
vrijwilligers nodig hebben die mensen
uitleg geven rond zo’n torenbezoek. Er
zijn enkele ervaren gidsen onder de luiders en het idee was dat deze gidsen
voor nieuwe gidsen een gids zouden kunnen zijn: gidsen gidsen gidsen. Maar een
nieuwe gids wegwijs maken begint natuurlijk bij het bundelen van de informatie. Daartoe heeft klokkenluider W
 outer
Iseger een handboek samengesteld voor
nieuwe gidsen. Een zeer praktisch en
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buitengewoon informatief document. Op
10 juni 2018 hield Wouter zijn ‘boek’ ten
doop en bood hij het eerste exemplaar
aan Adri Onnekink aan, de meest ervaren UKG-gids in de Domtoren. Het lijvige
boekwerk is ook tegen kostprijs te koop.
Een bestseller, want nog vóór de zomer
werd besloten tot een tweede druk. Inmiddels werkt Wouter aan een vergelijkbaar handboek voor de Jacobi-, Buur- en
Geertetorens.

Adri en Wouter

Notaris
Op 16 juni 2018 hield notaris en klokkenluider mr. R.E.Gh.H.M. (René) Swane zitting in de Domtoren alwaar de akte van
statutenwijziging officieel werd gepasseerd. Voorzitter Theo Poort en secretaris Arie Noordermeer tekenden namens
het UKG de akte van wijziging. Hieraan
was een uitgebreid proces vooraf gegaan
met een werkgroep die de revisie had
voorbereid, een consultatie van de actieve leden en uiteindelijk de besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering.
De gewijzigde Statuten, het aangepaste
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Huishoudelijk Reglement, de privacycode
en alle andere interne regelingen zijn samengebracht in een brochure die nieuwe
leden automatisch ontvangen.

Passeren statuten

Luidtouw
Na toestemming van de gemeente werd
in de zomer van 2018 het luidtouw van
de Poncianus in de Domtoren vervangen. Een luidtouw wordt ongeveer om
de twintig jaar vervangen. Zo’n touw is
dan niet van begin tot eind versleten,
maar vertoont op cruciale plaatsen slijtageplekken. De delen van dit touw die
nog goed waren, werden op een fraaie
manier voorzien van een eindknoop en
tijdens de Verenigingsavond, als blijk van
waardering voor hun inzet, uitgereikt
aan de jeugdluiders.

Duncan met luidtouw
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Zomerborrel
Lois Tonen staat op de wachtlijst om luider te worden en is lid van onze commissie PR & Evenementen. Daarnaast werkt
zij in het restauratieatelier van Museum
Speelklok. Tijdens de zomerborrel op
21 juni 2018 nodigde zij geïnteresseerde
UKG’ers uit om een kijkje te nemen in
het restauratieatelier. Aansluitend werd
een borrel geserveerd in Flora’s Hof aan
de voet van de Domtoren.
UIT-week
Op maandag 13 augustus 2018 presenteerde het UKG zich tijdens de UIT-week.
Dit is een jaarlijks programma waarin
ruim 4.000 nieuwe studenten kennismaken met Utrecht. Veel studenten hebben
tijdens deze editie gebeierd op de beierinstallatie en daarmee met passie de
dj-muziek vanuit de naastgelegen informatiestand overstemd. Er was ook een
prijsvraag uitgeschreven en de 320 studenten die daaraan meededen werden
kort erna uitgenodigd om een luiding in
de Domtoren bij te wonen.
Festival Oude Muziek
Op vrijdagavond 24 augustus 2018 opende de 37e editie van het Festival Oude Muziek. Het openingsprogramma vond ditmaal plaats in de Domkerk. Reden voor
de festivalorganisatie om te vragen of de
grote festivalluiding deze keer op vrijdagvond zou kunnen worden uitgevoerd,
voorafgaand aan het openingsconcert.
Voor één keer is daarmee ingestemd. Helaas kon daardoor geen luidestafette in
de binnenstad worden georganiseerd en
kwamen ook de klokkenwandelingen te
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Luisterend publiek onder de Dom
vervallen. Vroege concertbezoekers genoten van de luiding op het Domplein.

Symposium
Op 31 augustus 2018 woonde Louis Akkermans namens het UKG een symposium
in Maastricht bij. Het symposium werd
georganiseerd door de stichting Klinkend
Erfgoed Nederland en de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed. Men ging er in op de
vraag welke vernieuwingen nodig zijn
om ook een ander en jonger publiek te
bereiken.
Den Bosch
Op 24 september 2018 zijn voorzitter
Theo Poort en secretaris Arie Noordermeer naar Den Bosch getogen om daar
met vertegenwoordigers van de gemeente, de kerken en het plaatselijke klokkenluidersgilde in oprichting te overleggen
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over de praktische kant van het handmatig luiden. Overigens is de voorzitter van
dit pas gevormde gilde onze klokkenluider René Swane.

Bestuurlijke vernieuwing
Op 26 september 2018 maakte het bestuur kennis met Remco Berendsen. Hij
had belangstelling getoond om het bestuur te komen versterken. Deze kennismaking is wederzijds goed bevallen.
Daarom is hij nu regelmatig te gast bij
bestuursvergaderingen en het bestuur
hoopt hem in april 2019 voor te dragen
aan de Algemene Ledenvergadering voor
een benoeming in het bestuur.
Herfstborrel
Op 26 september 2018 vond ook de
herfstborrel plaats in de Domtoren. Het
UKG ontvangt regelmatig bezoekers
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rond luidingen in de Domtoren. Op deze
avond werd een speciale rondleiding
voor UKG’ers georganiseerd. Wouter Iseger, die maanden in stoffige archieven
heeft doorgebracht om de meest interessante en obscure feiten boven tafel
te brengen, leidde de bezoekers rond. De
avond werd afgesloten met een drankje
en een hapje.

