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Inleiding

Het jaar 2019 stond gedeeltelijk al in het teken van het 40-jarig bestaan van het 

Utrechts Klokkenluiders Gilde� Als opwarmertje ging de lustrumexcursie in septem-

ber 2019 naar torens en klokken in Noord-Italië� En op 24 december 2019 vierden 

we de oprichting met een jubileumreceptie� Burgemeester Jan van Zanen, onze be-

schermheer, sprak daar zijn felicitaties uit aan ons adres� Bovendien kreeg deze bij-

eenkomst een koninklijk tintje doordat Wilbert van der Hulst werd benoemd tot lid 

in de Orde van Oranje-Nassau�

Het aantal luidingen liep in 2019 iets terug� Voor het eerst sinds jaren is het aantal 

luidingen uitgekomen onder het magische getal van 1000 per jaar� Voor een deel is 

die daling tijdelijk, maar er zijn ook structurele oorzaken, zoals een kerksluiting�

Anderzijds blijft de belangstelling van jong en oud groeien: het aantal leden nam toe 

en de belangstelling om zelf klokkenluider te worden is groot: momenteel staan er 

bijna 20 mensen op de wachtlijst om luider te worden� Ook bij de jeugdluiders zijn 

er meer aanmeldingen dan we verwacht hebben�

We nodigen u van harte uit om aan de hand van dit jaarverslag terug te blikken op 

2019�

Ik wens u veel leesplezier!

Arie Noordermeer,

Secretaris UKG
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Door het jaar heen …

Allereerst willen we u een beeld geven 

van allerlei gebeurtenissen uit 2019� In de 

hoofdstukken hierna worden ontwikke-

lingen uit onze vereniging belicht, daar-

na volgt het financiële overzicht, en de 

bijlagen tot slot geven een overzicht van 

de vele luidingen en de actieve leden van 

het gilde�

Het was een jaar van hard werken dat 

werd afgesloten met het begin van de 

viering van ons 8e lustrum�

Nieuwjaar
In de nacht van 31 december 2018 op 1 ja-

nuari 2019, op de drempel van het nieuwe 

jaar, kon voorlopig voor het laatst bij het 

vol gelui op de omloop genoten worden 

van het vuurwerk� Begin 2020 bereikten 

de steigers de omloop ter hoogte van de 

luidzolder en sindsdien is deze geblok-

keerd voor bezoekers� 

Maria in de Pieterskerk
Soms bemoeit het UKG zich ook met klok-

ken waar niet door onze luiders wordt 

Klokkentoren Pieterskerk
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geluid� Daar is dan meestal ook wel 

een bijzondere reden voor� In dit geval 

besloot het bestuur op uitnodiging van 

de interim-voorzitter van de kerkenraad 

van de Waalse Gemeente in de Pieters-

kerk een brief te sturen over de klok in 

de Pieterskerk: Maria� Het gaat hier om 

de oudste luidklok van Utrecht, gegoten 

in 1435� De klok wordt helaas elektrisch 

geluid met een te zware klepel en is niet 

in het juiste tempo afgesteld� Op termijn 

kan dit leiden tot onherstelbare schade� 

De interim-kerkenraad heeft nog geen 

besluit genomen over het advies om her-

stelwerkzaamheden uit te voeren�  

Op Verkenningstocht
In maart 2019 reisde een aantal UKG-le-

den af naar Noord-Italië� Dit was de groep 

die de vijfjaarlijkse buitenlandexcursie 

voorbereidt� In enkele dagen tijd werd het 

programma doorlopen dat in het najaar 

met een grote groep gevolgd zou worden� 

Ter plaatse werden de juiste locaties uit-

gezocht, afspraken gemaakt, informatie 

verzameld, routes uitgestippeld en lokale 

klokkenluiders ontmoet� De kernwoorden 

waren: vermoeiend en gezellig!

Diaconale voettochten
Het Sint-Gregorius College te Utrecht 

organiseert twee keer per jaar voor een 

deel van hun leerlingen een diaconale 

voettocht door de stad� Dat gebeurt rond 

de Vastentijd en rond de naamdag van 

Sint Maarten� Zo waren er twee keer – op 

5 april en 8 november 2019 – twee klas-

sen te gast in de Buurtoren� Ze kregen 

uitleg over het ontstaan en het gebruik 

van de klokken en de betekenis van de 

namen die erop staan� De belangstelling 

was groot�

Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 17 april 2019 vond de jaar-

lijkse Algemene Ledenvergadering plaats� 

Ook dit maal werd die gehouden in het 

St� Eloyen Gasthuis� In deze vergadering 

legde het bestuur op de gebruikelijke 

wijze verantwoording af van het gevoer-

de beleid� 

De bestuursleden Louis Akkermans, 

Arie Noordermeer en Bram van der 

Wees waren aftredend en werden alle 

drie herbenoemd� Marijke Drost had al 

aangekondigd dat zij in deze Algemene 

Ledenvergadering zou terugtreden als 

Klokkenluiden in Bologna

Hans van Oort
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bestuurslid� Voorzitter Theo Poort be-

dankte haar uitvoerig voor haar bijdrage 

en betrokkenheid bij het bestuur van ons 

gilde� Op 5 juli 2019 vond een afscheids-

etentje plaats� Tenslotte werden ook 

twee nieuwe bestuursleden benoemd: 

Alma van Bommel en Remco Berendsen� 

Na afloop van het huishoudelijke deel 

van de vergadering was Hans van Oort te 

gast� Hij is oud-luider van het UKG en in 

het dagelijks leven namens de gemeente 

Utrecht projectleider van de restauratie 

van de Domtoren� Hij praatte de UKG-le-

den bij over de omvangrijke restauratie 

van de Domtoren�  

Paasontbijt
Op zondag 21 april 2019 verzorgde het 

bestuur traditiegetrouw een paasontbijt 

voor de luiders� Op de vroege paasmor-

gen, rond het moment van zonsopgang, 

pakweg 6:15 uur, voeren we altijd een 

eerste luiding uit voor een openluchtvie-

ring van de Domkerkgemeente� Vervol-

gens gaan we om 9:45 uur weer luiden 

voor de gewone dienst� Voor sommige 

luiders is het dan niet handig om tus-

sendoor naar huis te gaan� Hieruit is de 

gewoonte ontstaan om een gezamenlijk 

paasontbijt te verzorgen�

Koninklijk I
De jaarlijkse lintjesregen daalde in 2019 

ook neer op een UKG’er� Onze penning-

meester Bram van der Wees heeft zich 

door het uitvoeren van een breed scala 

aan vrijwilligersactiviteiten – waaronder 

natuurlijk ook die binnen het UKG – voor 

de stad Utrecht en daarbuiten verdien-

stelijk gemaakt� ‘U bent een koning van 

het vrijwilligerswerk’, aldus burgemees-

ter Van Zanen op 26 april� De Koning 

Een lintje voor Bram
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heeft hem benoemd tot ridder in de orde 

van Oranje-Nassau� In het UKG is Bram 

naast penningmeester ook hoofdredac-

teur van Luid&Duidelijk.

