
2015

Jaarverslag



2 Jaarverslag 2015

Dit jaarverslag van het UKG verschijnt als extra editie van Luid & Duidelijk, 

het verenigingsperiodiek van het Utrechts Klokkenluiders Gilde.

Jaargang 35, nummer 81, maart 2016

Teksten: Arie Noordermeer, Bram van der Wees

Foto’s: Wilbert van der Hulst, Arie Noordermeer, Toos van Rijn en UKG-archief

Vormgeving: CO2 Premedia, Amersfoort

Druk: Drukkerij Wilco, Amersfoort

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

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40 480 738

De vereniging is opgericht op 24 december 1979 in de Michaëlskapel van de  

Domto ren; dit is op 9 maart 1987 notarieel bevestigd ten overstaan van 

Mr. W.M. van Grafhorst, notaris te Utrecht.



3Utrechts Klokkenluiders Gilde

 Ter inleiding

Het 36ste jaar in de geschiedenis van het Utrechts Klokkenluiders Gilde ligt weer achter 

ons. Een jaar waarin weer bijzondere momenten waren om bij stil te staan. Vrolijke 

momenten zoals de prachtige luiding bij Le Grand Depart van de Tour de France in 

onze Domstad en de presentatie van de poëziebundel over klokken op 11 november – 

samen met onze zuster organisatie de Utrechtse Klokkenspel Vereniging. Maar ook 

– zelfs tot tweemaal toe – indrukwekkende luidingen om slachtoffers van terreur op 

Europese bodem te gedenken.

De groei van het UKG bereikte in de zomer een mijlpaal toen ons 750ste lid feestelijk 

werd verwelkomd. En er was nog een record. Nog nooit schreven zich in één jaar 

zoveel nieuwe leden in voor het UKG: 107. Door die groei is het UKG uitgegroeid tot 

het grootste campanologie netwerk ter wereld. Een bundeling van kennis en enthou-

siasme waar we met recht trots op mogen zijn. Ook de ambitie om klokkenluider te 

worden bij het UKG is groter dan ooit. Aan het einde van dit verslagjaar stonden er 

maar liefst elf mensen op de wachtlijst om luider te worden. Voor sommigen op deze 

wachtlijst zal het dus nog wel even duren voor ze aan de beurt zijn. Maar gelukkig be-

perkt het UKG zich niet alleen tot het luiden van klokken. Er is zoveel te doen en te be-

leven binnen onze vereniging dat ook de mensen van de wachtlijst zich niet hoeven te 

vervelen. Dit jaarverslag wil u een overzicht geven van al die activiteiten en ambities. 

Dankzij de fi nanciële bijdrage van het grote aantal leden wordt een gezonde fi nanciële 

basis onder onze vereniging gelegd en dankzij de inspanningen van meer dan honderd 

actieve leden kan het UKG al deze ambities waarmaken. Een oprecht woord van dank 

vanuit het bestuur aan al deze leden is dan ook op z’n plaats!

Tenslotte nog iets over de vorm van dit verslag. Wat opvalt is dat het formaat anders 

is dan u gewend bent. Dit komt doordat voor 2016 nieuwe wegen worden ingeslagen 

met Luid & Duidelijk. Voortaan zal het tijdschrift op dit formaat worden afgedrukt. 

Ook is dit jaar het fi nan ciële verslag integraal in het jaarverslag opgenomen. 

Ik wens u veel leesplezier met dit jaarverslag!

Arie Noordermeer,

Secretaris UKG
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 Het luiden

Bartholomeus Gasthuis – die normaal 

gesproken dagelijks wordt geluid – bij-

na een maand buiten gebruik is geweest 

wegen herstelwerkzaamheden.

Eén luiding kan betekenen dat er één klok 

werd geluid, maar ook dat er een vol ge-

lui was waarbij 24 luiders werden inge-

schakeld. Als alle uitgevoerde luid(mees-

ter) beurten worden opgeteld, komen we 

op ruim 2.400 inspanningen. Een forse 

prestatie! Als bijlage bij dit jaarver slag is 

een compleet overzicht opgeno men van 

alle uitgevoerde luidingen. 

Traditiegetrouw begon het luidjaar ook 

dit keer weer precies om middernacht  op 

In dit jaarverslag willen we u onder 

meer laten zien dat het Utrechts Klok-

kenluiders Gilde meer is dan een groep 

luiders. Maar, hoeveel werkgroepen en 

activiteiten er ook zijn, het luiden van de 

klokken in onze Domstad blijft toch onze 

belangrijkste bezigheid. Dat was ook zo 

in 2015. Ruim 80 luiders kwamen samen 

1015 keer in touw op een van de negen 

plekken waar de klokken met de hand 

geluid worden. 

De reden dat het aantal luidingen iets 

achterbleef bij andere jaren heeft te 

maken met het feit dat de klok van het 
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nieuwjaarsmor gen. Onder het genot van 

champagne en oliebollen hadden zich 

weer tientallen luiders en hun familiele-

den op de luidzolder verzameld om het 

nieuwe jaar in te luiden. Buiten op het 

Domplein had zich een aantal mensen 

verzameld om samen af te tellen, op weg 

naar het nieuwe jaar. Een bruisende start 

van het jaar 2015!

In het College van Luiders heeft zich 

maar één wijziging voorgedaan in 2015. 

Gandalf Dröes stopte als luider wegen 

emigratie. Peter Boss werd in zijn plaats 

toegelaten als aspirant klokkenluider.

Ulrich Konietzny, vorig jaar gestopt als 

luider, kwam in 2015 onverwacht te over-

lijden. Op zondag 22 november werden 

daarom de luidingen van de Domtoren, 

de Jacobitoren en de St. Gertrudistoren 

aangepast. Ulrich is ruim tien jaar actief 

geweest als klokkenluider.

De doordeweekse luidingen in het Bar-

tholomeus Gasthuis worden verzorgd 

door een vaste luidersgroep. Drie men-

sen hebben in 2015 deze groep verla-

ten: Carla van den Brugghen, Constant 

 Henkel en Pauline Mettrop. Voor hen in 

de plaats kwamen drie nieuwe Bartholo-

meusluiders: Carien van Gijn, Johan van 

den Hurk en Willemien Scholte.

Vier luiders hebben in 2015  hun opleiding 

met goed gevolg afgerond. Op 11 novem-

ber werden Aurelia Kroezen, Jan Ronner, 

Antonin Vácha en Alena Váchová gecerti-

fi ceerd als klokkenluider.

Ook was er een jeugdluider die de leeftijd 

van 16 jaar bereikte. Bij het UKG betekent 

dit dat je doorstroomt naar de groep vol-

wassen luiders. Tijdens het Paasontbijt 

werd Jesse Oostermann dan ook gecer-

tifi ceerd.

Volle luidzolder Certificering 2015

Certificering Jesse Oostermann
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De groep jeugdluiders  bestond eind 2015 

uit zeven tieners. De groep werkt nog 

steeds hard aan het plan om twee extra 

luidklokken in de Buurtoren te realiseren. 

Tussendoor was er ook nog tijd voor uit-

stapjes met de jeugdluiders. Op 31 oktober 

bezochten ze de Grote Kerk van Dordrecht. 

De klokken werden geluid, waaronder de 

zwaarste klok van Nederland, en er werd 

zelf meegespeeld op de beiaard met stads-

beiaardier Boudewijn Zwart. 

Daarna volgde een soort masterclass 

Wisselluiden. In Dordrecht heeft men 

een peal van 8 klokken die op de Engel-

se manier geluid kunnen worden. Er was 

ook een groep Engelse luiders aanwezig 

om met onze jeugdluiders te oefenen. 

Op 27 december bezochten de jeugdlui-

ders het Sint Thomasluiden in het Friese 

Katlijk. Een oude traditie waarbij gedu-

rende tien dagen achtereen de klokken 

worden geluid. En dan niet zomaar op 

de Utrechtse manier, maar zodanig dat 

de slagen van de twee klokken elkaar 

precies afwisselen. Vierkantluiden heet 

dat. 