Excursie
Op zaterdag 29 september 2018 organiseerde het UKG de najaarsexcursie naar
Finsterwolde in Groningen en de dorpjes
Holtgaste en Bingum in Duitsland. Met
een bus vol UKG’ers werd in Finsterwolde de klokkengieterij van Simon Laudy
bezocht. In Holtgaste werden historische
klokken bekeken en geluid en in Bingum
werd het vijfgelui bekeken en beluisterd.

Holtgaste
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Catharina-Amalia

Openluchtgieting
Op zaterdag 27 oktober 2018 was het
groot feest in Utrecht – voor het UKG
het absolute hoogtepunt van het jaar.
Op het Domplein werd een klok gegoten in opdracht van het UKG. Deze
Catharina-Amaliaklok werd samen met

de Pontianus & Agnesklok in de Buurtoren gehangen. Drijvende kracht achter
deze twee nieuwe Buurklokken waren
de jeugdluiders. Zij hebben het plan ontwikkeld, nagedacht over de namen, plannen bedacht voor de geldwerving en het
feestelijke programma voorbereid rond
deze publieke gieting.
Terwijl de klokkengieter zijn veldoven
opbouwde, traden verschillende muziekgroepen op en demonstreerden de leden
van het Groot Gaesbeecker Vendelzwaai-
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ersgilde uit Soest hun kunsten. Daags na
de gieting werd de klok ‘uitgepakt’ en
werd de naar onze kroonprinses genoemde klok zichtbaar en hoorbaar. De tweede klok werd in de werkplaats van Simon Laudy gegoten. Kees Sars timmerde
de uitbreiding van de klokkenstoel zoals
die was ontworpen door architect Henk
Scholte. In de week na de gieting werden
de klokken ingehangen in de Buurtoren
en op zondag 11 november 2018 verzorgden de jeugdluiders de eerste officiële
luiding onder grote belangstelling van
UKG-leden. Een lang en warm applaus
viel de jeugdluiders ten deel! Ter afsluiting van het project was voor de jeugdluiders een stijlvol diner georganiseerd in
Grand Hotel Karel V.
Met het project was een bedrag van bijna € 60.000 gemoeid. De financiële steun
kwam van veel kanten. En dat is mooi,
want zonder die steun had dit project
niet gerealiseerd kunnen worden.

Ridderschap van Utrecht
Een van de financiers bij het project
Jeugdklokken was de Ridderschap van
Utrecht. Deze hield voor de leden op
zaterdag 3 november 2018 een jaarlijkse
ontmoetingsdag. Op hun verzoek werden
ze ontvangen in de Buurtoren en kregen
ze uitleg over het UKG en over het jeugdklokkenproject. Op deze datum kon men
al wel de nieuwe klokken zien waaraan
zij meebetaald hadden, maar ze waren
nog niet officieel in gebruik genomen.
Diaconale voettocht
Het Sint-Gregorius College te Utrecht organiseert elk jaar voor een deel van hun

14

leerlingen een diaconale voettocht door
de stad. Dat gebeurt rond de Vastentijd
of rond de naamdag van Sint Maarten.
Zo waren er twee klassen die op vrijdag 9 november 2018 langskwamen. Dit
keer bezochten ze de klokken van de
Buur
toren. We vertelden hen over het
ontstaan en het gebruik van de klokken
en de betekenis van de namen die erop
staan.

Verenigingsavond
Op 11 november 2018 verzamelden zich
enkele honderden leden van het UKG
voor de Verenigingsavond. Spreker van
deze avond was Okke Wisse, geestelijk
verzorger van de Utrechtse dr. Henri van
der Hoeven Kliniek, een instituut waar
mensen met TBS (terbeschikkinggestelden) worden behandeld. Wisse maakte
duidelijk dat hij zijn werk alleen kan
doen als hij bereid is om te erkennen dat
de mensen die hij in zijn werk ontmoet,
niet wezenlijk anders zijn dan hijzelf. Hij
leeft zich in, hij luistert als het ware met
zijn baarmoeder, met heel zijn innerlijk.
Overigens is ‘baarmoeder’ in het Hebreeuws verwant aan ‘barmhartigheid’,
de drijfveer van de Heilige Martinus. De
bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd
door Blaaskwintet 030, een muziekgezelschap met mooie bijpassende muziek.
Penningmeester Bram van der Wees reikte de Sint Maartensgift uit. Dit jaar ging
het bedrag van € 500 uit de UKG-kas,
aangevuld met de opbrengst van de collecte bij de uitgang, naar Big Brothers Big
Sisters Utrecht. Dat leverde totaal € 1.388
op. BBBSU zet zich in voor kwetsbare kinderen van 6 tot 18 jaar. De avond werd af-
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gesloten op het Domplein waar de grote
Sint Maartensluiding vanaf de Domtoren
de stad liet delen in het Sint Maartengevoel. In de Michaёlskapel wachtte de bisschopswijn en werden er enkele luiders
gecertificeerd.

