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BELEIDSPLAN 2018-2019  
 
INLEIDING 
 
In 2016 nam een drietal enthousiaste liefhebbers van luidklokken het besluit te komen tot 
oprichting van een Klokkenluidersgilde. Dit resulteerde in het najaar van 2017 in de oprichting van 
de Stichting Bossche Klokkenluidersgilde. 
 
 
DOEL EN MISSIE 
 
De primaire doelstelling van het Bossche Klokkenluiders Gilde (’s-BKG) luidt: 
 

Het ‘s-BKG wijdt zich aan het op een deskundige wijze handmatig luiden van klokken 
binnen het verband van een gilde. 

 
De missie van het ‘s-BKG luidt: 
 

Het ‘s-BKG is een vrijwilligersorganisatie met een smalle cultuurhistorische focus: 
luidklokken. Vanuit deze smalle basis zal een breed scala aan activiteiten worden 
ontwikkeld waarbij een groot aantal leden van het gilde betrokken zullen zijn. 

 
Het bestuur wil dit bereiken door: 

1. Acties te houden voor het behoud van de nog aanwezige klokken in 's-
Hertogenbosch. 

2. Waar mogelijk deze klokken weer (laten) luiden. 
3. Het opzetten van een klokkenluidersopleiding. 
4. Het organiseren van activiteiten met het doel de belangstelling voor dit cultureel 

erfgoed te bevorderen van met name jonge mensen. 
5. Het samenwerken met organisaties die eenzelfde doel geheel of gedeeltelijk                   

nastreven. 
 
 
LUIDEN 
    
Deskundig luiden en verantwoord omgaan met ons 'cultuurhistorisch klinkend erfgoed’ zijn 
belangrijke uitgangspunten in het beleid van het Bossche Klokkenluiders Gilde. 
Aandacht voor het werven en opleiden van luiders is de eerste prioriteit. Indien noodzakelijk wordt 
expertise ingewonnen bij andere organisaties zoals het Utrechts Klokkenluiders Gilde. 
In deze periode zal ook een start gemaakt worden met het beschrijven van de kennis en 
vaardigheden waarover klokkenluiders dienen te beschikken.  
Dit kan de toetsing transparant maken en bijdragen aan de objectivering van de toetsing, waardoor 
het bestuur sneller tot aanstelling over kan gaan. 
 
      
 
OBJECTEN 
 
Een bijzonder aandachtspunt is het contact met de eigenaren van de klokken. 
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Om geen tijd te verliezen is het van belang om zoveel mogelijk objecten gelijktijdig aan te pakken.  
Doorgaans gaat het over langdurige trajecten die in verband met besluitvorming vanuit diverse 
partijen geruime tijd stil kunnen liggen.  
Dit is intensieve arbeid en vereist veel menskracht. Er moet actief gestreefd worden naar 
uitbreiding van werkgroepen die zich hiermee willen bezighouden. Bij alle voorkomende 
gelegenheden is het van belang dit punt onder de aandacht te brengen. 
 
SAMENWERKING 
 
Samenwerking is essentieel met de verschillende eigenaren van klokken, met de Bossche 
Beiaardstichting, de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en de stadsbeiaardier in voorkomende 
gevallen. 
In dit kader verdient het contact met andere gilden aandacht. Deze contacten kunnen belangrijke 
informatie opleveren voor de uitbouw van ons gilde. 
 
 
ACTIVITEITEN 
 
Activiteiten kunnen meer interesse wekken voor het gilde. 
Gedacht wordt aan het 1 of 2 keer per jaar organiseren van een klokkenwandeling in 's-
Hertogenbosch. Daarnaast is Open Monumentendag een goede gelegenheid om het klinkend 
erfgoed onder de aandacht te brengen.  
 
De diverse luidmomenten spelen publicitair een grote rol. De plaatselijke media worden tijdig 
geïnformeerd. 
Voorbeelden van luidmomenten: 
4 mei Dodenherdenking  
5 mei Bevrijdingsdag 
21 juni begin van zomer (meridiaan) 
6 augustus Vredesluiden in de gehele wereld 
20 september Opening academisch jaar JADS (2018) 
Opening Open Monumentendag (2e weekend september) 
Andere nationale herdenkingen 
Vóór iedere vergadering van de gemeenteraad 
Inluiden van de Beiaardweek  
(lijst is voor uitbreiding vatbaar). 
 
De website in samenwerking met de Bossche Beiaardstichting wordt continu onderhouden en 
ontwikkeld tot een zelfstandige bron van informatie.  
Door middel van Nieuwsbrieven zal een breed geïnteresseerd publiek op de hoogte gehouden 
worden. 
     
 
FINANCIEN 
 
Er wordt actief gezocht naar nieuwe subsidiënten. 