Ook verzorgde hij de uitgave van twee 

boeken voor het UKG: 500 jaar Van Wou-

klokken in de Domtoren door Sjoerd van 

Geuns en de gedichtenbundel Mijn stem 

in brons gevangen�  

Jeugdluiders
Sinds enkele jaren heeft het UKG een heu-

se afdeling jeugdluiders� Menig klokken-

luidersgilde in ons land kijkt met jaloer-

se blikken naar ons� Zo’n groep jongeren 

van ongeveer 10 tot 16 jaar trekt ook 

weer andere jongeren aan en dat komt 

de leeftijdsopbouw van het College van 

Luiders zeer ten goede�

Martijn Pranger, Rebekka Bezemer en 

Duncan Mooij waren al enige tijd jeugd-

luider� Sinds de Algemene Ledenvergade-

ring is ook Luka Goddijn gecertificeerd 

als jeugdluider, en op de verenigings-

avond van 11 november werden nog eens 

twee nieuwe jeugdluiders gecertificeerd: 

Alex van der Meer en Job Wijbenga� 

De jeugdluiders namen zich voor om in 

dit jaar bezoeken af te leggen aan alle 

luidplekken� Zo zijn ze in de Jacobito-

ren enthousiast ontvangen door Pauline 

Mettrop en Eric Vriezen� Ze kregen volop 

de kans om mee te luiden� Martijn Pran-

ger heeft als ervaren jeugdluider het een 

en ander verteld over de klokken van de 

Jacobitoren�  

Nieuwe luidplek
Sinds 2019 heeft het UKG er weer een 

luidplek bij: in Fort De Bilt, nabij de Be-

renkuil, staat een luidklok� Deze klok 

markeert een bewogen episode in de 

geschiedenis, want in de Tweede We-

reldoorlog was hier een fusilladeplaats� 

Er zijn op deze plek 140 verzetsstrijders 

ter dood gebracht� Op de zaterdag vóór 

Jeugdluiders in actie

Klok op Fort de Bilt
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4 mei organiseert stichting Herdenkings-

monument Fort De Bilt er jaarlijks een 

herdenking en kranslegging� Jarenlang 

werd de klok geluid door vrijwilligers 

van deze stichting� Vanwege gevorderde 

leeftijd is de laatste vrijwilliger ermee 

opgehouden� Nu is het UKG gevraagd om 

voortaan deze jaarlijkse luiding te ver-

zorgen� Uiteraard heeft het UKG instem-

mend gereageerd op dit eervolle verzoek�  

Landelijke ontmoetingsdag
Op zaterdag 19 mei 2019 vond de jaarlijk-

se ontmoetingsdag plaats van klokken-

luiders in Nederland en Vlaanderen� Ruim 

100 belangstellenden kwamen samen in 

Breda� Ons gilde was vertegenwoordigd 

met vijf klokkenluiders� Het was mooi 

om te zien dat deze bijeenkomst, ooit 

een initiatief van het UKG, nog altijd in 

een behoefte voorziet�

Nieuwe leden
Op donderdag 30 mei 2019 waren alle 

nieuwe leden van de afgelopen 12 maan-

den uitgenodigd om de Hemelvaarts-

luiding bij te wonen� Je moet er vroeg 

voor uit de veren, maar krijgt 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�

Vertrouwenspersoon
In 2018 was voor onze vrijwilligers al een 

gedragscode aangenomen, en afgespro-

ken hoe we in de vereniging omgaan 

met ongewenst of grensoverschrijdend 

gedrag� Bij die code hoort ook het aan-

stellen van een vertrouwenspersoon� Die 

heeft het bestuur gevonden in de persoon 

van Marijke Drost� Zij is bereikbaar via 

vertrouwenspersoon@klokkenluiders�nl� 

Mini-excursie
Op zaterdag 1 juni 2019 organiseerde Adri 

Onnekink een mini-excursie naar Soest� 

Ongeveer dertig actieve UKG’ers trok-

ken richting de Oude Kerk van Soest, 

die vroeger gewijd was aan de Heilige 

Petrus en Paulus� De kerk werd gesticht 

in 1350 en viel onder het toezicht van 

de Benedictijner Paulusabdij te Utrecht� 

De grootste van de twee luidklokken is 

er een van Wilhelmus van Wou (1506)� 

De kleine klok is in de Tweede Wereld-

oorlog verdwenen, waarna er in 1950 een 

nieuwe klok is geplaatst, genoemd naar 

 Koningin Wilhelmina�  

Oude Kerk te Soest
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Gemeente
Het overleg met vertegenwoordigers van 

de gemeente Utrecht verlegde zich in het 

afgelopen jaar van de afdeling Beheer 

Bijzondere Objecten naar de Utrechtse 

Vastgoed Organisatie� Gespreksonder-

werpen waren vooral de wijze waarop 

de luiders hun werk doen in de Domto-

ren� Het is zaak om een goede balans te 

bewaren tussen toenemende aandacht 

voor veiligheid en het gastvrije karakter 

van het UKG�

Festival Oude Muziek
Op zaterdag 24 augustus 2019 werd naar 

jaarlijkse gewoonte een vol gelui ver-

zorgd op de Domtoren ter gelegenheid 

van de 38e editie van het Festival Oude 

Muziek� Deze imposante luiding werd 

gevolgd door een luidestafette die het 

klokgelui in alle windrichtingen liet uit-

waaieren over de binnenstad� We organi-

seerden drie klokkenwandelingen en ge-

durende het festival hielden we ook nog 

twee workshops Handmatig Klokluiden, 

die beide fors overtekend waren� Door 

alle aandacht hieromheen konden tien 

nieuwe leden worden ingeschreven�

‘Utrecht Bell-ringers Guild’
Het toerisme in Utrecht bloeit als nooit 

te voren� Bovendien neemt het aantal 

buitenlandse studenten in onze stad 

toe en timmert het UKG internationaal 

steeds meer aan de weg� Genoeg redenen 

om te besluiten tot het maken van een 

Engelstalige folder� Dat deed het bestuur 

dan ook, op voorstel van de Commissie 

Evenementen & PR� Naar verwachting is 

de folder in 2020 gereed�

Jubileum
Vanuit de Commissie Evenementen & 

PR was het initiatief genomen om het 

Jubileumreceptie
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bestuur plannen voor te leggen over de 