Gecertificeerde luiders

1918-2018
11 november 2018 was ook de dag dat
herdacht werd dat de Eerste Wereldoorlog exact 100 jaar eerder werd beëindigd.
Soms reikt de roem van het UKG ver,
want vanuit de Martinuskerk in Dom-leMesnil, een dorpje in de Franse Ardennen,
kwam het verzoek of wij bij die gelegenheid de klokken wilden komen luiden.
Hoewel er al luiders waren geregeld,
is het uiteindelijk niet doorgegaan. De
klokken bleken door hun staat van onderhoud niet geluid te kunnen worden.
Echter, om toch iets te kunnen bieden
besloot men dat er dan maar klokgelui
uit de elektronische versterking zouden
klinken. En jawel, dat werden geluidsopnamen van de Utrechtse Domklokken!
Buurtoren
Op 18 november 2018 was er een bijzondere ontvangst op de Buurtoren. Enkele tientallen omwonenden hadden ge-
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vraagd om een bezoekje aan de toren en
aan de nieuwe klokken. Ook het uitzicht
van bovenaf op hun eigen huis had hun
interesse. Het werd voor de buurt een
leerzaam en gezellig samenzijn.

Bartolomeusluiders
Op zaterdag 1 december 2018 vond de
jaarlijkse bijeenkomst plaats van de
doordeweekse Bartolomeusluiders in
restaurant Zunte van het Bartholomeus
Gasthuis. Het was een geanimeerde ochtend. De meeste Bartolomeusluiders namen ook deel aan het vrijwilligersdiner
op 19 december 2018.

Bartholomeusluiders

Advent
Elke zaterdag wordt met de klokken van
de Buurtoren de zondag ingeluid. Maar
één keer per jaar gebeurt dat met de
klokken van de Domtoren. Dat is op de
zaterdag voordat de Advent begint, zoals op 1 december 2018. Deze luiding sluit
aan op het feestelijk aansteken van de
verlichting in een grote kerstboom in de
Pandhof naast de Domkerk. De Utrechtse kerken organiseren daaromheen een
Adventsmarkt die zich in een groeiende
belangstelling mag verheugen. Ook het
UKG had een kraam en deelde kerstkransjes en mandarijnen uit.
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Lustrumreis
In december 2018 werd de brochure verspreid voor de Lustrumreis in 2019 naar
Noord-Italië. UKG-leden kregen daarbij
meteen de mogelijkheid om in te schrijven. Er werd gemikt op 50 deelnemers.
Nog voor het einde van het jaar was de
reis volgeboekt en werd een wachtlijst
aangelegd.
Brons
Het klokkenkoor Brons trad dit jaar eenmaal op. Op 27 oktober 2018 traden ze op
bij de feestelijke klokgieting op het Domplein. Daarbij was er zelfs de première
van een speciaal voor deze gelegenheid
geschreven jeugdklokkenlied.

Winterborrel 2018

moeten worden. En aldus besloot de Algemene Ledenvergadering in een tijds
bestek van minder dan 10 minuten.

Sponsors van de jeugdklokken
Het project Jeugdklokken van het
Utrechts Klokkenluiders Gilde kwam tot
stand dankzij ruimhartige bijdragen van:
K.F. Hein Fonds
Initiatievenfonds Gemeente Utrecht
Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
Stichting Zabawas
J.E. Jurriaanse Stichting
Coovels-Smits Stichting
De Johanna Donk-Grote Stichting
Stichting Elise Mathilde Fonds
Dr. Hendrik Muller Fonds
Ridderschap van Utrecht
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Stichting Sanssouci
Van Baaren Stichting
Provinciaal Utrechts Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen
Gilles Hondius Foundation
Mr. Paul de Gruyter Stichting
ASR personeelsfonds

Winterborrel
In de laatste week van het jaar, op vrijdag 28 december 2018, was er een ontvangst met oliebollen en Glühwein: de
Winterborrel. Maar niet nadat de kortste Algemene Ledenvergadering uit de
UKG-geschiedenis plaatsvond. De belastingdienst was namelijk nog niet helemaal tevreden met de nieuwe statuten.
Nog in 2018 zou er één artikel aangepast
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Het luiden
Aantal
In 2018 werd 1.007 keer geluid. Er was
sprake van een daling omdat de Sint-
Gertrudiskerk in Rivierenwijk in april
2018 haar deuren definitief sloot.
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(mees
ter)beurten worden opgeteld,
komen we op circa 2.500 inspanningen.
Een forse prestatie! Achterin dit jaarver
slag is een overzicht opgenomen van alle
in het verslagjaar uitgevoerde luidingen.

College van Luiders
In het College van Luiders hebben zich in
2018 enkele wijzigingen voorgedaan. Drie
jeugdluiders zijn doorgestroomd naar de
groep volwassen luiders: Luuk Straver
en Daan van Vessem zijn op 11 november 2018 als klokkenluider gecertificeerd;
Elly Thomas draait nog even mee als aspirant-klokkenluider.
Vier volwassen luiders hebben in 2018
hun opleiding met goed gevolg afgerond.
Op 11 november 2018 werden Daniëlle
Alexander, Olaf Graeff, Antoine Kroezen
en Jeroen Nieuwint gecertificeerd als
klokkenluider.

Aantal luidingen:
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Certificering 11 november 2018
Na het overlijden van Bartholomeusluider
Willemien Scholte is Trudie Leerink daar
als aspirant-luider opgeroepen. Cor van
der Flier heeft de groep Bartholomeus
luiders verlaten; in haar plaats is Kees
Heus oproepen als aspirant-luider.
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College van Luidmeesters
In het verslagjaar werden de luidmeesters Wilbert van der Hulst, Annelies Smit,
Theo van Soest, Eric Vriezen en Tark
Wijchers voor twee jaar herbenoemd als
luidmeester.