Sommige luiders blijken maar moeilijk 

afscheid te kunnen nemen. Op zich is het 

een goed teken dat vrijwilligers zich zo 

sterk verbonden voelen met hun werk, 

maar soms is het moment aangebroken 

dat iemand beter kan stoppen met lui-

den. Om die stap te vergemakkelijken 

heeft het bestuur besloten om degenen 

die stoppen met luiden en lid blijven van 

het UKG, de status van ‘oud-luider’ te ge-

ven. Zij worden als zodanig in de leden-

administratie geregistreerd en kunnen 

uitgenodigd worden bij bijzondere eve-

nementen. 

Op 8 januari 2015 en 16 november 2015 wa-

ren er bijzondere luidingen op de Dom-

toren. Buiten verzamelde zich publiek 

om stil te staan bij de slachtoffers van 

terreuraanslagen in Parijs. Deze herden-

kingsbijeenkomsten onder leiding van de 

burgemeester waren georganiseerd door 

de gemeente. Boven in de Domtoren 

werd de Mariaklok geluid – een symboli-

sche keuze: Zij die troost biedt. Deze mo-

menten hebben grote indruk gemaakt op 

het publiek en de luiders.

Een andere luiding die bij velen kippen-

vel veroorzaakte, was het feestelijk vol 

gelui op de Domtoren toen daar op zon-

dag 5 juli het peloton met wielrenners 

van de Tour de France onderdoor fi etste. 

Meespelen op de beiaard Masterclass wisselluiden
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ken. De gemeente Utrecht vond dit niet 

nodig en wil het ook niet faciliteren. 

Binnen het College van Luidmeesters 

heeft Theo van Soest de rol van Wilbert 

van der Hulst overgenomen als voorzit-

ter van het College van Luidmeesters. 

In het verslagjaar werden luidmeesters 

Sjoerd van Geuns, Johan van den Hurk, 

Rogier Schokker, Anna van Soest en 

 Robert Vink voor twee jaar herbenoemd 

als luidmeester. Eric Vriezen werd voor 

de eerste maal benoemd en wel voor de 

periode van één jaar. Met deze eenmalig 

afwijkende termijn blijft het rooster van 

aftreden van het College van Luidmees-

ters beter in evenwicht.

Utrecht is rijk gezegend met luidklok-

ken. Dit komt doordat in Utrecht relatief 

veel kerken staan. Sommige kerkgenoot-

schappen hebben te maken met terug-

lopende kerkgang. In 2015 werd dit op-

nieuw duidelijk toen het RK Aartsbisdom 

bekend maakte dat meerdere parochie-

kerken zouden gaan sluiten. Voor het 

UKG was dit bericht aanleiding om aan 

de stedelijke parochiebesturen een brief 

te sturen waarin hen, ondanks de moei-

lijke opgave kerken af te stoten, werd ge-

vraagd om zorg te hebben voor de luid-

klokken. Als een kerkgebouw overgaat 

naar een andere geloofsgemeenschap, 

heeft dit meestal geen gevolgen voor de 

klokken. Maar als een kerk een niet-re-

ligieuze bestemming krijgt is het denk-

baar dat de klokken ook bij de nieuwe 

gebruiker of eigenaar zo af en toe nog 

eens worden geluid. En mocht een kerk-

gebouw onverhoopt worden afgebroken, 

dan wil het UKG graag meedenken over 

een nieuwe bestemming van de klokken. Fietsen onder de Dom

Tienduizenden mensen waren op dit eve-

nement rond het Domplein afgekomen. 

Op 11 november werd er geoefend met 

het beieren op de Buurtoren. Dit beie-

ren kwam in de plaats van de luiding die 

normaal gesproken voorafgaat aan de 

oecumenische Sint Maartensvesper in de 

Domkerk. Overigens ligt er nog altijd een 

voorstel bij de gemeente om het luiden 

op de Buurklokken bij bepaalde feest-

dagen te vervangen door beieren.

Het College van Luidmeesters  kwam in 

het afgelopen jaar tweemaal bijeen. Om-

dat een van de luidmeesters heeft aan-

gegeven zijn taak per einde van 2016 te 

zullen neerleggen, is het college op zoek 

gegaan naar een nieuwe luidmeester. Die 

vervanging is gevonden is de persoon 

van Eric Vriezen. Luidmeesters besteden 

veel aandacht aan het opleiden van de 

luiders en de vorderingen die ze daarbij 

maken. In 2015 is ook een calamiteitenoe-

fening gehouden, waarbij de Domtoren 

moest worden ontruimd tijdens een lui-

ding. Daarbij kwam onder meer de vraag 

naar boven of luidmeesters niet over een 

BHV-certifi caat zouden moeten beschik-
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 De vereniging

we elk jaar op 1 januari een kleine terug-

gang in het aantal leden hebben. Die te-

ruggang vangen we gelukkig al sinds vele 

jaren op met een forse ledengroei. Niets 

om ons zorgen over te maken dus. Maar 

je weet vrij zeker dat, als je in decem-

ber lid nummer 750 inschrijft, dit aantal 

na 1 januari weer onder die 750 duikt. En 

dus brak er in het voorjaar opnieuw een 

moment aan dat het 750ste lid werd inge-

schreven. Dat was Joost van Berkel uit 

Utrecht en hij werd deze zomer feeste-

lijk onthaald. Een overzicht van de leden-

groei over meerdere jaren is opgenomen 

in een grafi ek.

In 2015 schreven zich 107 nieuwe leden in 

(vorig jaar 91) en in de loop van het jaar 
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Aantal leden:

Het einde van de ledengroei lijkt voorlo-

pig nog niet in zicht. We sloten het jaar 

af met 820 leden. In de zomer werd Joost 

van Berkel feestelijk verwelkomd als ons 

750ste lid. Een heuse mijlpaal!

De opmerkzame lezer kan zich afvragen 

of het vorige jaarverslag al niet afsloot 

met 755 leden en hoort een bericht over 

het 750ste lid dan niet in het jaarverslag 

over 2014 thuis? Het antwoord is ja en 

nee. Daarom enige uitleg. In december 

2014 werd lid nummer 750 ingeschreven. 

Maar aan het einde van het jaar weten 

we ook dat er leden zijn die zich laten 

uitschrijven. Uitschrijven gebeurt in 

principe met ingang van het eerstvol-

gende verenigingsjaar. Zo komt het dat 
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kennis en vaardigheden. Je kunt geen 

probleem bedenken waarvoor Tark niet 

een effectieve oplossing kan verzinnen 

en uitvoeren. Bovendien is hij een pret-

tige collega om mee samen te werken. 

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 

acht keer vergaderd. In de samenstelling 

van het bestuur  van het UKG deed zich 

in het afgelopen jaar formeel geen wijzi-

ging voor. Wel heeft Eric Vriezen toege-

zegd te willen toetreden tot het bestuur. 

Die benoeming wordt voorgelegd aan de 

Algemene Ledenvergadering van 2016; 

tot die tijd draait Eric mee als aspirant- 

bestuurslid en is hij voor het bestuur de 

vertegenwoordiger van het College van 

werden 42 leden uit geschreven (vorig jaar 

waren dat er 39). Het aantal actieve leden 

ligt iets boven de 100. Een volledig over-

zicht van actieve leden is opgenomen in 

de bijlage. Om wat meer zicht te krijgen 

op de meerjarige trends van in- en uit-

schrijvingen is hieronder ook een grafi ek 

opgenomen die dat in beeld brengt.

Op 16 januari, tijdens de Gildemaaltijd, 

werd de zilveren Speld van Verdienste 

uitgereikt. Ditmaal was Tark Wijchers de 

gelukkige. Tark is luider en luidmeester 

binnen het UKG. Hij kreeg de speld niet 

omdat hij een van de oudste luiders is, 

maar omdat hij zich op onnavolgbare 

wijze onderscheidt door zijn technische 
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Luidmeesters. De samenstelling van het 

bestuur is vermeld in de bijlage. 

