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Het jaar 2017 stond grotendeels in het teken van twee belangrijke projecten, te weten 
de doelstellingen als vastgelegd in het beleidsplan van 2016 en de eeuwfeestviering 
van de NKV in 2018. Het bestuur van de NKV werd geconfronteerd met het verlies 
van de penningmeester en het vertrek van een van de bestuursleden. Tegelijkertijd is 
met man en macht gewerkt om de neergang van het ledenaantal tegen te gaan en de 
afspraken met KIEN gestand te doen, met name met betrekking tot de netwerkfunctie 
van de NKV.  
 
In januari 2017 bestond het bestuur van de NKV uit Ada Boerma (voorzitter), Erik 
Beijer (penningmeester), Leo Samama (secretaris), Hans Stap en Jan-Geert Heuvelman. 
Op 1 maart 2017 is Erik Beijer plotseling overleden. Zijn plaats wordt sedertdien 
tijdelijk ingevuld door Martien van der Knijff. In de lente heeft tevens Hans Stap het 
bestuur verlaten. In de tweede helft van het jaar werden evenwel twee nieuwe 
bestuursleden verwelkomd, namelijk Gerdien Tanja en Tonny Wildvank. De 
secretariële ondersteuning vindt plaats door Tom van den Berg. Hans Stap bleef in 
2017 adviseren met betrekking tot de salarisschalen en arbeidsovereenkomsten.  
 
Het aantal leden bedroeg op 31 december 2017 in totaal 258 

Beiaardiers     116 (waarvan 52 geregistreerd) (was 126) 
Commissie       36 (was 37) 
Gemeente         39 (was 40) 
Gewoon lid      59 (was 57) 
Overig                8 (was 10) 

 
Er hebben 4 bestuursvergaderingen en 3 algemene ledenvergaderingen plaats 
gevonden. Twee ledenvergaderingen (in oktober en november) moesten dicht op 
elkaar worden gepland, aangezien bij de eerste van de twee het vereiste quorum niet 
werd bereikt voor een noodzakelijke aanpassing van de statuten. Na de laatste 
vergadering dat jaar zijn de voorgestelde wijzigingen in de statuten door de leden 
formeel geaccordeerd. Daarop konden de vervolgstappen gemaakt worden ter 
voorbereiding van de aanvraag van de ANBI-status.   
 



In 2017 werden door leden van het bestuur diverse bezoeken afgelegd, onder meer bij 
KIEN, bij De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort, bij de voorzitter van de 
Vlaamse Beiaard Vereniging, Koen Van Assche, en bij het Archief van de NKV in 
Asten. De voorzitter was bovendien aanwezig in Barcelona tijdens het Congres van de 
Wereldfederatie (WCF), waar ons lid Gijsbert Kok terugtrad als lid van het Executive 
Committee (EC) en de leden Malgosia Fiebig en Hylke Banning beiden tot het EC zijn 
toegetreden.    
 
Met het oog op het eeuwfeest in 2018 werden diverse trajecten in gang gebracht, 
waaronder allereerst de instelling van een jubileumcommissie bestaande uit Peter 
Hesseling (voorzitter), Arie Abbenes, Wim Ruitenbeek en Bernhard Winsemius, die 
begin 2018 zijn plannen zal ontvouwen. Deze commissie heeft daartoe een groot aantal 
aanvragen voor financiële ondersteuning opgesteld.   
 
In oktober 2017 nam de NKV afscheid van Loek Boogert, nadat hij de laatste stukken 
uit het NKV archief overgebracht had naar het Museum Klok en Peel in Asten. 
Daarmee is hij na 26 jaar teruggetreden als archivaris van de NKV. Het NKV-archief, 
vanaf de oprichting in 1918 tot ongeveer 2005, wordt sedertdien veilig en vakkundig 
beheerd door Rainer Schütte van Museum Klok en Peel. Het archief over de jaren 
2005/2017 dient echter nog deels ontsloten en toegankelijk gemaakt te worden. Vanaf 
2009/2010 zijn de belangrijkste documenten in een digitaal archief opgeslagen.  
 
In 2017 is door het bestuur besloten een geheel nieuwe website te laten bouwen, die op 
termijn meer mogelijkheden moet bieden voor interactief gebruik. Deze website moet  
tevens door de verschillende doelgroepen van de NKV (zoals beiaardiers, gemeenten, 
diverse organisaties en externe liefhebbers van de beiaardcultuur) via separate 
toegangscodes benaderd kunnen worden. Het ligt in de bedoeling de nieuwe website 
in het jubileumjaar ten doop te houden. In december 2017 is na enkele jaren stilzwijgen 
bovendien weer een nummer van Klok & Klepel verschenen.  
 
Er is in 2017 hard gewerkt aan een erfgoedzorgplan opdat voor de leden duidelijk is 
welk traject moet worden afgelegd om zowel op de erfgoedlijst van KIEN te kunnen 
blijven staan, als op termijn in aanmerking te komen voor een UNESCO erkenning. De 
komende jaren zullen grotendeels in het teken staan van de realisatie van dit plan.  
 
Leo Samama, maart 2018 

 
 

 