Jaarverslag 2018

De vereniging
Ontwikkeling ledental
Voor het eerst sinds vele jaren stagneerde de groei van het UKG. Het aantal leden
van het UKG bleef steken op 886. Geen
winst, geen verlies. In 2018 schreven zich
62 nieuwe leden in (vorig jaar 80) en in
de loop van het jaar werden 62 leden uit
geschreven (vorig jaar waren dat er 44).
Het aantal actieve leden ligt nog steeds
rond de 100. Een volledig overzicht van
actieve leden is opgenomen in de bijlage.
Zo’n tien jaar geleden is er een groeicurve opgesteld voor de lange termijn.
Tot nu toe zijn die groeicurves steeds
gehaald. In 2018 voor het eerst niet. Als

die prognose was uitgekomen, zaten we
nu op 950 leden. Naarmate de vereniging groeit is het niet verwonderlijk dat
het aantal opzeggingen ook stijgt. Niet
iedereen blijft ‘lid voor het leven’. Maar
wat opvalt is dat het aantal nieuw ingeschreven leden daalt. Met een groeiende
en steeds bekender wordende vereniging
kan het haast niet anders dan dat ook het
aantal nieuwe inschrijvingen meegroeit.
Kortom een serieus punt van aandacht.
Wellicht kan de recent in gang gezette ledenwervingscampagne voor een impuls
zorgen zodat het aantal van 1000 leden
toch weer binnen handbereik komt.
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Groeitrends:
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Eén mutatie willen we niet onvermeld laten: Een van onze leden overleed op hoge
leeftijd. Hij was geen actief lid in de zin
dat hij klokken heeft geluid, maar was
wel gedurende vele jaren zeer betrokken
bij ons Gilde. Zijn zoon gaf aan dat zijn
vader helaas moest worden uitgeschreven als lid, maar dat hij het lidmaatschap
van zijn vader graag zou willen overnemen. Naar oud gildegebruik kunnen we
zeggen dat het lidmaatschap ‘verheergewaadde’ van vader op zoon.
Om wat meer zicht te krijgen op de
meerjarige trends van in- en uitschrijvingen is hierboven ook een grafiek opgenomen die dat in beeld brengt.
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Bestuur
In de samenstelling van het bestuur van
het UKG deed zich in het afgelopen jaar
geen wijziging voor. De samenstelling
van het bestuur is vermeld in de bijlage.
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar
zes keer vergaderd.
Gildewinkel
De gildewinkel profileert zich via de
website. Bij speciale gelegenheden, zoals Open Monumentendag, de Advents
viering en Sint Maarten, worden de
artikelen ook rechtstreeks aan belangstellenden verkocht. De omzet van de
winkel bedroeg dit jaar bijna € 870 (vorig jaar was dat € 1.000). De gildewinkel
wordt gerund door Peter van Rijn.
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Financieel Jaarverslag 2018
Verslag van de penningmeester
Het financiële resultaat in het verslagjaar was begroot op € 967 en kwam uit
op € 984. Bij een ‘omzet’ van negentigduizend euro mogen we dit een zeer stabiel resultaat noemen, waarachter zich
weliswaar opnieuw een groot project
verschuilt.
Binnen twee jaar bracht het UKG het
project Jeugdklokken van een spannend
idee tot werkelijkheid. Het project was
sluitend begroot op € 58.000, en werd
gerealiseerd met € 59.862 aan kosten en
€ 59.175 aan baten. Het relatief kleine tekort van € 687 op dit project kan het UKG
goed dragen. Vermeldenswaard is nog
dat van de baten € 7.743 werd opgebracht
door de vereniging zelf en door crowdfunding onder de leden van het UKG.
Naast deze grote activiteit ging het financiële verenigingsleven zijn gewone
gang. Het aantal leden stabiliseerde dit
jaar op 886. Het bestuur vindt dit zorgelijk; voor een goed draagvlak in de
samenleving heeft het gilde 1000 leden
nodig. Het streven blijft om dit aantal te
bereiken eind 2019 bij het veertigjarig bestaan.
De contributie-inkomsten groeiden wel
tot € 17.431, vooral dankzij de contributieverhoging per 2018 naar minimaal € 17,50
per jaar. De contributies maken het mo-
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gelijk om de vereniging geheel zonder
structurele subsidies gaande te houden.
Het UKG werft uitsluitend subsidies voor
projecten zoals de documentaire en de
jeugdklokken. Alle reguliere activiteiten
worden uit eigen middelen betaald. Dat
houdt ons zelfstandig en voorkomt dat
we kwetsbaar worden voor bezuinigingen elders.
De betalende leden betaalden gemiddeld
€ 21,68 tegen € 20,82 een jaar eerder.
Het financiële resultaat is positief en
komt uit op € 984. Het bestuur stelt voor
dit resultaat toe te voegen aan het Eigen
Vermogen. Ook voor 2019 rekenen we op
een positief resultaat.
Bram van der Wees,
penningmeester UKG

Toelichting op de staat van baten en
lasten
Baten

Dankzij een bescheiden contributieverhoging (de eerste in vijftien jaar) groeiden de contributies tot € 17.431, nagenoeg
gelijk aan de begroting. Acht leden maakten gebruik van de mogelijkheid tot periodieke schenking. Eén persoon werd lid
voor het leven.

21

De post ontvangen giften is stabiel. De
collecte op 11 november 2018 voor Big

Brothers Big Sisters Utrecht bracht het
fraaie bedrag op van € 888.