manier waarop we het 40-jarig bestaan 

zouden kunnen vieren, naast de al ge-

plande lustrumreis naar Noord-Italië 

en de jubileumreceptie op 24 december 

2019� De ideeën werden overgenomen 

en zo kunnen we tot aan onze volgende 

verjaardag allerlei bijzondere activiteiten 

tegemoet zien: speciale jubileumfolder, 

een jubileumnummer van Luid&Duidelijk, 

een klokkenwandeling voor mensen met 

een visuele beperking, speciale ontvang-

sten rond luidingen voor Utrechters die 

dit jaar ook 40 worden, een reünie van 

oud-luiders, het uitbrengen van een dvd, 

etc�  

Beiergroep
Al sinds vele jaren bestaat er een beier-

groep binnen het UKG� In de Buurtoren 

staat een mobiele beierinstallatie en 

soms wordt die uitgestald op het Dom-

plein en kan het publiek meespelen� Er is 

ook toestemming om op de klokken van 

de Buurtoren te kunnen beieren� Maar 

dan moet er wel geoefend worden� He-

laas was de beiergroep de laatste jaren 

nagenoeg uiteen gevallen� Daarom is er 

vanuit het bestuur een poging onder-

nomen om de beiergroep te revitalise-

ren� Dat lijkt aardig te lukken, want op 

10 september 2019 kwam de beiergroep 

2�0 voor het eerst bij elkaar� Er zijn inmid-

dels plannen om het komende jaar weer 

een aantal keren te beieren op de kerk-

klokken van de Buurtoren�

Lustrumreis
In september 2019 werd ter gelegen-

heid van het 8e lustrum van het UKG, 

Fonderia Allanconi
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met 55 deelnemers een achtdaagse 

reis gemaakt naar Noord-Italië� De ste-

den Bologna, Verona, Mantova, Trento, 

 Rovereto, Cremona, Pavia en Milaan wer-

den aangedaan� Er werden heel wat klok-

kentorens beklommen, er werd contact 

gelegd met lokale klokkenluiders en een 

oude klokkengieterij bezocht�  

Open Monumenten Dag
Op zaterdag 14 september 2019 vierde 

Utrecht de Open Monumentendag�  Altijd 

een mooi moment voor het UKG om 

weer eens aan de weg te timmeren� En 

dat lukte! Ruim 200 bezoekers beklom-

men de Buurtoren om de klokken te be-

kijken� Op de Jacobitoren waren er on-

geveer 50 belangstellenden� Maar helaas 

bleef de informatiestand in de Pandhof 

onbezet� Er waren te weinig vrijwilligers� 

Dat kwam vast ook door het grote aantal 

actieve leden dat mee op reis was naar 

Noord-Italië�

Spelden
Als een klokkenluider opgeleid is en het 

officiële certificaat ontvangt, krijgt zij of 

hij ook een speld uitgereikt� Met speld 

kan de luider – ook zonder luiderskle-

ding – laten zien dat hij deel uitmaakt 

van de groep klokkenluiders in Utrecht� 

Deze speld was een ontwerp van een 

Amsterdams kunstatelier� Helaas is dit 

 atelier gesloten en moest worden om-

gezien naar een alternatief� We hebben 

daarop een nieuwe speld laten ontwer-

pen op basis van het UKG-logo� Het is een 

ovaal messing schildje geworden, met 

daarop een reliëf van het UKG-logo�  

Verenigingsavond
Op 11 november 2019 vond traditie-

getrouw de verenigingsavond plaats, ook 

dit keer weer in de aula van de Univer-

siteit� Spreker van deze avond was prof�

dr� Frits van Oostrom� Sinds 2002 is hij 

als universiteitshoogleraar verbonden 

aan de Universiteit Utrecht� Hij is gespe-

cialiseerd in de Nederlandse letterkunde 

van de Middeleeuwen� Hij ging in op Sint 

Maarten in de Middelnederlandse letter-

kunde en op zijn eigen betrokkenheid bij 

de Utrechtse klokken� De bijeenkomst 

werd muzikaal opgeluisterd door pia-

Oude en nieuwe speld
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nist Wouter Harbers� Bestuurslid Alma 

van Bommel reikte de Sint Maartensgift 

uit� Dit jaar ging de gift van € 500 uit 

de UKG-kas, aangevuld met de opbrengst 

van de collecte bij de uitgang naar het 

Alzheimercafé in het Bartholomeus Gast-

huis� Uiteindelijk kon er € 1�433 worden 

overgemaakt� De avond werd afgeslo-

ten op het Domplein waar de grote Sint 

Maartensluiding vanaf de Domtoren de 

stad liet delen in het Sint Maartenge-

voel� In de Michaëlskapel wachtte de bis-

schopswijn en werden er nieuwe luiders 

gecertificeerd�  

Voorzitter
Theo Poort is inmiddels al bijna 10 jaar het 

gezicht van het Utrechts Klokkenluiders 

Gilde� Ruim op tijd heeft hij aangegeven 

dat hij in de Algemene LedenVergadering 

van april 2020 aftredend is en zich dan 

niet herkiesbaar zal stellen� Deze tijdige 

aankondiging gaf de vereniging de gele-

genheid om op tijd en zorgvuldig uit te 

zien naar andere kandidaten voor deze 

functie� Daarom besloot het bestuur een 

adviescommissie in te stellen, bestaande 

uit secretaris Arie Noordermeer, luid-

meester Wilbert van der Hulst en luider 

Carla van Brugghen� Na een aantal ge-

spreksrondes kwam de commissie met 

een klinkend advies: draag Alma van 

Bommel voor als voorzitter van het UKG! 

Het bestuur heeft dit advies graag over-

genomen� Als de ALV van april 2020 deze 

voordracht overneemt, krijgt het UKG 

dit jaar voor het eerst een vrouwelijke 

voorzitter�  

Bartholomeusluiders
Het Bartholomeus Gasthuis kent twee 

soorten luiders: een groep luiders die de 

luidingen van maandag tot en met vrij-

dag verzorgt, terwijl de luidingen op za-

terdag en zondag in het grote UKG-roos-

ter zijn meegenomen� Op 30 november 

Gecertificeerde luiders

Alma van Bommel
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2018 vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats 

