Groninger Klokkenluiders Gilde
Informatie voor nieuwe en aspirant leden

Groninger Klokkenluiders Gilde, secretariaat; Jacob Catsstraat 32, 9716 GD Groningen, tel. 06-17660213

Het Groninger Klokkenluiders Gilde
Informatie voor nieuwe en aspirant leden
Deze brief bevat de basisinformatie die je nodig hebt wanneer je lid wilt worden van het
Groninger Klokkenluiders Gilde. Aan het einde van dit document vind je het
aanmeldingsformulier dat je kunt gebruiken om je aan te melden als lid.
Mocht je over het Gilde of over het lidmaatschap van het Gilde vragen hebben dan kun
je contact opnemen met Jan Roeland (secretaris GKG) op nummer 06-17660213.
Over het Gilde
Het Groninger Klokkenluiders Gilde is in november 1982 opgericht met als doel het
weer gaan “luiden van de klokken van de op dat moment drie klokken van de Martinitoren en
het bevorderen van het luiden en alles wat daar mee samenhangt in de ruimste zin van het
woord”.
Het Groninger Klokkenluiders Gilde heeft rond de 50 leden uit alle gelederen die op de
zondagen de diensten in de Martinikerk met (een deel van de) twaalf luidklokken
inluiden maar ook op zaterdagen de drie klokken van de Der Aa toren luiden.
Ook op bijzondere dagen en bij speciale gelegenheden als bijvoorbeeld Kerst, Pasen,
Oud- en Nieuw, het Groningsontzet en Koningsdag wordt er geluid, vaak met een
aantal gasten van bijvoorbeeld de Oranje Vereniging, het gemeentebestuur en een aantal
studentenverenigingen of gewoon met het Groninger publiek.
De leden van het Gilde hebben verschillende achtergronden, ze komen bijvoorbeeld uit
de detailhandel, werken als consultant, zitten in de politiek, werken aan de Rug of zijn
lid van een studenten dispuut. Ieder lid luidt ongeveer één keer per drie weken de
klokken van de Martinitoren. De luidingen worden gedaan volgens een rooster dat
iedere keer qua samenstelling wisselt zodat alle leden elkaar tegenkomen. Daarna wordt
er doorgaans door een aantal leden onder het genot van een kopje koffie nog
’nageborreld’. Naast de reguliere zondags luidingen, wordt er op zaterdagen geluid in
de Martinitoren of in de Der Aa toren met eenmaal per maand aansluitend een
gildeborrel. Leden worden hier niet voor ingeroosterd, iedereen is uitgenodigd. Ook
buiten de luidingen is het Gilde actief: er worden geregeld excursies naar in de
provincie gelegen kerken en torens georganiseerd, of we bezoeken een collega gilde.
De luidingen
Als klokkenluider wordt je ongeveer eens per drie weken ingeroosterd om op een
zondag te luiden. Bij de luidingen is altijd een luidmeester aanwezig die alles in goede
banen leidt. De grootte van de luiding (weer afhankelijk van de liturgische kalender)
bepaalt hoeveel mensen ingeroosterd staan. Doorgaans zijn dit 3 tot 6 personen maar
voor een ‘volle luiding’ heb je 16 luiders nodig.
Op de tweede zaterdag van de maand worden de klokken van de Der Aa toren geluid
en op de vierde zaterdag die van de Martinitoren met aansluitend de gildeborrel.
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Op de zondagen beginnen de luidingen op 11:15 uur (11:00 uur aanwezig) en om 17:00
uur (16:45) aanwezig, de zaterdagen zijn voor ieder die kan en zin heeft op 17:00 uur (10
minuten voor aanvang aanwezig). De aanvang en duur van de luidingen staat uiteraard
ook op het rooster dat je voor de nieuwe luidperiode thuisgestuurd krijgt of wat je kunt
downloaden vanaf onze besloten Facebookgroep. De roosters worden iedere keer voor
twee of drie maanden opgesteld.
Het luiden van de klokken is niet moeilijk en zeker de lichtste klokken kunnen door
vrijwel iedereen geluid worden. Het luiden van de grotere klokken kan soms een
inspannende bezigheid kan zijn; met name de vier grootste klokken van de Martinitoren
vragen een tamelijk grote krachtsinspanning. Om klokken veilig te luiden – niet alleen
voor jezelf maar ook voor de klok – dien je altijd de aanwijzingen van de luidmester op
te volgen. Ook raden we alle luiders en het meeluisterende publiek aan om tijdens de
luidingen oorbeschermers te dragen: daarmee voorkom je gehoorbeschadigingen (deze
oorbeschermers zijn aanwezig in de toren). Met name bij de zogenaamde beieringen op
bijzondere feest- en gedenkdagen, wanneer je heel dicht bij de klokken staat, zijn
beschermende maatregelen op dit punt absoluut noodzakelijk. Tenslotte willen we je er
op attent maken dat het luiden geheel voor eigen risico is: het Groninger Klokkenluiders
Gilde draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan lijf of
persoonlijke eigendommen.
Bij alle mogelijke vragen kun je natuurlijk altijd een luidmeester benaderen of even
contact opnemen met het bestuur.