Baten en Lasten
resultaat

begroting

resultaat

begroting

2018

2018

2017

2019

17,431

17,500

16,639

17,700

1,211

1,200

1,235

900

Luidingen

926

900

892

615

Bijdragen ontvangsten

200

100

115

200

BATEN
Contributies
Giften

Bijdragen gildemaaltijd

1,973

2,100

2,045

0

Bijdragen excursies

2,590

2,500

2,585

2,600

Inkomsten artikelen

1,195

1,300

1,990

1,200

Rente ontvangen

405

405

405

405

Totaal regulier

25,930

26,005

25,905

23,620

750

0

21,288

0

59,175

58,000

0

0

Documentaire
Jeugdklokken
Grote excursies

5,360

5,000

0

60,000

Totaal

91,214

89,005

47,193

83,620

Organisatiekosten

4,094

5,288

3,723

4,775

Communicatie

8,275

7,050

7,658

8,050

LASTEN

50

300

0

300

Gildemaaltijd

Luidingen

2,408

2,100

1,517

0

Excursies

2,881

2,500

2,349

2,600

Verenigingsavond

2,187

1,800

1,628

1,800

Overige activiteiten

636

1,350

586

1,050

Inkoop artikelen

1,663

1,200

1,810

1,000

Jacob van Eyckprijs

1,500

1,500

2,887

1,500

274

300

275

300

1,388

1,650

1,650

1,300

0

0

0

0

25,354

25,038

24,083

22,675

0

0

22,385

0

59,862

58,000

0

0

5,015

5,000

0

60,000

90,230

88,038

46,468

82,675

984

967

725

945

Bankkosten
Donaties aan derden
Reserveringen
Totaal regulier
Documentaire
Jeugdklokken
Grote excursies
Totaal
Resultaat
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De jaarlijkse vergoeding van de gemeente Utrecht voor het luiden van de klokken
is conform het contract met het gemeentelijk indexcijfer verhoogd tot € 401. Voor
andere luidingen kwamen giften binnen
van € 525.
De inkomsten bij de Gildewinkel bedroegen € 870, iets minder dan vorig jaar. Ook
de inkomsten uit verkoop van gildekleding waren na topjaar 2017 lager: € 325.

Lasten

Organisatiekosten omvatten bestuurskosten, de ledenvergadering, het jaarverslag,
premies en abonnementen, representatiekosten, administratiekosten, drukwerk en lidmaatschappen.
Communicatie behelst de kosten van
Luid & Duidelijk, website, promotie, publieksevenementen en algemene portokosten.

Balans per 31 december 2018
Activa
Kas (web-)winkel
Triodos 19 83 09 309
Triodos
Rendementrekening

2018

2017

Passiva

391

67

Vermogen per 1 januari

2,861

231

Vermogensmutaties

9 30,094

Resultaat over boekjaar

2018

2017

19,383

18,658

0

0

984

725

20,367

19,383

0

2,492

Triodos Spaardeposito

15,000

15,000

Vermogen per 31 december

Totaal liquide middelen

18,261

45,392



Debiteuren algemeen

0

77

Reserve nieuwe klokken

Debiteuren luidingen

350

0

Reserve Jacob van Eyckprijs

1,500

0

Debiteuren subsidies

12,000

0

Reserve klokkenmuseum

2,718

2,869

Debiteuren webwinkel

0

0

Reserve publicaties

223

223

Nog te ontvangen
contributie

0

50

Totaal reserves

4,441

5,584

124

124

12,474

251
Crediteuren

4,512

52

243

275

0

1,465

Nog te ontvangen rente
Totaal debiteuren

Voorraden

10

10

572

0

Vooruitbetaalde posten

0

280

Vooruitontv. Excursie Italië

14,245

2,235

Vooruitbetaald excursie
Italië

12,489

0

Vooruitontv. Jeugdklokken

0

16,939

Totaal overige activa

13,072

290

Totaal activa

43,807

45,933

Penningen Jacob van Eyckprijs
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Vooruitontv. contributie
Vooruitontv. gildemaaltijd

Totaal overige passiva

18,999 20,966

Totaal passiva

43,807

45,933
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Luidingen geven nauwelijks kosten; deze
zijn doorgaans voor de eigenaar van de
betreffende luidplek.
Onder Overige Activiteiten vallen de uitgaven voor seizoenborrels en ledenbijeenkomsten alsmede de kosten van de
Ontvangstcommissie.
Er werden in het verslagjaar nieuwe
artikelen en gildekleding ingekocht voor
€ 1.663.
Donaties aan derden betreffen onder meer
de St. Maartensgift aan Big Brothers Big
Sisters Utrecht. De St. Maartengift van
het UKG bedraagt € 500 en is aangevuld
met de opbrengst uit de collecte tijdens
de verenigingsavond tot € 1.388.
De Jacob van Eyckprijs is in 2011 door het
UKG ingesteld als stimuleringsprijs voor
een bijzondere prestatie op het gebied
van de campanologie. In 2017 is de prijs
voor de derde keer uitgereikt. In de tussenliggende jaren reserveren we € 1.500
voor de prijs en de presentatie.
Begroting

Voor 2019 houden we voor alle posten
rekening met min of meer gelijke gemiddelde opbrengsten en kosten. Wel zijn
bedragen hier en daar verhoogd voor
prijsstijgingen en de verhoging van de
btw.
In september 2019 vindt de lustrum
excursie plaats. Deze gaat naar Noord-
Italië. De kosten van deze reis worden
door de deelnemers zelf gedragen.
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Toelichting op de balans
Activa

Opmerkelijkste post op de Balans is Debiteuren subsidies. Dit is het bedrag dat
door subsidiegevers toegezegd is voor de
jeugdklokken en nog ontvangen moet
worden. Deze bijdragen zijn in het eerste
kwartaal van 2019 ontvangen.
Vermogen

Het bestuur stelt voor het positieve saldo
van € 429 toe te voegen aan het Vermogen, dat dan per 31 december groeit naar
€ 19.812. Het is gebruikelijk dat het vermogen gelijk of iets groter is dan de jaarlijkse inkomsten uit contributies. Bij de
Jacob van Eyck-prijs hoort een penning;
dit jaar werden voor toekomstige winnaars nieuwe penningen gegoten voor
€ 572.