Op 29 april vond de Algemene Ledenver-

gadering  plaats in het kerkgebouw van 

de Evangelisch-Lutherse gemeente aan de 

Hamburgerstraat. Het algemene en fi nan-

ciële beleid zoals dit door het bestuur in 

het vorige verslagjaar was gevoerd, kreeg 

de harte lijke instemming van de leden.

De bestuursleden Arie Noordermeer en 

Bram van der Wees werden voor twee 

jaar herkozen. Johan van den Hurk was 

ook aftredend maar niet herkiesbaar. Hij 

nam na 28 jaar afscheid van het bestuur. 

Van 1987, het jaar waarin de stichting for-

meel werd opgericht, tot 2002 was Johan 

secretaris en daarna algemeen bestuurs-

lid. Op 3 juli volgde nog een afscheids-

diner met het bestuur.

Naast Will Rutten werd René Swane 

voor twee jaar benoemd in de nieuwe 

Kascommissie. Aansluitend aan de le-

denvergadering verzorgde Prof. dr. Leen 

Dorsman, hoogleraar aan de Universiteit 

Utrecht, een lezing over de geschiedenis 

van de Universiteit Utrecht.

Op zaterdag 1 mei bracht een fl ink aan-

tal Utrechtse luiders een bezoek aan de 

landelijke ontmoetingsdag voor klokken-

luiders. Dit maal was het Amersfoorts 

Klokkenluidersgilde de gastheer. Met een 

ontvangst in de Sint Joriskerk, bezoeken 

aan de luidingen in de Onze Lieve Vrou-

wetoren en rondvaarten over de stads-

grachten en de Eem, werd het een prach-

tige dag vol goede contacten.

Op 2 juni, Stadsdag, verzorgde Toerisme 

Utrecht een bijzondere rondleiding waar-

in er veel meer dan gebruikelijk aandacht 

werd besteed aan beiaard en luidklok-

ken. Een van luiders verzorgde de uitleg 

bij de klokken. Na afl oop was er in de 

Michaëlskapel een kleine ontvangst van 

deze bezoekers. De groep deel nemers 

was niet heel erg groot, maar de belang-

stelling daarentegen wel! Voor herhaling 

vatbaar dus.

Regelmatig wordt er een beroep gedaan 

op de kennis en ervaring van het UKG 

als het gaat om klokken, maar soms ook 

als het gaat om een klokkenluiders gilde. 

Zo hebben vrijwilligers uit Vianen in 2015 

contact met ons gezocht omdat zij bezig 

zijn met de oprichting van een klokken-

luidersgilde. We hebben ze met voor-

beeldstatuten en -reglement en goede 

raad terzijde kunnen staan.

In het afgelopen jaar is binnen het be-

stuur een discussie gevoerd over de 

wenselijkheid van de oprichting van een 

landelijk verband van klokkenluiders. 

Met name rond de thema’s opleiding en 

erfgoed zouden de krachten goed te bun-

delen zijn en kan de aanwezige kennis 

worden gedeeld. Anderzijds is het UKG 

in vergelijking met de andere gilden in 

Eric Vriezen
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Nederland beduidend groter en actiever. 

Vraag is dan of een landelijk verband niet 

te veel zal gaan leunen op het UKG. Toch 

is afgesproken om de vraag een keer in 

breder verband te bespreken. 

2016 is een Sint Maartensjaar. Dan is 

het namelijk 1700 jaar geleden dat onze 

stadspatroon werd geboren. De Stich-

ting Sint Maarten Utrecht heeft daarom 

tal van organisaties opgeroepen om in 

2016 extra activiteiten te organiseren. 

Het UKG heeft hieraan gehoor gegeven. 

Al langer bestond de wens om een keer 

een meerdaagse busreis te maken naar 

Tours. De werkgroep Lustrumreizen 

werd gevraagd om dit idee uit te werken. 

In december zijn de werkgroepleden zelf 

richting Frankrijk getogen om ter plaatse 

afspraken te maken. En in 2016 zal een 

groep van 62 UKG-leden de stad bezoe-

ken waar Martinus ooit bisschop was. 

Uiteraard worden daarbij ook bijzondere 

torens en klokken meegenomen in het 

programma. Toch was dit voor de werk-

groep kennelijk nog niet voldoende, want 

men heeft ook nog een aantal andere ac-

tiviteiten voorbereid. Eind 2015 kregen 

alle leden een folder op de mat met daar-

in een aanbod van een museumbezoek, 

een fi lmavond, een lezing, een klokken-

concert en kookworkshop – en dit alles 

in het teken van Sint Maarten.

In 2005 bracht het UKG een boek uit, 

geschreven door Sjoerd van Geuns, over 

de klokken in de Domtoren die toen 500 

jaar bestonden. Inmiddels was dit boek 

uitverkocht en besloot het bestuur tot 

een tweede oplage. Voorafgaand aan de 

herdruk heeft de auteur nog een aantal 

verbeteringen aangebracht. Het wordt 

niet alleen verkocht in de gildewinkel, 

maar bij speciale acties ook cadeau ge-

daan aan nieuwe leden.

Traditiegetrouw vond op 11 november  de 

verenigingsavond plaats. Opnieuw kwam 

de vereniging bijeen in de Aula van de 

Universiteit. En ook dit keer zat de zaal 

vol! Burgemeester Jan van Zanen hield 

een inleiding over Sint Maarten en de 

betekenis van zijn gedachtegoed voor 

onze stad. De muzikale omlijsting werd 

verzorgd door het Trio Sorelli. De Sint 

Maar tensgift was bestemd voor Resto 

VanHarte, een organisatie die met maal-

tijdprojecten probeert om de eenzaam-

heid te doorbreken. De gift vanuit de 

vereniging werd aangevuld met bijdra-

gen van de bezoekers zodat een prach-

tige gift van € 1.400 kon worden overge-

maakt aan dit goede doel.

Na het eerste deel van het programma 

ging iedereen naar buiten om de grote 

Excursiecommissie in Tours
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luiding te beluisteren waarmee de feest-

dag van Sint Maarten werd afgesloten. 

Helaas liet een aangelegde beeldverbin-

ding met de klokkenluiders en de klok-

ken in de toren de initiatiefnemers in de 

steek. Tenslotte werd in de Domtoren de 

avond besloten met de certifi cering van 

nieuwe luiders en de traditionele bis-

schopswijn.

Er waren dit jaar vier seizoenborrels . Op 

19 maart vond de Lenteborrel plaats in 

de Domtoren. Vooraf gaand hieraan werd 

gezamenlijk de post naar alle leden voor 

de Algemene Ledenvergadering in gepakt. 

De Zomerborrel werd op 24 juni gecom-

bineerd met een bezoek aan het Ariëns-

instituut. Dit is de priesteropleiding van 

het RK Aartsbisdom Utrecht. Deze be-

schikt over een huis met een stijlvolle 

zaal waar we werden ontvangen door 

rector Kuipers die het werk van het in-

stituut toelichtte. De Herfstborrel vond 

op 23 september plaats in de Domtoren 

en kon voor luiders worden gecombi-

neerd met een bezoek aan DOMunder, 

waar zij door de ondergrondse schat-

kamers aan het Domplein werden geleid. 

De Winterborrel was op 22 december en 

stond in het teken van de poëziebundel. 

Leden van de werkgroep werd gevraagd 

om hun favoriete gedicht voor te lezen. 

En het gelegenheidskoor zong nogmaals 

het op muziek gezette gedicht van Alexis 

de Roode. De seizoenborrels werden elk 

door zo´n 30 à 40 leden be zocht. 

Alle leden die in het afgelopen jaar lid 

waren geworden zijn voor Hemelvaarts-

dag 2015 (14 mei) uitgeno digd om nader 

kennis  te maken met het UKG. Zo’n 30 

bezoekers gaven aan de uitnodiging ge-

hoor. Ze werden al vroeg verwelkomd op 

de Domtoren en woonden daar de lui-

ding bij. Hierna werd uitgebreid koffi  e 

gedronken met de luiders en werd een 

presentatie verzorgd over het UKG. 