van de ‘doordeweekse’ Bartholomeus-

luiders in restaurant Zunte dat in het 

Bartholomeus Gasthuis gevestigd is� 

Trudie Leerink en Kees Heus werden dit 

jaar verwelkomd als nieuwe Bartholo-

meusluiders; vijf mensen staan nog op 

de wachtlijst� Het was een geanimeerde 

ochtend� De meeste Bartholomeusluiders 

namen ook deel aan het vrijwilligersdi-

ner op 18 december 2018 dat door het 

gasthuis werd aangeboden�

Splitsing
Rond 1 november verschijnt altijd het 

nieuwe luidrooster voor het komende 

halfjaar� Dat wil zeggen: als Advent aan-

breekt, start er ook een nieuw kerkelijk 

jaar en dus begint ook het UKG met een 

nieuw luidschema en luidrooster� Maar 

het rooster dat inging met Advent 2019 

bevatte een belangrijke wijziging� Voor 

het eerst werd de zondagmorgenluiding 

op de Domtoren gesplitst� Dat wil zeg-

gen dat de eerste zondagmorgenluiding 

door een andere ploeg luiders wordt ge-

daan dan de tweede zondagmorgenlui-

ding� Met die maatregel wordt gehoopt 

de druk op de wachtlijst enigszins te ver-

lichten� Want er staan gemiddeld altijd 

nog zo’n 20 mensen in de wacht om ooit 

luider te worden�

Advent
Elke zaterdagmiddag wordt met de klok-

ken van de Buurtoren de zondag inge-

luid� Maar één keer per jaar gebeurt dat 

met de klokken van de Domtoren� Dat is 

op de zaterdag voordat Advent begint, 

zoals op 30 november 2019� Deze luiding 

sloot aan op het feestelijk aansteken van 

de verlichting in een grote kerstboom 

in de Pandhof naast de Domkerk� De 

Utrechtse kerken organiseren daarom-

heen een Adventsmarkt die zich in een 

groeiende belangstelling mag verheugen� 

Ook het UKG had een kraam en deelde 

kerstkransjes en mandarijnen uit�

UKG ontmoet UKV
Al tientallen jaren zijn er twee organisa-

ties betrokken bij de klokken in de Dom-

toren: een vereniging die actief is rond 

de luidklokken: het UKG� En een stichting 

die zich inzet om de beiaard te promo-

ten: de UKV� Een duidelijke afbakening� 

Maar we vonden het toch vreemd dat 

beide organisaties maar weinig direct 

contact met elkaar hebben� Daarom is er 

begin oktober een ontmoeting georga-

niseerd tussen beide besturen� Gewoon 

om eens bij te praten over wat er goed 

gaat en waar knelpunten liggen� Maar 

ook over de vraag of er activiteiten zijn 

waarbij samengewerkt kan worden� Een 

mooi voorbeeld in dit verband is de poë-

ziebundel Mijn stem in brons gevangen die 

UKV en UKG in 2015 samen uitbrachten� 

Het gesprek wordt voortgezet�  

Brons
Het klokkenkoor Brons verwelkomde dit 

jaar een aantal nieuwe leden� Het koor 
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trad dit jaar tweemaal op: half december 

bij een kerstprogramma in de Nicolaï-

kerk en tijdens de jubileumreceptie op 

24 december 2019� 

DVD
In 2018 vond het succesvolle project 

plaats om twee nieuwe luidklokken toe 

te voegen aan de Buurtoren: de zoge-

naamde jeugdklokken� Daar maakte ook 

de spectaculaire klokgieting op het Dom-

plein onderdeel van uit� Voldoende ma-

teriaal om een dvd samen te stellen van 

de wording van deze twee jeugdklokken� 

Een mooi beeldverslag van een mooi 

project! Een volgende stap is dat nog 

gewerkt wordt aan een verkorte versie 

voor Utrechtse basisscholen� 

De dames van Brons

Koninklijk II
Op dinsdag 24 december 2019, de dag 

waarop het UKG op de kop af 40 jaar be-

stond, vond de jubileumreceptie plaats� 

Circa 75 actieve leden en genodigden 

kwamen bij elkaar om dit te vieren� Ook 

beschermheer en burgemeester Jan van 

Zanen was van de partij� Hij wenste het 

UKG geluk met deze mijlpaal� Aan het 

einde van zijn toespraak had hij nog een 

grote verrassing in petto� Het had name-

lijk Zijne Majesteit behaagd om Wilbert 

van der Hulst, luider, oud-voorzitter, luid-

meester, samensteller van het luidroos-

ter, lid van veel commissies, mantelzor-

ger, enz� enz� enz�, te benoemen tot lid in 

de Orde van Oranje Nassau� Een besluit 

dat met groot applaus werd ontvangen�  
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Wilbert dankt voor onderscheiding

Luidsimulator
Tijdens de jubileumreceptie nam burge-

meester Jan van Zanen ook de luidsimu-

lator van de Buurtoren in gebruik� Een 

luidsimulator is een toepassing op de 

website waarmee met behulp van oor-

spronkelijke geluidsfragmenten de klok-

ken “geluid” kunnen worden en zelf be-

dachte luidcombinaties kunnen worden 

gemaakt� Na een succesvolle lancering 

van een luidsimulator van de Domtoren 

– deze werd al ruim tienduizend keer 

bespeeld – was nu de Buurtoren aan de 

beurt� Het begon als een schoolopdracht 

voor oud-jeugdluider Martijn Noorder-

meer� En inmiddels hebben ook de klok-

kenluiders in Brielle en Zwolle belang-

stelling getoond voor een luidsimulator 

van de klokken die zij luiden�
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Het luiden

Aantal luidingen
In 2019 werd 991 keer geluid� 

Voor het eerst sinds vele jaren is het 

aantal luidingen onder de 1000 per jaar 

uitgekomen� De daling werd met name 

veroorzaakt doordat de Banklok in de 

Buurtoren buiten gebruik gesteld is en 

hiervoor in de plaats slechts een deel 

van het jaar een vervangende klok is ge-

bruikt� Bovendien telde de St� Gertrudis-

kerk in 2018 nog een deel van het jaar 

mee en was het aantal uitvaartluidingen 

in 2019 opvallend laag�

Eén luiding kan overigens betekenen dat 

er één klok werd geluid, maar ook dat er 

een vol gelui was waarbij 24 luiders wer-
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Aantal luidingen:

den ingeschakeld� Als alle uitgevoerde 

luid(meester)beurten worden opgeteld, 

komen we op circa 2�500 inspanningen� 

Achterin dit jaarverslag is een overzicht 

opgenomen van alle in het verslagjaar 

uitgevoerde luidingen� 

Slijtage
Meerdere klokken die het UKG mag lui-

den zijn al 500 tot 600 jaar oud, een cul-

tuurhistorische erfenis van groot belang� 

Dit feit vormt ook de belangrijkste reden 

dat er zoveel nadruk ligt op de kwaliteit 

van het luiden en een goede opleiding 

voor luiders� Maar dit betekent ook dat 

de klokken zelf nauwlettend in de gaten 
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worden gehouden� Zo werd ontdekt dat 