Verslag van de Kascommissie
De Kascommissie van het UKG over het
boekjaar 2018 bestaat uit John van Lemmen en Norbert Stap. Zij controleerden
op 19 februari 2019 ten huize van de penningmeester de boekhouding en de juistheid van de verslaglegging. Op grond van
hun bevindingen stelt de Kascommissie
de ledenvergadering voor het bestuur
decharge te verlenen over het in het jaar
2018 gevoerde financiële beheer en beleid.
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Bijlagen
Overzicht van de 1.007 uitgevoerde luidingen
Luidingen Domtoren (197)
% Drievoudige luiding voor de kerkdienst op
de zondag van Driekoningen (7 jan)
% Drievoudige luiding voor de kerkdienst op
Eerste Paasdag (1 apr)
% Drievoudige luiding voor de kerkdienst op
Eerste Pinksterdag (20 mei)
% Drievoudige luiding voor de kerkdienst op
Eerste Kerstdag (25 dec)
% 50 dubbele luidingen op zondagmorgen
voor de vieringen in de Domkerk
% 53 luidingen op zondagavond voor de
vespers in de Domkerk
% 51 luidingen op woensdagavond voor de
vespers in de Domkerk
% 8 luidingen ter opening van de zomeravond
beiaardconcerten op verzoek van de
Utrechtse Klokkenspel Vereniging (tussen
2 jul en 20 aug)
% 3 luidingen ter gelegenheid van de vespers
op maandag t/m woensdag in de Stille Week
(26 t/m 28 mrt)
% 3 luidingen ter gelegenheid van de Kerst
nachtdiensten (24 dec)
% 2 luidingen ter gelegenheid van de publieke
gieting van de Catharina-Amalia (27 okt)
% 2 feestelijke luidingen ter gelegenheid van
de naamdag van Sint Maarten (11 nov)
% Middernachtelijk vol gelui op de grens van
2017 en 2018 (1 jan)
% Dubbele luiding ter gelegenheid van de
Nieuwjaarsviering in de Domkerk (1 jan)
% Luiding op verzoek van het College van
Bestuur van de Universiteit Utrecht, ter
gelegenheid van de 382ste Dies Natalis
(26 mrt)
% Luiding ter gelegenheid van de viering op
Witte Donderdag (29 mrt)

Utrechts Klokkenluiders Gilde

% Luiding ter gelegenheid van de Paasnacht
dienst (31 mrt)
% Luiding op de vroege Paasmorgen voor de
Paasjubel op het Domplein (1 apr)
% Europese luiding om aandacht te vragen
voor het handmatig klokluiden (21 apr)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van
Koningsdag (27 apr)
% Luiding bij de Stille Tocht tijdens de
Nationale Dodenherdenking (4 mei)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van de
viering van Nationale Bevrijdingsdag (5 mei)
% Luiding ter gelegenheid van Hemelvaartsdag
(10 mei)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van een
huwelijksinzegening (23 mei)
% Vol gelui ter gelegenheid van het
openingsconcert van het Festival Oude
Muziek (24 aug)
% Luiding ter gelegenheid van het
langstrekken van de Willibrordprocessie
(10 sep)
% Luiding ter gelegenheid van een
uitvaartdienst (10 okt)
% Luiding ter gelegenheid van de vesper op
Allerheiligen (1 nov)
% Luiding na afloop van de Willibrordvesper in
de Domkerk (7 nov)
% 2 luidingen ter gelegenheid van de Sint
Maartensparade (10 nov)
% Luiding ter gelegenheid van de intocht van
Sint Nicolaas in Utrecht (18 nov)
% Luiding ter gelegenheid van het begin van
Advent 2018 (1 dec)
% Luiding ter gelegenheid van de dienst op
oudejaarsavond (31 dec)
Luidingen Jacobitoren (176)
% Dubbele luiding voor de kerkdienst op
Eerste Paasdag (1 apr)