De gildewinkel is niet meer weg te den-

ken uit de vereniging. Bij speciale gele-

genheden, zoals Open Monumentendag, 

de Adventsviering en St. Maarten, wor-

den de artikelen ook rechtstreeks aan 

belangstellenden verkocht. De omzet 

van de winkel bedroeg dit jaar € 1.019 

(vorig jaar was dat € 1.053). Op zoek naar 

nieuwe artikelen voor de winkel werden 

dit jaar petten en stropdassen uitgepro-

beerd. De gildewinkel wordt gerund door 

Peter van Rijn.

Buiten luisteren naar de luidingBurgemeester Jan van Zanen
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 Werkgroepen

van de contacten met de leden, uitge-

zonderd het verenigingsorgaan Luid & 

Duidelijk. De voorzichtige stappen op 

weg naar een nieuwe website werden 

met grote interesse door de commissie 

gevolgd. Er zijn vanuit deze commissie 

ook vijf digitale nieuwsbrieven versche-

nen. De commissie heeft afscheid geno-

men van Yvonne Poort, Pauline Mettrop 

en Willem Otto. Voor hen zijn gelukkig 

ook weer vervangers gevonden. Eind 2015 

bestond de commissie uit Duco van der 

Eijk, Ynske van Empel (voorzitter), Arie 

Noordermeer, Adri Onnekink en Luella 

de Regt.

De commissie heeft besloten om in het 

komende jaar Utrechtse zangkoren uit 

te nodigen voor een ontvangst rond een 

Werkgroep excursies 
Op zaterdag 26 september reisde een 

bus vol UKG’ers naar Den Bosch en Zalt-

bommel. Aanvankelijk stond ook Wijk bij 

Duurstede nog op het programma, maar 

door een defect aan de klok kon het be-

zoek hier op het laatste moment niet 

doorgaan. In Zaltbommel werd een uit-

gebreid bezoek gebracht aan de Grote– 

of Sint Maartenskerk. Onder de klanken 

van een prachtige luiding toog de groep 

naar de sfeervolle Gertrudiskapel voor 

een lunch. In Den Bosch konden de klok-

ken van de Sint Janskathedraal worden 

bezocht en brachten we nog een bezoek 

aan het Jheronimus Bosch Art Center in 

de voormalige Sint Jacobskerk. 

PR–commissie
De PR–commissie  kwam in het verslag-

jaar zes maal bijeen. Omdat de com-

missie nogal wat personele wijzigingen 

onderging in 2015 is ook nagedacht over 

de taak en rol van de commissie. De er-

varing is dat de commissie steeds vaker 

wordt ingezet bij de uitvoering van ac-

tiviteiten. Daarom heeft de commissie 

zich omgevormd tot de Evenementen en 

PR–commissie. 

De commissie verzorgt de beschikbaar-

heid van promotiemateriaal, de presen-

tie op evenementen en het onderhouden 

Excursie Zaltbommel
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ren heeft vervuld. Hij blijft lid van de 

redactie. Bram van der Wees neemt de 

functie van hoofdredacteur over. Ook het 

vertrouwde formaat verandert. Er komt 

meer ruimte voor de inhoud en boven-

dien wordt het hele tijdschrift voortaan 

in kleur gedrukt. 

In 2015 zijn er weer drie edities versche-

nen van Luid & Duidelijk : twee regulie-

re nummers in juni en december, en in 

maart het jaarverslag over 2014. 

Werkgroep luidschema’s
De werkgroep die de luidschema’s  opstelt 

voor het komende jaar zorgde hier ook 

dit najaar weer voor. Onze schema’s lo-

pen van het begin van de Advent tot aan 

het einde van het kerkelijk jaar. Per loca-

tie wordt een schema vastgesteld waarin 

een zorgvuldige afweging gemaakt wordt 

tussen traditie en vernieuwing.

Werkgroep gildemaaltijd
Voor de leden die op de een of andere 

wijze actief zijn binnen de vereniging, 

wordt een jaarlijkse Gildemaaltijd  ge-

organiseerd. Voor de Gildemaaltijd 2015 

mochten we gebruik maken van de Nico-

luiding. Het zijn potentieel geïnteresseer-

de mensen omdat ze van muziek houden 

en het geeft het UKG de mogelijkheid om 

meer bekendheid te krijgen.

Tenslotte heeft de commissie nog be-

moeienis met het project Gidsen gid-

sen gidsen. Daarbij is het de bedoeling 

dat vrijwilligers die regelmatig als gids 

binnen het UKG optreden, op hun beurt 

weer gegidst kunnen worden door ande-

re gidsen. Zo leert men van elkaar en is 

men hopelijk op meer plekken inzetbaar. 

De kennis die gidsen hebben zou via het 

besloten deel van de website met elkaar 

gedeeld kunnen worden. Ook komt er 

een mailgroep zodat verzoeken om rond-

leidingen snel en effi  ciënt uitgezet kun-

nen worden onder de betrokken vrijwil-

ligers. Dit project wordt uitgevoerd door 

Peter Boss en Wouter Iseger.

Redactie Luid & Duidelijk
De redactie bestond in 2015 uit Luella 

de Regt, Hanneke van Maanen en Adri 

Onnekink en werd eind 2015 uitgebreid 

met Bram van der Wees. Voor Adri was 

dit een moment om terug te treden als 

hoofdredacteur, een rol die hij vele ja-

Gildemaaltijd 2015
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laïkerk. Op 16 januari werd aan ongeveer 

80 actieve leden een zelfbereide maaltijd 

voorgezet. Nadenkend over de patroon 

van deze kerk, Sint Nicolaas, geboren in 

Turkije en gewoond hebbend in Italië, 

besloot de werkgroep om de gasten een 

Turks–Italiaans menu voor te schotelen. 

De muzikale omlijsting werd verzorgd 

door leden van onze eigen vereniging. De 

werkgroep die deze Gildemaaltijd voor-

bereidde, bestond uit Louis  Akkermans, 

Eduard van Binnendijk, Corry Bok, Kees 

van den Ham, Arie Noordermeer en 

 Barbara Orthen. Eind 2015 startte de com-

missie de voorbereidingen voor de Gilde-

maaltijd 2016.

Werkgroep poëziebundel
Op 11 november presenteerden de 

Utrechtse Klokkenspel Vereniging1 en 

het Utrechts Klokkenluiders Gilde een 

poëziebundel. Een werkgroep, bestaande 

uit Ad Kok, Dick van Dijk en Bram van 

der Wees selecteerde een veertigtal ge-

dichten over klokken en beiaarden. Onze 

luider Liesbeth Verdonk heeft de bundel 

geïllustreerd. Voor de gelegenheid werd 

aan een van Utrechtse stadsdichters, 

 Alexis de Roode, de opdracht gegeven 

een gedicht over de Utrechtse klokken 

te maken. Dit gedicht werd vervolgens 

van een meerstemmige melodie voorzien 

door ons lid oud-stadsbeiaardier Arie Ab-

benes. Een gelegenheidskoor van UKG-le-

den voerde het vervolgens uit.

1 De UKV is een stichting die zich richt op de 

promotie en het gebruik van de drie bei-

aarden in de stad Utrecht. De UKV organi-

seert de bespeling van deze beiaarden door 

gastbeiaardiers in de zomermaanden.

Voor alle leden was er een exemplaar van 

de bundel beschikbaar en vervolgens is 

deze te koop via de gildewinkel van het 

UKG en enkele Utrechtse boekhandels. 

Werkgroep gipsafdrukken
De inventarisatie van de gipsafdrukken 

van randschriften en versieringen van 

belangrijke luidklokken uit de provin-

cie Utrecht, die zich in de Domtoren 

bevinden, werd afgerond. Alle objecten 

zijn beschreven, gefotografeerd, schoon-

gemaakt en verpakt door Elisabeth 

 Groeneveld en Lidy Otto. Het resultaat 

van deze inventarisatie werd gepubli-

ceerd op de website van het UKG. 