er onder de Banklok in de Buurtoren en 

onder de Mariaklok in de Domtoren me-

talen schilfers lagen, afkomstig van deze 

klokken� De gemeente beoordeelde de 

situatie niet als ernstig� De klokken heb-

ben geruime tijd stil gehangen� Recent is 

de afspraak gemaakt om ze toch weer te 

gaan luiden en zorgvuldig te monitoren�  

College van Luidmeesters
In het verslagjaar werden de luidmees-

ters Sjoerd van Geuns, Johan van den 

Hurk, Rogier Schokker en Anna van 

Soest voor twee jaar herbenoemd als 

luidmeester� Tark Wijchers maakte van 

de gelegenheid gebruik om zijn vertrek 

als luidmeester aan te kondigen�

College van Luiders
In het College van Luiders hebben zich 

enkele wijzigingen voorgedaan in 2019� 

Luka Goddijn werd toegelaten als aspi-

rant-luider� Vier luiders rondden in 2019 

hun opleiding met goed gevolg af� Op 

11 november 2019 werden Frans Jacobs, 

Lidewijde Kwant en Trudie Leerink ge-

certificeerd als klokkenluider; Kees Heus 

werd gecertificeerd als Bartholomeus-

luider� En tenslotte werden op die dag 

ook Job  Wijbenga en Alex van der Meer 

 gecertifieerd tot jeugdluider�  

 

Jeugdluiders met certificaat

Tark Wijchers neemt afscheid
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 De vereniging

Ontwikkeling ledental
Na een eenmalige stagnatie van de leden-

groei in 2018, was de groei weer terug in 

het afgelopen jaar� 2019 werd afgesloten 

met een ledenaantal van 910 (vorig jaar 

886)�  

In 2019 schreven zich 70 nieuwe leden in 

(vorig jaar 62) en in de loop van het jaar 

werden 48 leden uit geschreven (vorig 

jaar waren dat er 62)� Het aantal actieve 

leden ligt nog steeds rond de 120� Een vol-

ledig overzicht van actieve leden is opge-

nomen in de bijlage� 

Om wat meer zicht te krijgen op de 

meerjarige trends van in- en uitschrijvin-

gen is hiernaast ook een grafiek opgeno-

men 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 

een aantal wijzigingen voor� Remco Be-

rendsen en Alma van Bommel traden toe 

tot het bestuur; Marijke Drost trad af als 

bestuurslid en Eric Vriezen nam de rol 

van vicevoorzitter op zich� De samenstel-

ling van het bestuur is vermeld in de bij-

lagen� Het bestuur heeft in het afgelopen 

jaar tien keer vergaderd�
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Financieel Jaarverslag 2019

Verslag van de penningmeester
Het financiële resultaat in het verslag-

jaar 2019 was begroot op € 945 en kwam 

uit op € 120� De oorzaak van het mindere 

resultaat ligt onder meer in de niet in 

de begroting opgenomen kosten van de 

opening van het 8e lustrum�

Het verslagjaar bracht één groot pro-

ject: de zevendaagse lustrumreis naar 

Noord-Italië� De kosten en opbrengsten 

van deze reis lopen over de rekening van 

het UKG, maar de kosten dienen geheel 

uit de bijdragen van deelnemers te wor-

den opgebracht� Het overschot op de 

balans is gereserveerd voor nakomende 

kosten zoals het fotoboek en een reünie 

van deelnemers�

Naast deze grote activiteit ging het fi-

nanciële verenigingsleven zijn gewone 

gang� Het aantal leden groeide dit jaar 

licht naar 910� Het bestuur hoopt na-

tuurlijk dat het Gilde in lustrumjaar 2020 

groeit naar 1000 leden� 

De contributie-inkomsten liepen op tot 

€ 18�323� De contributies zijn belangrijk 

voor het gilde� Ze maken het mogelijk 

om de vereniging geheel zonder structu-

rele subsidies gaande te houden� Het UKG 

haalt uitsluitend voor speciale projecten 

zoals de documentaire en de jeugdklok-

ken subsidies binnen� Alle reguliere ac-

tiviteiten worden uit eigen middelen 

opgebracht� Dat houdt ons zelfstandig, 

en voorkomt dat we kwetsbaar worden 

voor bezuinigingen bij overheden� De 

minimum contributie bedraagt € 17,50, 

maar veel leden betalen iets meer�

Het financiële resultaat is positief en 

komt uit op € 120� Het bestuur stelt voor 

dit resultaat toe te voegen aan het Eigen 

Vermogen� Ook voor 2020 rekenen we, 

ondanks een flinke bijdrage voor het lu-

strum, op een positief sluitende begro-

ting� 

Utrecht, april 2020

Bram van der Wees

penningmeester UKG

Toelichting op de Staat van Baten en 
Lasten

Baten
De groei van het ledenaantal herstelde 

na het wat magere jaar 2018� Het leden-

aantal groeide naar 910� De contribu-

ties groeiden dankzij de instroom van 

nieuwe leden naar € 18�323, ruim boven 

de begroting� Negen leden maakten ge-

bruik van de mogelijkheid tot periodieke 

schenking� Eén persoon werd lid voor het 

leven�

De post ontvangen giften is stabiel� De 

collecte op 11 november 2018 voor het 
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Alz heimer Café in het Bartholomeus 

Gast huis bracht het mooie bedrag op van 

€ 933�

De jaarlijkse vergoeding van de gemeen-

te Utrecht voor het luiden van de Dom-

klokken is conform het contract ver-

hoogd met het gemeentelijk indexcijfer 

tot € 413� Voor andere luidingen kwamen 

giften binnen van in totaal € 375�

De inkomsten bij de gildewinkel bedroe-

gen € 733, iets minder dan vorig jaar� De 

inkomsten uit verkoop van gildekleding 

waren iets hoger dan in 2018: € 358�

 

Lasten
Organisatiekosten omvatten bestuurs-

kosten, de ledenvergadering, het jaar-

verslag, premies en abonnementen, re-

presentatiekosten, administratiekosten, 

klein drukwerk en lidmaatschappen�

Communicatie behelst de kosten van 

Luid & Duidelijk, website, promotie, 

publieks evenementen en algemene por-

tokosten�

Luidingen geven nauwelijks kosten; deze 

kosten worden doorgaans gedragen door 

de eigenaar van de betreffende luidplek� 

Wel geven we iets uit om de beierinstal-

latie in de Buurtoren te kunnen gebrui-

ken�

Onder Overige Activiteiten vallen de 

 uitgaven voor seizoenborrels, ledenbij-

eenkomsten, de verenigingsavond op 

11 november en ontvangsten� 

Er werden in het verslagjaar nieuwe 

 artikelen en gildekleding ingekocht voor 

€ 797�

Donaties aan derden betreffen onder 

meer de St� Maartensgift aan het Alzhei-

mer Café in het Bartholomeus Gasthuis� 

De opbrengst van de collecte wordt 

door de vereniging altijd aangevuld met 

€ 500; de gift kwam daarmee dit jaar uit 

op € 1�433�

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 tweede keer uitgereikt� In de tus-

senliggende jaren reserveren we € 1�500 

voor de prijs en de presentatie�

 