25

Een volle luidzolder
% Dubbele luiding voor de kerkdienst op
Eerste Pinksterdag (20 mei)
% Dubbele luiding voor de kerkdienst op
Eerste Kerstdag (25 dec)
% 53 luidingen voor de kerkdiensten op
zondagmiddag
% 52 luidingen voor vieringen op zondagavond
% 51 luidingen voor de kerkdiensten op
zondagmorgen
% 4 luidingen ter gelegenheid van
huwelijksinzegeningen (7 apr, 26 mei, 1 jun
en 10 sep)
% Luiding ter gelegenheid van de viering op
Nieuwjaarsdag (1 jan)
% Luiding waarvan de aanleiding niet in het
luidboek is vermeld (28 feb)
% Luiding voor de kerkdienst op Biddag voor
gewas en arbeid (14 mrt)
% Luiding voor de kerkdienst op Witte
Donderdag (29 mrt)
% Luiding voor de kerkdienst op Tweede
Paasdag (2 apr)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van
Koningsdag (27 apr)
% Luiding ter gelegenheid van Nationale
Bevrijdingsdag (5 mei)
% Luiding ter gelegenheid van Hemelvaartsdag
(10 mei)
% Luiding voor de kerkdienst op Tweede
Pinksterdag (21 mei)
% Luiding ter gelegenheid van een
uitvaartdienst (21 jun)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van
intrededienst van ds. W. Harinck (11 jul)
% Luiding ter gelegenheid van de naamdag
van St. Jacobus (25 jul)
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% Diverse luidposes ter gelegenheid van
rondleidingen op Open Monumentendag
(8 sep)
% Luiding voor de kerkdienst op de Dankdag
voor gewas en arbeid (7 nov)
% Luiding ter gelegenheid van een
adventsdienst (20 dec)
% Luiding ter gelegenheid van de kerkdienst
op Tweede Kerstdag (26 dec)
% Luiding ter gelegenheid van de kerkdienst
op Oudejaarsavond (31 dec)
Luidingen Blauwkapel (45)
% 32 luidingen voor de dienst op
zondagmorgen (tussen 1 apr en 4 nov)
% 6 luidingen ter gelegenheid van een
uitvaartdienst (31 jan, 2 en 6 mrt, 14 apr,
10 jul en 11 aug)
% 4 luidingen voor zondagmorgendiensten in
de Adventstijd
% 2 luidingen ter gelegenheid van een
huwelijksinzegening (1 en 21 jun)
% Luiding ter gelegenheid van de
Kerstnachtdienst (24 dec)
Luidingen Buurtoren, Banklok (63)
% 52 zaterdagmiddagluidingen ter afsluiting
van de werkweek
% 11 luidingen ter bijeenroeping van de
gemeenteraad
Luidingen Buurtoren, kerkklokken (56)
% 50 luidingen op zaterdagmiddag ter
inluiding van de zondag 1
% Plechtige luiding ter gelegenheid van de
504de sterfdag van Suster Bertken (25 jun)
% Luiding ter opening van een zomeravondbeiaardconcert op verzoek van de Utrechtse
Klokkenspel Vereniging (20 aug)
% Proefluiding na het inhangen van de
nieuwe luidklokken Pontianus & Agnes en
Catharina-Amalia (9 nov)
% Ingebruikname door middel van een luiding
van de nieuwe luidklokken Pontianus &
Agnes en Catharina-Amalia (9 nov)

1 Niet op de zaterdag voor Advent en niet
op Stille Zaterdag
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% Luiding ter inleiding op de grote Sint
Maartensluiding op de Domtoren (11 nov)
% Demonstratieluiding bij de formele
overdracht van de nieuwe luidklokken
Poncianus & Agnes en Catharina-Amalia
(15 dec)
Luidingen Geertetoren (68)
% Dubbele luiding voor de kerkdienst op
Eerste Paasdag (1 apr)
% Dubbele luiding voor de kerkdienst op
Eerste Pinksterdag (20 mei)
% Dubbele luiding ter gelegenheid van Eerste
Kerstdag (25 dec)
% 48 luidingen voor de vieringen op
zondagmorgen2
% 10 luidingen voor uitvaarten (16 en 19 feb,
16 mrt, 2 maal op 10 apr, 16 jun, 13 aug,
24 sep, 16 en 29 okt)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van een
huwelijksinzegening (24 mrt)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van de
naamdag van de H. Gertrudis van Nijvel
(17 maart)
% Luiding voor de dienst op Witte Donderdag
(29 apr)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van
Koningsdag (27 apr)
% Luiding ter gelegenheid van Nationale
Bevrijdingsdag (5 mei)
% Luiding ter gelegenheid van
Hervormingsdag (31 okt)
% Luiding ter gelegenheid van de viering op
Kerstavond (24 dec)
Luidingen RK Gertrudiskerk (16)
% 13 luidingen voor de eucharistievieringen op
zondagmorgen (7 jan t/m 1 apr)
% Luiding ter gelegenheid van de viering op
Aswoensdag (28 mrt)
% Luiding ter gelegenheid van de viering op
Witte Donderdag (29 mrt)
% Extra lange luiding na afloop van de laatste
eucharistieviering in deze kerk (1 apr)

Geertekerk
Luidingen Bartholomeus Gasthuis (379)
% 365 dagelijkse luidingen op het middaguur.
% 9 luidingen ter gelegenheid van het
overlijden en/of de uitvaart van bewoners
uit het gasthuis
% Luiding voor een bijeenkomst ter
nagedachtenis van overleden bewoners
(25 jan)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van
Koningsdag 2018 (27 apr)
% Luiding ter nagedachtenis van de overleden
Bartholomeusluider Willemien Scholte
(21 mei)
% Feestelijke luiding ter gelegenheid van de
oecumenische Sint Maartensvesper in de
Domkerk (11 nov)
% Luiding ter gelegenheid van de
vrijwilligersbijeenkomst in het
Bartholomeus Gasthuis (19 dec)
Luidingen Academiegebouw (4)
% Dubbele luiding ter gelegenheid van de
viering van de 382ste Dies Natalis (26 mrt)
% Dubbele luiding ter gelegenheid van de
opening van het Academisch Jaar 2018–2019
(3 sep)
% Luiding ter gelegenheid van de
herdenking van de gevallenen in de
Tweede Wereldoorlog uit de kring van de
universiteit (4 mei)
% Luiding ter gelegenheid van de sterfdag van
Anna Maria van Schurman (14 mei)

