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Werkplan KNKV 2019  
 
In 2016 heeft de ALV van de KNKV een nieuw beleidsplan aangenomen. In dit plan is 
de richting, waarin de KNKV zich ontwikkeld, vastgelegd. Sinds haar aantreden in 
oktober 2016 heeft het bestuur van de KNKV gehandeld op basis van dit beleidsplan. 
Ook dit werkplan 2019 is gebaseerd op het beleidsplan, op de doelstellingen van de 
KNKV en de afspraken die in 2017 met Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Neder-
land ( KIEN) zijn gemaakt. 
 
Uitgangspunt van dit werkplan is tevens de realiteit van 2019. De NKV is een organisa-
tie, die al jaren geen ledentoename heeft, in tegendeel. Het opschonen van de ledenlijst 
en het afboeken van een deel van de oninbare vorderingen heeft geleid  tot een verdere 
verzwakking van de balans positie van de KNKV en een vermindering van het aantal 
betalende leden in 2019. Het gat tussen de jaarlijkse inkomsten en noodzakelijke uitga-
ven bedraagt ongeveer 6000E. 
 
In het beleidsplan staan twee belangrijke ontwikkelingen: 

• ontwikkeling in de richting van een netwerk organisatie; 
•  professionalisering van de organisatie.  

Om de reguliere werkzaamheden en een deel van de ambities, zoals verwoord in het 
beleidsplan 2016, van de KNKV uit te voeren zal er evenals in 2018 een beroep moeten 
worden gedaan op betaalde professionals.  
 
Het bestuur streeft ernaar om de positieve “flow” van 2018, het jubileumjaar te conti-
nueren in 2019. Er zullen een aantal publieksgerichte activiteiten worden georgani-
seerd. Deze activiteiten zullen zo veel mogelijk worden georganiseerd samen met 
partners uit het werkveld en plaatselijke beiaardorganisaties. De externe communicatie 
zal worden verbeterd binnen onze mogelijkheden. De spin-off van dit jubileumjaar zal 
worden vertaald in een ledenwerfactie. Het bestuur neemt nadrukkelijk afstand van 
het doel dat in het beleidsplan 2016 is gesteld: 5000 betalende leden in 2020. Helaas 
wijst de praktijk van de afgelopen 4 jaar uit dat dit doel niet reel is. Een ledenaanwas 
van 250 leden is zeer gewenst voor een duurzame toekomst van de organisatie. Naast 
de reguliere bestuurlijke activiteiten wil het bestuur wil in 2019 de volgende activitei-
ten uitvoeren: 
 
Activiteiten: 
• Ledenwerfactie; 
• Instellen Raad van Advies; 
• Versterking interne relaties met verschillende doelgroepen; 
• Versterken externe relaties op basis van erfgoedzorgplan; 



• Beheer en uitbouw website; 
• Voorbereiding jaarthema 2020. 

 
Meerjarenplan KNKV 2019-2022 
Dit meerjarenplan is gebaseerd op het beleidsplan 2016. Ook dit meerjarenplan is geba-
seerd op het beleidsplan, de doelstellingen van de KNKV en de afspraken die in 2017 
met KIEN (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) zijn gemaakt. 
De komende jaren zullen de activiteiten waarmee in 2017 een begin is gemaakt worden 
voortgezet. 
 
 Jaarplan 2020 
• Het jaarthema 2020 is “75 jaar bevrijding”. In dit kader zullen een aantal activitei-

ten georganiseerd worden in samenwerking met externe partners. De focus van 
de KNKV zal gericht zijn op het ondersteunen en stimuleren van de lokale bei-
aardorganisaties. De liefde voor de beiaard wordt in de lokale gemeenschap het 
sterkst ervaren. In 2020 zullen we inzetten op verdiepen van de relaties met het 
nationale en internationale netwerk. Daar waar nodig zal professionele onder-
steuning worden ingehuurd. 
 

Jaarplan 2021 
Een deel van de bestuurlijke capaciteit van de KNKV zal worden ingezet voor de 
voorbereiding van het WCF congres in Utrecht in 2013. De Utrechtse Klokkenspel 
Vereniging (UKV) zal dit congres organiseren. De KNKV is, als nationale klok-
kenspel vereniging, de uitnodigende partij. Naast een financiële garantstelling zal 
de KNKV ook een materiele en bestuurlijke bijdrage leveren. Het congres thema 
sluit aan bij de doelstelling van de KNKV, professionalisering van de beiaardcul-
tuur. De prioriteiten van de KNKV worden sterk bepaald door de financiële mid-
delen van de KNKV. Uitgangspunt blijft dat de KNKV een inclusieve organisatie 
is voor de leden: beiaardiers, eigenaren van beiaards en lokale organisaties. De 
KNKV faciliteert de leden en komt op voor de belangen van het erfgoed.  
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