Begroting
Voor 2020 houden we voor de meeste 

posten rekening met min of meer ge-

lijkblijvende gemiddelde opbrengsten en 

kosten� Wel zijn bedragen hier en daar 

verhoogd voor prijsstijgingen� 

Gedurende het jaar 2020 wordt op 

veel verschillende manieren aandacht 

 geschonken aan het 8e lustrum� Hier-

voor is een bedrag van € 2�745 beschik-

baar gesteld�

Balans
Opmerkelijke posten in de Balans zijn:

–  Debiteuren subsidies: alle vanaf 2018 

openstaande subsidies voor de jeugd-

klokken zijn in 2019 ontvangen�

–  De vooruitbetaalde bedragen voor de 

lustrumreis naar Italië zijn in 2019 

 gebruikt�

–  De reserve lustrumreis Italië is beschik-

baar voor kosten die in 2020 nog ge-

maakt worden�

–  De vooruitontvangen bijdragen voor 

de lustrumreis zijn uiteraard verbruikt�

–  De reserve nieuwe klokken is ontstaan 

door enkele nagekomen bijdragen 

voor de jeugdklokken�
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Vermogen
Het bestuur stelt voor het positieve saldo 

van € 120 toe te voegen aan het Ver

–  De reserve nieuwe klokken is ontstaan 

door enkele nagekomen bijdragen 

voor de jeugdklokken�

Baten en Lasten
resultaat

2019

begroting

2019

resultaat

2018

begroting

2020

BATEN

Contributies 18�323 17�700 17�431 18�300

Giften 1�453 1�100 1�411 1�350

Luidingen 788 615 926 825

Bijdragen activiteiten 0 0 0 0

Bijdragen gildemaaltijd 0 0 1�973 0

Bijdragen excursies 0 2�600 2�590 2�600

Inkomsten artikelen 1�091 1�200 1�195 1�300

Rente ontvangen 405 405 405 405

   Totaal regulier 22.059 23.620 25.930 24.780

Documentaire 0 0 750 0

Jeugdklokken 0 0 59�175 0

Grote excursies 72�919 60�000 5�360 0

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

Totaal 94.978 83.620 91.214 24.780

LASTEN

Organisatiekosten 4�348 4�775 4�094 3�890

Communicatie 9�066 8�050 8�275 8�550

Luidingen 202 300 50 150

Gildemaaltijd 0 0 2�408 0

Excursies 240 2�600 2�881 2�600

Verenigingsavond 2�027 1�800 2�187 2�000

Overige activiteiten 250 1�050 636 850

Inkoop artikelen 807 1�000 1�663 800

Jacob van Eyckprijs 1�500 1�500 1�500 1�500

Bankkosten 277 300 274 300

Donaties aan derden 1�433 1�300 1�388 1�300

Reserveringen 0 0 0 0

   Totaal regulier 20.151 22.675 25.354 21.940

8e lustrum 1�789 0 0 2�745

Jeugdklokken 0 0 59�862 0

Grote excursies 72�919 60�000 5�015 0

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

Totaal 94�858 82�675 90�230 24�685

Resultaat 120 945 984 96
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Vermogen
Het bestuur stelt voor het positieve sal-

do van € 120 toe te voegen aan het Ver-

mogen dat dan per 31 december groeit 

naar € 20�487� Het is gebruikelijk dat het 

vermogen gelijk of iets groter is dan de 

jaarlijkse inkomsten uit contributies�

Verslag van de Kascommissie
De Kascommissie van het UKG over het 

boekjaar 2019 bestaat uit Norbert Stap 

en Frank Ooms� Zij controleerden op 

woensdag 5 februari 2020 ten huize van 

de penningmeester de boekhouding en 

de juistheid van de verslaglegging�

Op grond van de bevindingen stelt de 

Kascommissie de ledenvergadering voor 

het bestuur decharge te verlenen over 

het in het jaar 2020 gevoerde financiële 

beheer en beleid�

De uitgebreide verklaring van de Kas-

commissie zal op de Algemene Ledenver-

gadering worden voorgelezen� 

Balans per 31 december 2019
Activa 2019 2018 Passiva 2019 2018

Kas (web-)winkel 50 391 Vermogen per 1 januari 20�367 19�383

Triodos 19 83 09 309 1�362 2�861 Vermogensmutaties 0 0

Triodos 

Rendementrekening

14�414 9 Resultaat over boekjaar 120 984

Triodos Spaardeposito 15�000 15�000

Totaal liquide middelen 30.826 18.261 Vermogen per 

31 december

20.487 20.367

Debiteuren luidingen 350 350 Reserve lustrumreis Italië 1�340 0

Debiteuren subsidies 0 12�000 Reserve nieuwe klokken 868 0

Debiteuren webwinkel 263 0 Reserve Jacob van 

Eyckprijs

3�000 1�500

Nog te ontvangen 

contributie

105 0 Reserve klokkenmuseum 2�718 2�718

Nog te ontvangen rente 124 124 Reserve publicaties 0 223

Totaal debiteuren 842 12.474 Totaal reserves 7.926 4.441

Voorraden 0 10 Crediteuren 3�290 4�512

Penningen JvE-prijs 572 572 Vooruitontv� contributie 538 243

Vooruitbetaalde posten 0 0 Vooruitontv� Excursie 

Italië

0 14�245

Vooruitbetaald excursie 

Italië

0 12�489 Vooruitontvangen posten 0 0

Totaal overige activa 572 13.072 Totaal overige passiva 3.828 18.999

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

Totaal activa 32.240 43.807 Totaal passiva 32.240 43.807
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De luidingen

Overzicht van de 991 uitgevoerde luidingen

Luidingen Domtoren (198)
%		Drievoudige luiding voor de kerkdienst op 

de zondag van Driekoningen (6 jan)

%  Drievoudige luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Paasdag (21 apr)

%  Drievoudige luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Pinksterdag (9 jun)

%		Drievoudige luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Kerstdag (25 dec)

%		49 dubbele luidingen op zondagmorgen 

voor de vieringen in de Dom kerk

%		52 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-

beiaard concerten van de Utrechtse 

Klokkenspel Vereni ging (tussen 1 jul en  

19 au g)

%		4 feestelijke luidingen ter gelegenheid van 

een huwelijksinzegening (15 feb, 23 mei,  

2 aug en 11 okt)

%		3 luidingen ter gelegenheid van de vespers 

op maandag t/m woensdag in de Stille Week 

(15 t/m 17 apr)

%		3 feestelijke luidingen ter gelegenheid van 

de naamdag van Sint Maarten (11 nov)

%		3 luidingen ter gelegenheid van de 

Kerstnachtdiensten (24 dec)