2 Niet geluid op 22 en 29 juli omdat er geen
diensten waren in de Geertekerk.
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Demkaklok Zuilen (1)
% Klokgebeier ter gelegenheid van Nationale
Dodenherdenking (4 mei)

% Luiding na afloop van een
huwelijksinzegening (14 apr)

RK St. Nicolaaskerk, Nieuwegein (2)
% Luiding voorafgaand aan een
huwelijksinzegening (14 apr)
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Overzichten per 31 december 2018
College van Luiders

Antoine Kroezen

Louis Akkermans

Aurelia Kroezen

Daniëlle Alexander

Hans de Manb

Wouter Bakker

Pauline Mettrop

Eduard van Binnendijk

Jeroen Nieuwint

Jan Bleeker

Arie Noordermeer

John Boertje

Adri Onnekink

Alma van Bommel

Jesse Oostermann

Peter Boss

Barbara Orthen

Rosi Braidotti

Thomas Peerenboom

Margriet Broekman

Theo Poort

Carla van der Brugghen

Yvonne Poortb

Maarten van Deventer

Frank Povel

Hanny van Dorp

Luella de Regt

Ynske van Empelb

Chardy van Riel

Sjoerd Engelsman

Joost van Rije

Cor van der Flier

Betty de Rijkb

Sjoerd van Geuns1

Peter van Rijn

Carien van Gijn

Jan Ronner

Bert Goudriaan

Marion de Ruijterb

Olaf Graeff

Frank Rung

Elisabeth Groeneveld

Ad Sanders

Theo Haffmansb

Rogier Schokker 1

Kees van den Ham

Henk Scholte

Job Haug

Ingrid Schröder

Tommie Hendriks

Liesbeth Slagerb

Constant Henkel

Annelies Smit 1

Wilbert van der Hulst 1
Johan van den Hurk

1

Anna van Soest 1
Theo van Soest 1

Wouter Iseger

Norbert Stap

Eveline Jansenb

René Swane

Ad Kok

Antonín Vácha
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Alena Váchová

9. Kees Blomhert

Hans Venker

10. Marcel Reijmerink

Liesbeth Verdonk

11. Petra de Graaff

Letty Verkaik

12. Carla Rodenhuis

Daan van Vessem

13. Martijn Rietveld

Ton Viguurs

b

14. Irma Groenestege

Eric Vriezen1

15. Lois Tonen

Rob Vugts

16. Everard van Weede

Sander Walgers
Tark Wijchers1

Wachtlijst van Bartholomeusluiders

Marian Wijnhof

1. Lidewijde Kwant

Hans van Zal

2. Rosi Braidotti

Cora Zuidema

3. Frans Jacobs
4. Constant Henkel

Aspirant–luiders
Kees Heus

5. Duco van der Eijk

b

Frans Jacobs

Samenstelling bestuur

Lidewijde Kwant

Theo Poort, voorzitter

Trudie Leerink

Arie Noordermeer, secretaris

Elly Thomas

Bram van der Wees, penningmeester
Marijke Drost, vicevoorzitter

1

= tevens luidmeester

Louis Akkermans, algemeen bestuurslid

b

= Bartholomeusluider

Adri Onnekink, algemeen bestuurslid
Eric Vriezen, algemeen bestuurslid

Jeugdluiders
Rebekka Bezemer

Overige actieve leden

Sam Jungerius

Corry Bok	Ontvangstcommissie,

Duncan Mooij

onderhoud Facebook

Martijn Pranger

account

Luuk Straver

Simon den Daas

Werkgroep Fotoarchief

Dick van Dijk

Klokkenkoor Brons

Wachtlijst van luiders

Duco van der Eijk

Klokkenkoor Brons

1. Josje de Jonge

Cock Haars

Klokkenkoor Brons

2. Ineke Vernooij

Peter Haars

Werkgroep Lustrumreis

3. Florien Pals

Jan Heijmans

Webredactie

4. Rob Sturkenboom

John van Lemmen

Kascommissie

5. Joeri de Vreese

Hanneke van

Redactie Luid en

6. Magda van Zelderen
7. Rob Huibers
8. Theo van Wijk
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Maanen

Duidelijk

Lidy Otto	Werkgroep Excursies,
klokkenkoor Brons
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Rick van Putten

Beiergroep

• Beiergroep

Jitte Roosendaal

Klokkenkoor Brons

• Kascommissie
• Kledingcommissie

Ereleden en dragers Speld van Verdienste

• Klokkenkoor Brons

Het Gilde heeft twee ereleden: Sjoerd van

• Ontvangstcommissie

Geuns en Ton Kroon.

• Commissie PR & Evenementen

Drager van de zilveren Speld van Verdienste

• Redactie Luid&Duidelijk

zijn: Corry Bok, Wilbert van der Hulst, Arie

• Webredactie

Noordermeer, Robert Vink en Tark Wijchers.

• Werkgroep Audiovisuele Producties
• Werkgroep Excursies

Commissies en werkgroepen

• Werkgroep Fotoarchief

Binnen het Gilde wordt veel werk verzet

• Werkgroep Jacob van Eyckprijs

door commissies en werkgroepen. Aan

• Werkgroep Luidschema’s

het einde van het verslagjaar waren er,

• Werkgroep Lustrumreis

naast het bestuur en de Colleges van

• Werkgroep Klokkenatlas Stad Utrecht

Luiders en Luidmeesters, zestien andere

• Werkgroep Klokuitbreiding Geertekerk

werkverbanden actief.

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.
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