Dichtbundel
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 Publiciteit

de penningmeester zelfs een crowdfun-

dingsactie onder de eigen leden. Als de 

fi lm klaar is, beschikt het UKG over een 

mooi instrument om de vele publieks-

presentaties te ondersteunen.

Het thema van de Open Monumentendag 

2015 was Kunst & Ambacht. In dit kader 

was het UKG gevraagd om zich royaal 

te presenteren op het Domplein. Van 

die uitnodiging is dankbaar gebruik ge-

maakt. Naast een informatiekraam werd 

de beierinstallatie neergezet waarmee 

het publiek kon oefenen. Als men erin 

slaagde om een voorbeeldmelodie te spe-

len kon men een gratis portie poffertjes 

afhalen bij de poffertjeskraam van het 

UKG. Verder was er een fi lmpresentatie 

over het maken van klokken en kon men 

meedoen aan een prijsvraag. Een mooie 

gelegenheid om het UKG onder de aan-

dacht te brengen bij een breed publiek.

De website lijkt een steeds belangrijker 

communicatiemiddel te worden. Nog elk 

jaar groeien de bezoekcijfers van de web-

site. In het publieke gedeelte werden in 

2015 gemiddeld 16.600 pagina’s per maand 

opgevraagd. Vorig jaar waren dat 11.000 

pagina’s. Door actieve leden werd de site 

ruim 26.000 keer geraadpleegd; vorig 

jaar was dat aantal nog ruim 25.000.UKG haalt Teletekst

Met grote regelmaat is er ook in het af-

gelopen jaar weer bericht over het werk 

van het UKG. Veelal ging het daarbij om 

lokale of regionale media; een enkele 

keer betrof het de landelijke radio en TV. 

Enkele voorbeelden hiervan:

• de twee herdenkingsluidingen voor 

de slachtoffers van terreuraanslagen 

in Parijs,

• de presentatie van de poëziebundel,

• de huldiging van het 750ste UKG–lid,

• de luidingen tijdens de Tour de 

France,

• een luiding op de Jacobitoren naar 

aanleiding van de vervolging van 

christenen in het Midden Oosten.

In het verslagjaar werd een start ge-

maakt met de productie van een pro-

fessionele documentaire over Utrechtse 

klokken en het werk van het UKG. On-

der voorbehoud van fi nanciering werd 

de opdracht gegund aan Beeldland. De 

fondsenwerving voor de productiekos-

ten is begonnen. Eind dit jaar startte 
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 Externe relaties

De luiding op 27 april 2015 ter gelegen-

heid van Koningsdag werd traditiege-

trouw  af gesloten met een bezoek aan de 

burgemeester. Op het stadhuis werd een 

glas Oranjebitter ge dronken. 

20 juni 2015 werd in Utrecht weer een 

Kerkennacht gevierd. Dit betekent dat 

veel kerken en kerkelijke gebouwen dan 

open zijn en een bijzonder programma 

bieden. Het UKG heeft hieraan meege-

daan door de Buurtoren voor publiek 

open te stellen. Er werden uiteraard 

rondleidingen gegeven. 

Op 6 juli 2015 werden studenten en vrij-

willigers van de het Ariënsinstituut, de 

Het UKG is een vereniging die zich niet al-

leen intern actief opstelt voor haar leden, 

maar ook in vesteert in goede relaties met 

mensen en instellingen om haar heen. In 

dit verband werden ook in het afgelopen 

jaar weer veel acties ondernomen. Met 

name bij de vele ontvangsten van publiek 

bij een luiding speelde de ontvangstcom-

missie  een belangrijke rol. Gastvrijheid is 

voor het UKG een belangrijk uitgangspunt 

en dat maakte deze commissie meer dan 

waar. De commissie bestond in 2015 uit 

Corry Bok, Adri Onnekink en Luella de 

Regt. Hieronder een greep uit de vele ex-

terne contacten uit het afgelopen jaar.

Op 2 januari bezocht een delegatie van 

het bestuur het Nieuwjaarsfeest  van de 

gemeente Utrecht. Een uitgelezen moge-

lijkheid om veel relaties te ontmoeten.

In diezelfde maand bezocht een delega-

tie van het bestuur de Nieuwjaarsrecep-

tie van Museum Speelklok , een instelling 

waarmee het UKG al vele jaren goede be-

trekkingen onderhoudt.

In het verslagjaar werd twee keer over-

leg  gevoerd tussen het bestuur en de ge-

meente Utrecht. In dit overleg wordt ge-

sproken over allerlei zaken die te maken 

hebben met de kerktorens en de klokken, 

waarvan de meeste in eigendom zijn van 

de gemeente. De Jacobusklok in de Jacobikerk
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priesteropleiding van het RK Aartsbis-

dom Utrecht, ontvangen voor een uitleg 

over liturgische aspecten van het luiden. 

Ook woonden ze een luiding bij. 

Tijdens de luiding ter gelegenheid van de 

naamdag van Sint Jacobus werd op 25 juli 

de traditionele luiding uitgevoerd op de 

klokken van de Jacobikerk. Al even tra-

ditioneel werd deze luiding bijgewoond 

door zo’n 30 leden van het Nederlands 

Genootschap van Sint Jacob. 

Op zaterdag 29 augustus leverde het UKG 

een fl inke bijdrage aan het Festival Oude 

Muziek. Om 12.00 uur werd op de Dom-

toren een vol gelui uitgevoerd dat beluis-

terd werd door enkele honderden men-

sen op het Domplein. Hierna waaierde 

deze luiding in de vorm van een estafette 

uit over de zuidelijke en noordelijke bin-

nenstad. Op straat werd deze estafette 

gevolgd door twee groepen van in totaal 

zo’n 120 wandelaars.

Op zaterdag 28 november werd samen 

met het Citypastoraat Domkerk en de 

Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken 

een adventsprogramma georganiseerd. 

In de pandhof was er een adventsmarkt 

en natuurlijk luidden de klokken van de 

Domtoren de periode van Advent in. Vrij-

willigers van het UKG hebben geholpen 

bij het optuigen van de kerstboom in de 

Pandhof.

Adventsmarkt in de Pandhof
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 Financieel Jaarverslag 2015

Toelichting van de penningmeester

In het algemene jaarverslag kunt u le-

zen dat het UKG een enthousiaste ver-

eniging is met een veelheid aan activi-

teiten en initiatieven: een dichtbundel, 

een nieuwe druk van ‘500 jaar Van 

Wouklokken in de Utrechtse Domtoren’, 

praktische en fi nanciële hulp bij de af-

ronding van de restauratie van het Van 

Call–uurwerk in de Jacobikerk, opdracht 

tot het maken van een documentaire 

over het gilde, vernieuwing van de web-

site en zo meer.

Uit dit fi nanciële jaarverslag blijkt dat al 

deze activiteiten samen in één jaar tot 

een zekere fi nanciële ademnood hebben 

geleid. Maar u ziet ook dat we gebruik 

konden maken van het spaarzame beleid 

dat in de afgelopen jaren is gevoerd. Zoals 

in eerdere ledenvergaderingen aangekon-

digd zijn de destijds aangelegde reserves 

nu ingezet voor al deze activiteiten.

Het negatief resultaat komt uit op 

–€ 1.055,73. Het bestuur stelt voor dit re-

sultaat ten laste te brengen van het Eigen 

Vermogen. Voor het jaar 2016 verwach-

ten we minder fi nanciële turbulentie en 

rekenen we op een bescheiden positief 

resultaat.

De Kascommissie, bestaande uit Will 

 Rutten en René Swane, heeft de boek-

houding op maandag 1 februari 2016 ge-

controleerd en akkoord bevonden. Enkele 

opmerkingen bij de jaarrekening werden 

door de penningmeester verwerkt. 

Op de navolgende pagina’s vindt u de 

Staat van Baten en Lasten alsmede de 

 Balans. Deze geven een duidelijk, maar 

beknopt beeld van de fi nanciële staat 

van het UKG. 

Wilt u het complete Financiële Jaarver-

slag 2016 digitaal ontvangen, stuur dan 

een e–mail aan penningmeester@klok-

kenluiders.nl.