%		2 luidingen ter gelegenheid van een 

uitvaartdienst (22 mrt en 2 jul)

%		Middernachtelijk vol gelui op de grens van 

2018 en 2019 (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 voor de 383e 

Dies Natalis (26 mrt)

%		Proefluiding in verband met het aanbrengen 

van nieuwe markeringen (2 apr)

%		Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Witte Don derdag (18 apr)

%		Luiding ter gelegenheid van de Paasnacht-

dienst (20 apr)

%		Luiding op de vroege Paasmorgen voor de 

Paasjubel op het Domplein (21 apr)

%		Feestelijke luiding ter gelegenheid van 

Koningsdag (27 apr)

%		Luiding bij de Stille Tocht tijdens de 

Nationale Dodenherdenking (4 mei)

%		Luiding voor de Europavesper in de 

Domkerk (9 mei)

%		Luiding ter gelegenheid van Hemelvaartsdag 

(30 mei)

%		Vol gelui ter gelegenheid van het Festival 

Oude Muziek (24 aug)

%		Luiding ter gelegenheid van het 

langstrekken van de Willibrordproces sie  

(8 sep)

%		Luiding ter gelegenheid van de vesper op 

Allerheiligen (1 nov)

%		Luiding ter gelegenheid van de 

Willibrordvesper in de Domkerk (8 nov)

%		Luiding ter gelegenheid van de Sint 

Maartensparade (10 nov)

%		Luiding ter gelegenheid van de intocht van 

Sint Nicolaas in Utrecht (17 nov)

%		Luiding ter gelegenheid van het begin van 

Advent 2018 (30 nov)
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%		Luiding ter gelegenheid van de dienst op 

oudejaarsavond (31 dec)

Luidingen Jacobitoren (173)
%		Dubbele luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Paasdag (21 apr)

%		Dubbele luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Pinksterdag (10 jun)

%		Dubbele luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Kerstdag (25 dec)

%		52 luidingen voor de kerkdiensten op 

zondagmiddag

%		51 luidingen voor vieringen op zondagavond

%		50 luidingen voor de kerkdiensten op 

zondagmorgen

%		2 luidingen ter gelegenheid van huwelijks-

inzegeningen (8 feb en 24 okt)

%		Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Nieuwjaarsdag (1 jan)

%		Luiding voor de kerkdienst op Biddag voor 

gewas en arbeid (13 mrt)

%		Luiding ter gelegenheid van een 

uitvaartdienst (5 apr)

%		Luiding voor de kerkdienst op Witte 

Donderdag (18 apr)

%		Luiding voor de kerkdienst op Tweede 

Paasdag (22 apr)

%		Feestelijke luiding ter gelegenheid van 

Koningsdag (27 apr)

%		Luiding ter gelegenheid van Hemelvaartsdag 

(30 mei) 

%		Luiding voor de kerkdienst op Tweede 

Pinksterdag (11 jun)

%		Luiding ter gelegenheid van de naamdag 

van St� Jacobus (25 jul)

%		Feestelijke luiding ter gelegenheid van het 

Festival Oude Muziek (24 aug)

%		Diverse luidposes ter gelegenheid van 

rondleidingen op Open Monumenten dag  

(14 sep)

%		Luiding voor de kerkdienst op de Dankdag 

voor gewas en arbeid (6 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 (37)
%		29 luidingen voor de dienst op 

zondagmorgen (tussen 21 apr en 3 nov)

%		4 luidingen voor zondagmorgendiensten in 

de Adventstijd

%		2 luidingen ter gelegenheid van een 

huwelijksinzegening (20 mrt en 16 mei)

%		Luiding ter gelegenheid van een 

kooroptreden (16 mrt)

%		Luiding ter gelegenheid van de 

Kerstnachtdienst (24 dec)

Luidingen Buurtoren (120)
%		50 luidingen op zaterdagmiddag ter 

inluiding van de zondag1

1 Niet op de zaterdag voor Advent en niet op 

 Stille Zaterdag

Banklok in de Buurtoren
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%		38 zaterdagmiddagluidingen ter afsluiting 

van de werkweek

%		16 luidingen ter bijeenroeping van de 

gemeenteraad 

%		5 korte luidingen ter gelegenheid van 

bezoekersronden op Open Monumentendag

%		2 luidingen ter gelegenheid van de Sint 

Maartensparade (9 nov)

%		Beiersessie (9 feb)

%		Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 

heropening van het Stadhuis na restauratie 

(9 mei)

%		Feestelijke luiding ter ere van de eerste 

huwelijkssluiting in het gerestaureerde 

Stadhuis (13 mei)

%		Plechtige luiding ter gelegenheid van de 505e 

sterfdag van Suster Bertken (25 jun)

%		Luiding ter opening van een zomeravond-

beiaard concert op ver zoek van de Utrechtse 

Klokken spel Vereni ging (19 au g)

%		Feestelijke luiding ter gelegenheid van het 

Festival Oude Muziek (24 aug)

%		Luiding ter gelegenheid van de Sint 

Maartensvesper in de Domkerk (11 nov)

%		Luiding ter inleiding op de grote Sint 

Maartensluiding op de Domtoren (11 nov)

%		Luiding ter gelegenheid van Kerstavond 

(24 dec) 

Luidingen Geertetoren (73)
%		Dubbele luiding voor de feestelijke 

intrededienst van ds� Marthe de Vries  

(20 jan)

%		Dubbele luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Paasdag (21 apr)

%		Dubbele luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Pinksterdag (9 jun)

%		Dubbele luiding ter gelegenheid van Eerste 

Kerstdag (25 dec)

%		46 luidingen voor de vieringen op 

zondagmorgen2

%		11 luidingen voor uitvaarten (5 en 20 jan,  

5 mrt, 1 en 2 mei, 5 jul, 12, 16 en 19 sep,  

13 nov en 28 dec)

%		3 feestelijke luidingen ter gelegenheid van 

huwelijksinzegeningen (19 feb, 31 mei, 15 jun)

%		2 luidingen ter gelegenheid van vieringen op 

Kerstavond (24 dec)

%		Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 

naamdag van de H� Gertrudis van Nijvel  

(17 mrt)

%		Luiding voor de dienst op Witte Donderdag 

(18 apr)

2 Niet geluid op 12 mei en 21 en 28 juli omdat er geen 

diensten waren in de Geertekerk�

Luiders op de luidzolder
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%		Feestelijke luiding ter gelegenheid van 

Koningsdag (27 apr)

%		Luiding ter gelegenheid van Nationale 

Bevrijdingsdag (5 mei)

%		Feestelijke luiding ter gelegenheid van  

het Festival Oude Muziek (24 aug)

%		Luiding ter gelegenheid van 

Hervormingsdag (31 okt)

