
Jaarverslag 2018 SKEN 

1. Voorwoord 

De onafhankelijke en niet aan enige religie gebonden Stichting 

Klinkend Erfgoed Nederland wil met een stimulerende, faciliterende en 

enthousiasmerende rol bijdragen aan het behoud van het klinkend erfgoed. Dit 

door de interesse en het draagvlak voor het klinkend erfgoed als materieel en 

immaterieel erfgoed, te bevorderen en te versterken. Daarnaast om de mensen, 

die vrijwillig of professioneel zorgdragen voor het klinkend erfgoed, te 

ondersteunen in goed beheer, behoud en gebruik. In de statuten van SKEN is dit 

als volgt geformuleerd: 

• Het bevorderen van interesse en het vergroten van draagvlak bij jong en oud 

voor het Klinkend Erfgoed, waaronder luidklokken, mechanische torenuurwerken, 

carillons en pijporgels. 

• Het ondersteunen in het beheren, behouden en gebruiken van het Klinkend 

Erfgoed in Nederland. 

• Het vergaren en ter beschikking stellen van alle mogelijke middelen om de 

doelstelling van de stichting te verwezenlijken en voorts 

• Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord 

 

2.1. Het bestuur 

Samenstelling van het bestuur gedurende 2018 

 

• Herman Sietsma : Voorzitter (tot januari 2018) 

• Robert Helder : Voorzitter (vanaf maart 2018) 

• Bert Willems : Secretaris (tot april 2018) 

• Dick van Dijk: Penningmeester 

• Heleen Wijgers : Lid (tot april 2018, daarna secretaris) 

• Marlo Reeders : Lid (tot september 2018) 

• Michiel Zonnevylle : Lid 

• Andries Ponsteen : Lid (vanaf maart 2018) 

• Wiebe Dijkstra : Lid (vanaf november 2018) 

 

2.2. Adviseur en secretariële ondersteuning 

• Rudi van Straten : Senior-specialist Klinkend Erfgoed, RCE 

• Theo van Oeffelt : Projectsecretaris Festival Klinkend Erfgoed Maastricht en 

samensteller Bidbook (tot september 2018) 

 

2.3. Bestuursvergaderingen 

Het Bestuur vergaderde in 2018 vijf (5) keer, te weten op: 

• 17 januari 2018 : SKEN 013 

• 13 maart 2018 : SKEN 014 

• 15 april 2018 : SKEN 015 

• 14 september 2018 : SKEN 016 



• 09 november 2018 : SKEN 018 

Van de onderwerpen en actiepunten tijdens de Bestuursvergaderingen is in 

de vorm van notulen verslag gedaan. 

 

2.4. Bestuursreglement en beleidsnotitie 

Een Bestuursreglement is door de voorzitter opgesteld en goedgekeurd op 9 

november 2018. Tevens werd een prioritering van beleidspunten vastgesteld. 

 

3. Financiën 

Het kalenderjaar 2018 is financieel positief afgesloten met een voordelig saldo 

van € 1321,-. Een gedetailleerd financieel verslag is als bijlage A bijgevoegd. 

 

4. Festival Klinkend Erfgoed Maastricht 2018 

De SKEN heeft in samenwerking met de Werkgroep Festival Klinkend Erfgoed 

Maastricht een symposium `Hoe maak je klinkend erfgoed weer spannend?’ met 

aansluitend een festival georganiseerd in Maastricht van 31 augustus t/m 5 

september 2018. Een grote rol in de organisatie, begeleiding van de projecten en 

bewaken van de begroting, ging naar Rudi van Straten. Daarnaast hebben Letty 

Spieker (RCE) en Guerite Flury de activiteiten intensief begeleid.  

 

5. Bidbook Hoorbaar erfgoed 

Op 28 mei 2018 heeft de presentatie van het Bidbook aan Susan Lammers, 

directeur van de RCE  te Amersfoort. Aanwezig waren Theo van Oeffelt, 

samensteller van het Bidbook, en de bestuursleden Robert Helder en Marlo 

Reeders. Op 25 september is het Bidbook te Den Haag overhandigd door 

bestuursleden Robert Helder en Heleen Wijgers aan de kamerleden Roelof 

Bisschop (SGP), Carla Dik (CU), Lenny geluk (CDA) en Thierry Aartsen (VVD). 

 

6. Public Relations 

In het voorjaar van 2018 is de nieuwe website van de SKEN operationeel 

geworden. 

  

7. Bijlage 

Financieel jaarverslag 2018 

 

8. Vaststelling en ondertekening 

 

Amersfoort, 13 september 2019 

Het Bestuur: 

Robert Helder, Voorzitter     Heleen Wijgers, Secretaris 

 

 

 

Dick van Dijk, Penningmeester 