Wilt u een papieren exemplaar ontvan-

gen, stuur dan een mooie prentbriefkaart 

aan Penningmeester UKG, Poortstraat 83, 

3572 HE Utrecht.

Utrecht, februari 2016

Bram van der Wees

penningmeester UKG

Toelichting op de Staat van Baten en 
Lasten

Baten
De ledengroei gaat onverminderd door 

en leidde tot een mooie groei van de 

contributie–inkomsten; dat is belangrijk 

omdat het Gilde geen enkele structurele 
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subsidie ontvangt. De minimumcontri-

butie bedraagt al jaren € 15,--. Veel leden 

betalen spontaan een hoger bedrag. De 

gemiddelde bijdrage bedroeg dit jaar 

€ 21,05; in 2014 was dit € 20,23.

Zes leden maken gebruik van de moge-

lijkheid tot periodieke notariële schen-

king. Eén persoon werd lid voor het leven.

De collecte bij de Sint Maartensviering 

bracht € 826,98 op, een mooi bedrag voor 

een sympathiek doel: Resto VanHarte, 

waar buurtbewoners in Kanaleneiland 

en Overvecht samen kunnen koken en 

eten. Samen met de jaarlijkse bijdrage uit 

de verenigingskas werd € 1.326,98 over-

gemaakt.

De omzet van de Gilde(web-)winkel en 

van gildekleding bedroeg € 1.019,--. vrij-

wel evenveel als vorig jaar. 

De rente op de spaarrekening bedraagt 

nog slechts 0,15%. Gelukkig is enkele ja-

ren geleden een bedrag op een deposito 

gezet tegen 2,7% rente zodat er toch jaar-

lijks ruim € 405,-- aan rente binnenkomt.

Lasten
Organisatiekosten zijn de kosten van 

bestuur, de algemene ledenvergadering, 

premies en abonnementen, representatie 

en lidmaatschappen.

Communicatie omvat de kosten van 

Luid & Duidelijk, de website, porto en 

pro motie.

Onder de overige activiteiten vallen de 

seizoenborrels, de ontvangstcommissie 

en de jeugdluiders.

Inkoop artikelen: er werden in het ver-

slagjaar voor de winkel geen nieuwe al-

gemene artikelen ingekocht. Evenmin is 

er gildekleding ingekocht. 

Wel werd geïnvesteerd in twee boeken. 

De tweede, herziene druk van het boek 

€ 21,50 

€ 21,00 

€ 20,50 

€ 20,00 

€ 19,50 

€ 19,00 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gemiddelde contributiebijdrage per lid:

€ 19,54
€ 19,71 € 19,74

€ 20,47
€ 20,23

€ 21,05
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De Reserve website is geheel gebruikt 

voor de ontwikkeling van de nieuwe 

site.

Voor de fi nanciering van de documen-

taire is eind december 2015 een crowd-

fundingactie opgestart. Op 31 december 

was € 1.280,-- ontvangen. Doelstelling is 

€ 10.000,-- op te halen bij onze leden. 

Van een van de fondsen kregen we voor 

de documentaire een toezegging van 

€ 3.000,--. De fondsenwerving wordt 

voortgezet.

‘500 jaar Van Wou–klokken in de Utrecht-

se Domtoren’ kostte € 1.777,09; dit werd 

geheel gefi nancierd vanuit de reserves.

Het aandeel van het UKG in de productie-

kosten van de bundel klokkengedichten 

‘Mijn stem in brons gevangen’ bedroeg 

€ 2.941,09; dit werd voor € 1.000,--. gefi -

nancierd uit de reserve winkelartikelen.

Donaties aan derden betreft de St. Maar-

tensgift aan Resto VanHarte.

De Jacob van Eyckprijs is door het UKG 

in 2011 ingesteld als stimuleringsprijs 

voor een prestatie op het gebied van de 

campanologie. In 2014 is de prijs voor 

de tweede keer uitgereikt. In de tussen-

liggende jaren reserveren we hiervoor 

€ 1.500,--.

Begroting
Voor 2016 houden we voor alle posten re-

kening met een gelijke of lichtgroeiende 

opbrengsten en kosten.

Balans
De Activa spreken voor zich.

Bij de Passiva zijn de volgende opmerkin-

gen te maken:

De Reserve winkelartikelen (€ 1.000,--) is 

gebruikt voor de gedeeltelijke fi nancie-

ring van de bundel klokkengedichten.

De Reserve Jacob van Eyckprijs is aange-

vuld met € 1.500,--.

De Reserve klokkenmuseum is voor een 

bedrag van € 1.385,-- gebruikt voor de res-

tauratie van het Van Call-uurwerk in de 

Jacobikerk.

De Reserve publicaties is voor een be-

drag van € 1.777,-- gebruikt voor de uitga-

ve van de tweede druk van ‘500 jaar Van 

Wouklokken’.
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Baten en Lasten
resultaat begroting resultaat begroting

2015 2015 2014 2016

BATEN

Contributies 16.226 15.000 14.549 16.925

Giften 972 1.000 1.442 900

Luidingen 872 900 886 880

Bijdragen ontvangsten 75 250 230 200

Bijdragen uit projecten 0 0 0 0

Bijdragen gildemaaltijd 2.000 2.000 1.925 2.000

Bijdragen excursies 2.544 3.000 2.363 2.500

Bijdragen Sint Maarten 0 0 0 0

Inkomsten winkel 1.019 1.000 1.053 1.150

Rente ontvangen 433 405 465 405

   Totaal regulier jaar 24.141 23.555 22.912 24.960

Lustrumexcursie Spanje 0 0 74.369 0

Excursie Tours 2016 0 0 0 58.500

Totaal 24.141 23.555 97.282 83.460

LASTEN

Organisatiekosten 3.894 3.000 2.745 4.585

Communicatie 9.043 7.000 6.901 9.250

Luidingen 17 400 243 200

Gildemaaltijd 2.264 2.000 2.038 2.000

Excursies 2.416 3.000 2.575 2.500

Sint Maarten 1.078 2.000 1.782 1.200

Overige activiteiten 1.355 1.200 984 800

Inkoop artikelen 2.231 1.000 112 1.000

Bankkosten 271 300 251 300

Donaties aan derden 1.327 1.500 1.523 1.300

Jacob van Eyckprijs 1.500 1.500 785 1.500

Overige reserveringen 0 0 0 0

   Totaal regulier jaar 25.396 22.900 19.939 24.635

Lustrumexcursie Spanje 0 0 74.930 0

Excursie Tours 2016 0 0 0 58.500

Totaal 25.396 22.900 94.868 83.135

Resultaat -1.256 655 2.413 325
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Balans per 31 december 2015

Activa 31-12-15 31-12-14 Passiva 31-12-15 31-12-14

Kas (web-)winkel 29 29 Vermogen per 1 januari 21.524 19.111

Triodos 19 83 09 309 1.181 1.815 Vermogensmutaties 0 0

Triodos 

Rendementrekening
13.784 19.970 Resultaat over boekjaar -1.256 2.413

Triodos Spaardeposito 15.000 15.000 Vermogen per 31 december 20.268 21.524

Totaal liquide middelen 29.993 36.814

Reserve nieuwe klokken 2.492 2.492

Debiteuren algemeen 3.056 345 Reserve documentaire 3.000 3.000

Debiteuren luidingen 0 0 Reserve lustrumexcursie 0 0

Debiteuren subsidies 3.000 0 Reserve winkelartikelen 0 1.000

Debiteuren webwinkel 0 0 Reserve Jacob van Eyckprijs 1.500 0

Nog te ontvangen 

contributie
300 Reserve klokkenmuseum 615 2.000

Nog te ontvangen rente 152 184 Reserve publicaties 223 2.000

Totaal debiteuren 6.508 529 Reserve website 0 1.500

Reserve gildemaaltijd 0 0

Voorraden 10 10 Totaal reserves 7.830 11.992

Vooruitbetaalde posten 5.499 0

Vooruitbetaald excursie 

Tours
13.609 0 Crediteuren 1.511 2.066

Totaal overige activa 19.118 10 Vooruitontv. contributie 315 270

Vooruitontv. gildemaaltijd 1.320 1.500

Vooruitontv. excursie Tours 20.097 0

Vooruitontv. documentaire 1.280 0

Toezeggingen 

documentaire
3.000 0

Totaal overige passiva 27.522 3.836

Totaal activa 55.620 37.352 Totaal passiva 55.620 37.352
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 Overzicht  van de 1015 uitgevoerde luidingen 