Luidingen Bartholomeus Gasthuis (382)
%		365 dagelijkse luidingen op het middaguur�

%		14 luidingen ter gelegenheid van het 

overlijden en/of de uitvaart van bewoners 

uit het gasthuis

%		Luiding voor een bijeenkomst ter 

nagedachtenis van de overleden bewoners 

(31 jan)

%		Feestelijke luiding ter gelegenheid van 

Koningsdag 2018 (27 apr)

%		Luiding ter gelegenheid van de 

vrijwilligersbijeenkomst in het 

Bartholomeus Gasthuis (18 dec)

Luiding op Fort De Bilt

Luidingen Academiegebouw (6)
%		2 luidingen ter gelegenheid van de viering 

van de 383ste Dies Natalis (26 mrt)

%		2 luidingen ter gelegenheid van de opening 

van het Academisch Jaar 2019–2019 (2 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)

Demkaklok Zuilen (1)
%		Klokgebeier ter gelegenheid van Nationale 

Dodenherdenking (4 mei)

Fort De Bilt (1)
%		Luiding ter gelegenheid van Nationale 

Dodenherdenking (27 apr)
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Actieve leden

Frans Jacobs

Ad Kok

Antoine Kroezen 

Aurelia Kroezen

Lidewijde Kwant

Trudie Leerink

Hans de Man B

Pauline Mettrop

Jeroen Nieuwint 

Arie Noordermeer

Adri Onnekink

Jesse Oostermann L

Barbara Orthen

Thomas Peerenboom

Theo Poort

Yvonne Poort B

Frank Povel

Luella de Regt

Chardy van Riel

Joost van Rije

Betty de Rijk B

Peter van Rijn

Jan Ronner

Marion de Ruijter B

Frank Rung

Ad Sanders 

Rogier Schokker L

Henk Scholte

Ingrid Schröder

Liesbeth Slager B

Annelies Smit L

Anna van Soest L

Theo van Soest L 

College van Luiders

Louis Akkermans

Daniëlle Alexander 

Wouter Bakker

Eduard van Binnendijk

Jan Bleeker

John Boertje 

Alma van Bommel

Peter Boss

Rosi Braidotti

Margriet Broekman 

Carla van der Brugghen

Maarten van Deventer

Hanny van Dorp

Duco van der Eijk

Ynske van Empel B

Sjoerd Engelsman

Cor van der Flier

Sjoerd van Geuns L

Carien van Gijn

Bert Goudriaan

Olaf Graeff 

Elisabeth Groeneveld

Theo Haffmans B

Kees van den Ham

Job Haug

Tommie Hendriks

Constant Henkel

Kees Heus B

Wilbert van der Hulst L

Johan van den Hurk L

Wouter Iseger

Eveline Jansen B
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Utrechtse luiders in Bologna

Norbert Stap

Luuk Straver

René Swane

Antonín Vácha

Alena Váchová

Hans Venker

Liesbeth Verdonk

Letty Verkaik

Daan van Vessem

Ton Viguurs B

Eric Vriezen L

Rob Vugts

Sander Walgers

Tark Wijchers

Marian Wijnhof

Hans van Zal

Cora Zuidema

 
L = tevens luidmeester
B = Bartholomeusluider

Aspirant-luiders

Elly Thomas 

Joeri de Vreese

Magda van Zelderen

Rob Huibers

Kees Blomhert

Luka Goddijn

Jeugdluiders

Rebekka Bezemer

Alex van der Meer

Duncan Mooij

Martijn Pranger

Job Wijbenga

Wachtlijst van luiders

Josje de Jonge

Ineke Vernooij

Florien Pals

Theo van Wijk
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Samenstelling bestuur

Theo Poort, voorzitter

Arie Noordermeer, secretaris

Bram van der Wees, penningmeester

Eric Vriezen, vicevoorzitter

Louis Akkermans, algemeen bestuurslid

Remco Berendsen, algemeen bestuurslid

Alma van Bommel, algemeen bestuurslid

Adri Onnekink, algemeen bestuurslid

Overige actieve leden

Corry Bok Ontvangstcommissie,  

 onderhoud Facebook  

 account

Janneke Blok Klokkenkoor Brons

Kees Blomhert Klokkenkoor Brons

Simon den Daas Werkgroep    

 Fotoarchief

Dick van Dijk Klokkenkoor Brons

Marijke Drost Vertrouwenspersoon

Duco van der Eijk Klokkenkoor Brons

Kees Blomhert

Carla Rodenhuis

Martijn Rietveld

Irma Groenestege

Lois Tonen

Everard van Weede

Kees van de Ven

Frank Ooms

Peter Gieling

Maarten Mortier

Ruben ter Hoeve

Bas Steemers

Peter Köpping 

Reinoud van Meerwijk 

Wachtlijst van Bartholomeusluiders

Lidewijde Kwant

Rosi Braidotti

Frans Jacobs

Constant Henkel

Duco van der Eijk

Nieuwe luidmeester Jesse Oostermann
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Cock Haars Klokkenkoor Brons

Peter Haars Werkgroep    

 Lustrumreis

Jan Heijmans Webredactie

Ruben ter Hoeve Commissie    

 Evenementen & PR

Hanneke van Maanen Redactie    

 Luid&Duidelijk

Rick van Putten Beiergroep

Jitte Roosendaal Klokkenkoor Brons

Hans Uytenbogaardt Werkgroep    

 luidschema’s

Adrie Zwijnenburg Klokkenkoor Brons

Ereleden

Willem Meijnen  †

Sjoerd van Geuns

Ton Kroon

Dragers van de Speld van Verdienste

Corry Bok

Wilbert van der Hulst

Arie Noordermeer

Robert Vink

Tark Wijchers 

Commissies en werkgroepen:

Binnen het Gilde wordt veel werk verzet 

door commissies en werkgroepen� Aan 

het einde van het verslagjaar waren er, 

naast het bestuur en de Colleges van 

Luiders en Luidmeesters, zeventien andere 

werkverbanden actief�

• Beiergroep

• Commissie PR & Evenementen

• Jubileumcommissie UKG40

• Kascommissie

• Kledingcommissie

• Klokkenkoor Brons

• Ontvangstcommissie

• Redactie Luid&Duidelijk

• Webredactie

• Werkgroep Audiovisuele Producties

• Werkgroep Excursies

• Werkgroep Fotoarchief 

• Werkgroep Jacob van Eyckprijs

• Werkgroep Klokkenatlas Stad Utrecht

• Werkgroep Klokuitbreiding Geertekerk

• Werkgroep Luidschema’s

• Werkgroep Lustrumreis

 

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 ver-

volgens naar ‘Lid worden’� Daar vindt u het aanmeldingsformulier� Met het lid-

maatschap, 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�




