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Opmerking vooraf: Wegens de Corona-maatregelen was het Cuneragilde niet in staat in vrijwel geheel 

2020 activiteiten te organiseren (m.u.v. de beiaardbespelingen, die juist wel doorgingen). 

Vandaar dat dit jaarverslag over het jaar 2020 ‘in afgeslankte vorm’ is opgesteld.    

 

1. Samenstelling en Doel Stichting  
De  “Stichting Cuneragilde Rhenen” is opgericht op 10 oktober 2008  (KvK 30247504)  en bestaat uit een 

groep van ongeveer 45 vrijwilligers, waaruit een bestuur is samengesteld dat de stichting vertegenwoordigt. 

De stichting komt voort uit het in 2000 opgerichte ‘Cuneragilde’ als toenmalige VVV-werkgroep voor 

cultuurhistorie Rhenen.  

Het gilde heeft o.a. ten doel: 

- het  verwerven en verzorgen van informatie  over  de  historie en cultuur van Rhenen ten behoeve van  

  bewoners, toeristen en andere belangstellenden,  

- het overdragen van kennis en ervaring op een breed maatschappelijk terrein,  het  geven  van   

  informatie en advies aan personen, groepen en instanties, 

- het realiseren van de handmatige bespeling van de beiaard van de Cuneratoren (Zie voor verdere details het  

  uitgebreide “Jaarverslag Beiaard Cuneratoren Rhenen 2020”). 

 

2. Bestuursamenstelling 
Per 1 januari 2020 bestond het Cuneragilde-bestuur uit de volgende leden: Tom Leker voorzitter, Theo Peek 

en Ans Pilkes-van Delft secretariaat, Ton Dijkstra penningmeester. Overig lid: Willy Hoorn-de Vries. 

N.B.: Theo had zich voorgenomen bij de 200e bestuursvergadering zijn functie als secretaris neer te leggen 

(ten gunste van Ans) en voortaan als ‘overig lid’ te fungeren, maar door genoemde omstandigheden is die 

200e vergadering er nog net niet gehouden. Daarom beschouwt hij zijn bijdrage aan het samenstellen van dit 

Jaarverslag als laatste secretaris-activiteit en wenst Ans alle goeds bij de voorzetting van het secretariaat.  

 

3. Bestuursvergaderingen 
=   In 2020 vergaderde het bestuur fysiek 8 keer (soms met 3 à 4 leden); daarbij en tussendoor was er onder-

ling online en telefonisch contact.  

=  In deze (bijna) maandelijkse bijeenkomsten werden telkens de gebruikelijke agendapunten besproken als: 

Bestuursmededelingen, Ingekomen en uitgegane post, Wel en wee medewerkers, Financiën (aanschaf 

digipas), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Activiteitencommissie (AC), Contacten 

in/buiten Rhenen, Website en PR, Actielijst en Rondvraag.  

=  Daarnaast kwamen meer incidenteel aan de orde: het samenstellen van het 4x per jaar verschijnende 

“Gilde Nieuws”, Contacten met: Beiaardier (inz. jaarschema bespeling) en donateurs, Gilde Nederland (inz. 

Gildedagen), Gemeente (o.a. aanpassing Gemeentegids en subsidie Professionele Podiumkunsten), 

VVV/Stadsmuseum Rhenen (inz. aanpassing coronaregels), Cultuurplatform, Gedachteniskerk (inz. gebruik 

locatie en ondersteuning ‘Vrienden van Gedachteniskerk”), HVOR (Beleidsnota), RBT “Heuvelrug en 

Vallei”, Organisatie OMDag (motto Leermonument) en Commissie G75(Wgr. HVOR).  

 

4. Activiteiten  
a. N.a.v. onze Stichting-status werd weer verder gewerkt aan het aanpassen van de Gildefolders en 

uitbreiding aantal bestuursleden. 

b. Overleg met kerkrentmeesters en gemeente Rhenen over gebruik en regelgeving rond kerk. 

c. Overleg met gemeente over nota Recreatie en Toerisme. 

 

b.   Jaarlijks terugkerende activiteiten:  

Uit het Verslag Zomeractiviteiten 2020 van de Activiteiten Commissie (AC, bestaande uit: Jan Blaas, 

Tineke Jansen, Frank Ganzevles en Pieter de Vries)) de volgende gegevens: 
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- Het zomerseizoen liep dit jaar van 2 juli t/m 29 augustus. Voor de openstelling van de kerk gedurende de 

31 dagen ( elke week van donderdag of woensdag  t/m zaterdag ‘s middags van 13.00 uur t/m 16.00 uur), 

waarbij 16 gastheren/vrouwen in onze Cunerakerk werden ingezet. Het aantal bezoekers  daalde van 1846 

tot 1346. 

- Er waren in januari en februari enkele torenbeklimmingen. Daarna door coronamaatregelen geen 

beklimmingen meer. 

- Wel konden rondleidingen met kleine groepen op de Grebbeberg doorgaan. Op he Ereveld werden in het 

kader van 75 jaar bevrijding 133 kinderen en 84 volwassenen rondgeleid. Vijf avondwandelingen werden 

gehouden. Het aantal deelnemers is niet bekend.  Zeven wandelingen ‘Op zoek naar de Koningstafel’ 

trokken in totaal 124 deelnemers. 27 personen deden mee aan een  Stadswandeling, 

- Koningsdag en Open Monumenten Dag gingen niet door. 

- De 5 beiaardconcerten (door 6 beiaardiers) op zaterdagmiddag konden in de tuin van het Stadsmuseum en 

in een privé tuin worden beluisterd. Deze werden goed bezocht en gewaardeerd. In totaal werd de beiaard 77 

keer bespeeld. I.v.m. corona werden meer gewone beiaardbespelingen verzorgd. 

- Soms werden onze gidsen ingezet voor specifieke gelegenheden zoals een huwelijksaanzoek en het 

vergezellen van een trompettist op 4 mei vanaf de toren. Bij de landelijke herdenking. Rouwluiden.om 20 – 

2. 

 

c.   Overige jaarlijkse activiteit: Bijwonen van de lezingen HVOR die in 2020 werden gehouden.  

 

Slotopmerkingen:  
- Aanmeldingen voor diverse activiteiten liepen via het VVV-kantoor en het Stadsmuseum Rhenen. 

 - Van de ‘goede doelen’ in Rhenen die mee profiteren van wat we dit kalenderjaar ´verdiend´ hebben is de   

   Stichting Beiaard Cuneratoren opgegaan in ons gilde en blijft dit onze financiële verantwoordelijkheid; De  

   andere ‘doelen’ die een geldelijke ondersteuning krijgen, zijn: Restauratiefonds Cunerakerk, Stadsmuseum 

Rhenen, Gedachteniskerk, plaquette monument Elst. Hiermee is ook nu weer het maatschappelijke belang 

van onze stichting in 2020 aangetoond. 

   

Al met al een ‘sober’ jaar wat activiteiten betreft. In de geest van de corona-invloed hierop ontvingen alle 

medewerkers eind oktober een zwart mondkapje met geel Gildelogo, met daaraan een handig koordje om het 

ook om de hals te dragen. Heel toepasselijk in deze rare tijd, die hopelijk snel voorbij is, zodat we weer 

‘normaal’ als Cuneragilde kunnen functioneren!  

 

  

Rhenen, 18 maart 2021    Mede dankzij AC- bestuursleden, 

                         Theo Peek en Ans Pilkes-van Delft,  secretariaat. 