• Middernachtelijk vol gelui op de grens 

van 2014 en 2015 (1 jan)

• Dubbele luiding ter gelegenheid van de 

kerkdienst op nieuwjaarsmorgen (1 jan)

• Luiding ter gelegenheid van een 

oecumenische vesper in het kader van 

de Week van Gebed voor de Eenheid van 

Christenen (16 jan)

• Luiding ter gelegenheid van een 

middagdienst in de Domkerk (22 mrt)

• Luiding op verzoek van het College van 

Bestuur van de Universiteit Utrecht, 

ter gelegenheid van de 378e Dies Natalis 

(26 mrt)

• Luiding ter gelegenheid van de viering in 

de Domkerk op Witte Don derdag 

(2 apr)

• Luiding ter gelegenheid van de 

Paasnachtdienst (4 apr)

• Luiding op de vroege Paasmorgen voor de 

Paasjubel op het Domplein (5 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 landelijke viering van Nationale 

Bevrijdingsdag in Utrecht (5 mei)

• Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Hemelvaartsdag (14 mei)

• Luiding ter gelegenheid van de viering 

van Stadsdag (2 jun)

Luidingen Domtoren (203)

• Drievoudige luiding voor de kerkdienst op 

de zondag van Driekoningen (4 jan)

• Drievoudige luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Paasdag (5 apr)

• Drievoudige luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Pinksterdag (24 mei)

• Drievoudige luiding voor de kerkdienst 

Eerste Kerstdag (25 dec)

• 48 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

• 7 luidingen ter opening van de 

zomeravond beiaard concerten op ver zoek 

van de Utrechtse Klokkenspel Vereni ging 

(tussen 6 jul en 24 au g)

• 5 luidingen ter gelegenheid van een 

uitvaart in de Domkerk (8 en 13 jan, 2 apr, 

5 aug en 15 okt)

• 3 luidingen ter gelegenheid van de 

vespers op maandag t/m woensdag in de 

Stille Week (30 en 31 mrt en 1 apr)

• 3 luidingen ter gelegenheid van de 

Kerstnachtdiensten (24 dec)

• 3 feestelijke luidingen ter gelegenheid van 

de naamdag van Sint Maarten (11 nov)

• 2 luidingen ter nagedachtenis van 

slachtoffers van gewelddadigheden in 

Parijs (8 jan en 16 nov)
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• Luiding ter gelegenheid van de opening 

van de Utrechtse Kerkendag 2016 (14 jun)

• Luiding voor zondagmorgendienst, 

aangepast vanwege de start van de Tour 

de France (5 jul)

• Vol gelui ter gelegenheid van de start van 

de Tour de France in Utrecht (5 jul)

• Luiding ter gelegenheid van het 

openingsconcert van het Festival Oude 

Muziek (28 aug)

• Vol gelui ter gelegenheid van de 

luidestafette binnen het Festival Oude 

Muziek (29 aug)

• Luiding ter gelegenheid van het 

langstrekken van de Willibrordproces sie 

(13 sep)

• Luiding ter gelegenheid van de Sint 

Maartensparade (7 nov)

• Luiding ter gelegenheid van de intocht 

van Sint Nicolaas in Utrecht (15 nov)

• Luiding ter gelegenheid van de onthulling 

van een standbeeld voor Paus Adrianus VI 

(17 dec)

• Luiding ter gelegenheid van het begin van 

Advent 2014 (28 nov)

• Luiding ter gelegenheid van de dienst op 

oudejaarsavond (31 dec)

Luidingen Jacobitoren (143)

• Dubbele luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Paasdag (5 apr)

• Dubbele luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Pinksterdag (24 mei)

• Dubbele luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Kerstdag (25 dec)

• 52 luidingen voor de kerkdiensten op 

zondagmiddag

• 50 luidingen voor de kerkdiensten op 

zondagmorgen

• 15 luidingen voor missionaire vieringen op 

zondagavond 

• 4 luidingen ter gelegenheid van rond-

leidingen op Open Monumenten dag 

(12 sep)

• Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Nieuwjaarsdag (1 jan)

• Luiding voor de kerkdienst op Biddag 

voor gewas en arbeid (11 mrt)

• Luiding voor de kerkdienst op Witte 

Donderdag (2 apr)

• Luiding voor de kerkdienst op Tweede 

Paasdag (6 apr)

• Feestelijke luiding ter gelegenheid van 

Koningsdag (27 apr)

• Luiding ter gelegenheid van Nationale 

Bevrijdingsdag (5 mei)

• Luiding voor de kerkdienst op 

Hemelvaartsdag (11 mei)

• Luiding voor de kerkdienst op Tweede 

Pinksterdag (25 mei)

• Luiding ter gelegenheid van een 

huwelijksinzegening (26 jun)

• Luiding ter gelegenheid van de naamdag 

van St. Jacobus (25 jul)

• Luiding voor een bijzonder middaggebed 

voor vervolgde christenen (15 aug)

• Vol gelui ter gelegenheid van het Festival 

Oude Muziek Utrecht (29 aug)

• Luiding ter gelegenheid van het 

torenbezoek van een aantal gemeente-

le den van de Jacobikerk op hun 

startzondag (13 sep)

Langstrekken processie
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• Luiding voor de kerkdienst op de Dankdag 

voor gewas en arbeid (4 nov)

• Luiding ter gelegenheid van de 

oecumenische Sint Maartensvesper in de 

Domkerk (11 nov)

• Luiding ter gelegenheid van een 

bijzondere rondleiding (26 nov)

• Luiding ter gelegenheid van een 

adventdienst met het Jacobikoor (18 dec)

• Luiding ter gelegenheid van de 

Kerstavondsamenkomst van het Le ger des 

Heils (24 dec)

• Luiding voor de kerkdienst op 

Oudejaarsavond (31 dec)

Luidingen Blauwkapel (50)

• 31 luidingen voor de dienst op 

zondagmorgen (tussen 5 apr en 1 nov)

• 8 luidingen ter gelegenheid van een 

uitvaartdienst (5 feb, 10 mrt, 22 mei, 4 jun 

(2x), 10 en 27 jun en 7 nov)

• 5 luidingen ter gelegenheid van een 

huwelijksinzegening (9 mei, 10 jul, 25 aug, 

25 sep en 19 dec)

• 4 luidingen voor zondagmorgendiensten 

in de Adventstijd

• Proefl uiding in verband met uitgevoerde 

onderhoudswerkzaamheden (25 nov)

• Luiding ter gelegenheid van de 

Kerstnachtdienst (24 dec)

Luidingen Buurtoren, Banklok (66)

• 52 zaterdagmiddagluidingen ter afsluiting 

van de werkweek

• 13 luidingen ter bijeenroeping van de 

gemeenteraad 

• Luiding ter gelegenheid van de opening 

van het Festival Oude Muziek Utrecht 

(29 aug)

Luidingen Buurtoren, kerkklokken (58)

• 51 luidingen op zaterdagmiddag ter 

inluiding van de zondag1

• Plechtige luiding ter gelegenheid van de 

501ste sterfdag van Suster Bertken (25 jun)

• Luiding ter opening van een zomeravond-

beiaard concert op ver zoek van de 

Utrechtse Klokken spel Vereni ging (24 au g)

• Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 

opening van het Festi val Oude Muziek 

Utrecht (29 aug)

• Proefl uiding in verband met uitgevoerde 

onderhoudswerkzaamheden (9 nov)

• Oefening in het beieren door de 

beiergroep (11 nov)

• Luiding ter aankondiging van de grote 

feestluiding op de Domtoren, op de 

naamdag van Sint Maarten (11 nov)

• Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Kerstavond (24 dec)

Luidingen Geertetoren (72)

• Dubbele luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Paasdag (5 apr)

• Dubbele luiding voor de kerkdienst op 

Eerste Pinksterdag (24 mei)

• 47 luidingen voor de vieringen op 

zondagmorgen2

• 13 luidingen voor uitvaarten (26 mrt, 7, 

11, 20 & 25 apr, 24 jul, 10, 20 en 28 aug, 

30 sep, 29 nov, 14 en 30 dec)

• Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 

naamdag van de H. Gertrudis van  Nijvel 

(17 maart)

1 Niet op de zaterdag voor Advent

2 Niet geluid op 4 en 18 jul, 3 aug en 29 nov 

omdat er geen dienst was in de Geerte-

kerk;
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• Luiding voor de dienst op Witte 

Donderdag (2 apr)

• Feestelijke luiding ter gelegenheid van 

Koningsdag (26 apr)

• Luiding ter gelegenheid van Nationale 

Bevrijdingsdag (5 mei)

• Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 

opening van het Festi val Oude Muziek 

(29 aug)

• Extra luiding in verband met fi lmopnames 

(29 aug)

• Luiding ter gelegenheid van Open 

Monumentendag (12 sep)

• Luiding ter gelegenheid van 

Hervormingsdag (31 okt)

• Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 

oecumenische Sint Maartens vesper in de 

Domkerk (11 nov)

• Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Kerstavond (24 dec)

Luidingen RK Gertrudiskerk (59)

• 51 luidingen voor de eucharistievieringen 

op zondagmorgen

• Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Nieuwjaarsdag (1 jan)

• Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Aswoensdag (18 feb)

• Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Witte Donderdag (2 apr)

• Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Tweede Paasdag (6 apr)

• Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Hemelvaartsdag (14 mei)

• Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Tweede Pinksterdag (25 mei)

• Luiding ter gelegenheid van de 

Kerstnachtmis (24 dec)

• Luiding ter gelegenheid van de viering op 

Eerste Kerstdag (25 dec)

Luidingen Bartholomeus Gasthuis (359)

• 339 luidingen van de Papklok3

• 15 luidingen ter gelegenheid van het 

overlijden en/of de uitvaart van bewoners 

uit het gasthuis

• Luiding voor een bijeenkomst ter 

nagedachtenis van overleden bewoners 

(29 jan)

• Luiding ter gelegenheid van de naamdag 

van St. Bartholomeus (24 aug)

• Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 

opening van het Festi val Oude Muziek 

(29 aug)

• Feestelijke luiding ter gelegenheid van de 

oecumenische Sint Maartens vesper in de 

Domkerk (11 nov)

• Luiding ter gelegenheid van de feestavond 

voor vrijwilligers (15 dec)

Luidingen Academiegebouw (4)

• Dubbele luiding ter gelegenheid van de 

viering van de 377ste Dies Natalis (26 mrt)

• Dubbele luiding ter gelegenheid van de 

opening van het Academisch Jaar 

2014–2015 (31 aug)

• Luiding ter gelegenheid van de 

herdenking van de gevallenen in de 

Tweede Wereldoorlog uit de kring van de 

universiteit (4 mei)

• Feestelijke luiding ter gelegenheid van het 

Festi val Oude Muziek (29 aug)

Demkaklok Zuilen (1)

• Klokgebeier ter gelegenheid van Nationale 

Dodenherdenking (4 mei)

3 Niet geluid tussen 5 en 31 maart wegens 

een defect aan de luidklok
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 Actieve leden per 31 december 2015

Pauline Mettrop

Arie Noordermeer

Adri Onnekink

Jesse Oostermann

Barbara Orthen

Ans Pals 

Thomas Peerenboom

Theo Poort 

Yvonne Poortb

Rick van Putten 

Joost van Rije

Betty de Rijk

Peter van Rijn 

Jan Ronner

Marion de Ruijterb

Frank Rung 

Rogier Schokker1

Henk Scholte

Ingrid Schröder

Liesbeth Slagerb

Annelies Smit

Anna van Soest1

Theo van Soest1

Norbert Stap

René Swane

Cees Tims

Antonín Vácha

Alena Váchová

Hans Venker

Liesbeth Verdonk 

Letty Verkaik 

Robert Vink1 

Eric Vriezen

Rob Vugts

Sander Walgers

College van Luiders:

Louis Akkermans

Wouter Bakker

Eduard van Binnendijk

Jan Bleeker1

Alma van Bommel

Rosie Braidotti 

Carla van der Brugghen

Maarten van Deventer

Dick van Dijk 

Hanny van Dorp 

Duco van der Eijk

Ynske van Empelb

Sjoerd Engelsman

Paul Essens 

Cor van der Flier

Sjoerd van Geuns1

Carien van Gijn

Ton van Ginkel 

Bert Goudriaan 

Elisabeth Groeneveld

Theo Haffmansb 

Kees van den Ham 

Job Haug

Tommie Hendriks 

Constant Henkel

Wilbert van der Hulst1 

Johan van den Hurk1

Wouter Iseger

Eveline Jansenb 

Stef Knuvelder

Ad Kok

Aurelia Kroezen

Eric Loggen

Hans de Manb

Tark Wijchers1 

Marian Wijnhof

Hans van Zal

Cora Zuidema 

Aspirant–luiders:

Luella de Regt

Peter Boss

Willemien Scholteb

1 = tevens luidmeester
b = Bartholomeusluider

Jeugdluiders:

Jaelle de Graaf

Sam Jungerius

Duncan Mooij

Martijn Noordermeer

Chardy van Riel

Sharif Rowis

Daan van Vessem

Luuk Straver

Wachtlijst van luiders:

Margriet Broekman

Ad Sanders

Marijke Drost

John Boertje

Olaf Graeff

Jan van Wulfften Palthe

Ruben Kerkvliet

Roy de Kruijf

Bernadette Mooij

Ineke Vernooij

Antoine Kroezen
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Wachtlijst van Bartholomeusluiders:

Ton Viguurs

Janneke van den Dool

Samenstelling bestuur:

Theo Poort, voorzitter

Arie Noordermeer, secretaris

Bram van der Wees, penningmeester

Marijke Drost, vicevoorzitter

Louis Akkermans, algemeen bestuurslid

Adri Onnekink, algemeen bestuurslid

Overige actieve leden:

Jos ten Berg, Werkgroep Lustrumexcursies

Corry Bok, ontvangstcommissie

Chris van Deventer, kledingcommissie

Jan Heijmans, webredactie

Hanneke van Maanen Redactie, Luid & 

Duidelijk

Will Rutten, kascommissie

Jos Thijssen, Werkgroep Lustrumexcursies

Ereleden en Speld van Verdienste:

Het Gilde kent per 31 december 2014 twee 

ereleden: Sjoerd van Geuns en Ton Kroon.

Wilbert van der Hulst, Arie Noordermeer 

en Tark Wijchers zijn drager van de zilveren 

Speld van Verdienste.

Commissies en werkgroepen:

Binnen het Gilde wordt veel werk verzet 

door commissies en werk groe pen. Aan 

het einde van het verslagjaar waren er, 

naast het bestuur en de Colleges van 

Luiders en Luidmeesters, nog de volgende 

werkverbanden actief:

• Beiergroep

• Kascommissie

• Kledingcommissie

• Ontvangstcommissie

• PR–Commissie

• Redactie Luid & Duidelijk

• Stuurgroep Website

• Werkgroep Excursies

• Werkgroep Gildemaaltijden

• Werkgroep Jacob van Eyckprijs

• Werkgroep Luidschema's

• Werkgroep Lustrumexcursies

Jeugdluiders Bestuur van het UKG
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Word nu vriend van het 
Utrechts Klokkenluiders Gilde!

   Ik word lid van het UKG en geef een machtiging om de contributie 

voor het eerste jaar (€ 15) af te schrijven van mijn bankrekening.
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Voorletters: ...................................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................
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Telefoonnummer ........................................................................................................................
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