Alle punten even op rij
Als Gilde lid moet je een aantal dingen weten en dien je je aan een aantal afspraken te
houden. De Statuten en het Huishoudelijke Reglementen zijn belangrijke bronnen van
informatie, verder bevat dit document aanvullende afspraken. Deze krijg je op verzoek
of bij het aangaan van het lidmaatschap opgestuurd. Ze zijn ook te downloaden via onze
Facebookgroep. Om het je wat makkelijker te maken, staan hieronder een aantal
belangrijke punten per onderwerp opgesomd. Neem bij vragen vooral even contact op.
Als je lid van het Gilde wordt…
Lid worden
- Je kunt lid worden door het onderstaande aanmeldformulier in te vullen, te
ondertekenen en met een pasfoto aan het Gilde terug te sturen.
- Ons Gilde kent een bescheiden jaarlijks financiële bijdrage van de leden. Onze
contributie is voor het komend seizoen (augustus 2015 tot augustus 2016) 9 euro
welke overgemaakt dient te worden naar rekeningnummer 57.02.80.907 t.n.v.
“J.M.F. BORG-GRON KLOKKENLUIDERS” onder vermelding van het
luidseizoen (bijvoorbeeld “contributie 2015 – 2016”).
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Het luidrooster
- Van te voren ontvang je een rooster waar je enkele malen ingeroosterd bent voor
de luidingen in de Martinitoren. De roosters bestrijken doorgaans een periode
van 2 tot 3 maand.
- Je kunt je eventuele roosterwensen van te voren doorgeven aan de roosteraar; hij
(/zij) zal uiteraard proberen je wensen zo veel mogelijk in te passen.
- Het spreekt voor zich dat het luiden van klokken bij uitstek een bezigheid is die
strikt aan tijd gebonden is, kom dus op tijd!
- De groep met luiders gaat een kwartier voor aanvang van de luidingen van de
Martinitoren naar de luidzolder (dit is 10 minuten voor de Der Aa toren).
- Wanneer je op een tijdstip wilt komen dat je niet ingeroosterd bent, ben je van
harte welkom. Wanneer ingeroosterde luiders er geen bezwaar tegen hebben, kun
je ook meeluiden.
Afwezigheid
- Wanneer je een keer niet kunt luiden, dien je zelf voor vervanging te zorgen. Je
ontvangt per email of op de Facebookgroep de meest actuele ledenlijst waarop
alle telefoonnummers staan van je medeluiders.
- Er is ook een WhatsApp groep waar je lid van kunt worden. Je kunt hier last
minute informatie krijgen of geven of naar een vervanger zoeken.
- Wanneer je echt niet kunt en ook niemand kunt vinden die voor je kan invallen
(wat overigens bijna nooit gebeurt), dien je minimaal een dag van tevoren contact
op te nemen met de luidmeester van de betrokken luiding.
- Wanneer je driemaal zonder voorafgaand overleg en zonder geldige reden
afwezig bent geweest, wordt je tot nader orde niet meer ingeroosterd op de
nieuwe roosters.
Digitale media
- Op de internetsite (www.klokkenluidersgilde.nl) vind je publieke informatie over
het Gilde.
- Je treft op de besloten Facebookgroep het actuele luidrooster aan en de ledenlijst
met actuele adresinformatie van je medeluiders. Je kunt een lidmaatschap
aanvragen bij Jan Roeland.
- De meegestuurde statuten, de volledige oprichtingsakte en het HR zijn
downloadbaar via Facebook als je lid bent van de groep. Hier vind je ook iedere
keer het actuele luidrooster en de ledenlijst. Verder wordt de pagina gebruikt om
actuele informatie te delen voor communicatie tussen leden onderling.
- Het Gilde heeft ook een WhatsApp groep voor het delen van last minute
informatie of verzoeken.
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Beëindigen lidmaatschap
- Je lidmaatschap wordt automatisch ieder jaar met een jaar verlengd.
- Wanneer je besluit je lidmaatschap op te zeggen, doe dit dan schriftelijk,
minimaal 4 weken voor het einde van het seizoen (opzegging voor 1 juli).
Contactinformatie
De informatie die je naar het Gilde wilt sturen, kun je via het secretariaat bij de juiste
personen terecht laten komen. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met iemand van
het bestuur.
Secretariaat:
Jacob Catsstraat 32
9716 GD Groningen
email info@klokkenluidersgilde.nl
telefoon 06 – 17 660 213
fax 084 – 838 78 59
bestuur:
voorzitter
secretaris
penningmeester

Hans van der Veen tel. 050 – 527 02 15
voorzitter@klokkenluidersgilde.nl
Jan Roeland
tel. 0506 – 17 660 213
secretaris@klokkenluidersgilde.nl
Han Borg
tel. 050 – 542 27 40 of 06 – 46 02 55 92
penningmeester@klokkenluidersgilde.nl

Jan treedt momenteel op als roosteraar, bij hem kun je je eventuele roosterwensen
indienen, bij voorkeur via email via roosters@klokkenluidersgilde.nl.
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AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP
GRONINGER KLOKKENLUIDERS GILDE

Vul dit formulier volledig in en stuur het ondertekend met een
recente pasfoto naar het secretariaat aan de Jacob Catsstraat 32 te
Groningen. Wij zullen uw aanvraag dan zo spoedig mogelijk in
behandeling nemen.

Pasfoto

Alle gegevens met uitzondering van geboortedatum en –plaats worden opgenomen op
de ledenlijst van het Groninger Klokkenluiders Gilde. Deze lijst is niet openbaar maar
slechts toegankelijk voor andere leden.
Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
(Eventueel) mobiel:
Emailadres:
Geboortedatum: *
Geboorteplaats:

(*indien je jonger dan 16 jaar bent, dienen je ouders of voogd mede te ondertekenen)
“Ik wil graag lid worden van het Groninger Klokkenluiders Gilde. Ik heb de
meegestuurde informatiebrief gelezen en ben op de hoogte van alle regels omtrent het
Gilde. Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.”

Datum en plaats:

Handtekening:

Aanvraagformulier lidmaatschap Groninger Klokkenluiders Gilde

