Verslag Algemene Ledenvergadering, woensdag 1 maart 2017, aanvang 20.00 uur,
’t Hoogspel, Bornsestraat 1 te Ambt Delden

1. Opening door de voorzitter de heer Eduard van Emmerik.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Na de opening geeft hij het woord aan de
heer Van den Wall Bake, voorzitter van de Stichting Twickel.
De heer van den Wall Bake deelt met de aanwezigen, dat het de Stichting is gelukt een goede opvolger
te vinden voor de heer Schimmelpenninck, die per 1 juni met pensioen gaat. Op 1 maart is de heer
Egbert Jaap Mooiweer begonnen aan zijn eerste werkdag als rentmeester/directeur van de Stichting
Twickel. De heer Mooiweer krijgt het woord en vertelt de zaal iets over zijn privé- en werkzame leven.
Hij geeft aan met veel enthousiasme aan zijn nieuwe functie te beginnen.
De voorzitter neemt het woord en spreekt een kort ‘in memoriam’ uit over de heer Ep Wieldraaijer, die
onlangs op 89-jarige leeftijd is overleden.
2. Verslag van de algemene ledenvergadering 02-03-2016
Vraag n.a.v.:
Is er onderzocht om voor het Fonds Behoud Twickel een Anbi-status te kunnen verkrijgen?
Antwoord penningmeester:
Dat is onder de huidige omstandigheden niet mogelijk. Er is nog gekeken of het iets oplevert om het
Fonds Behoud Twickel los te koppelen van de Verenging. Echter, dat brengt een omstandige financiële
constructie met zich mee. Dit wordt in verhouding tot de relatief kleine donaties te ingewikkeld en
daarom heeft het bestuur besloten dat niet te doen.
Vraag n.a.v.:
Is er iets gedaan met de vraag over de modderige plekken en de soms natte oversteekplek over de
Oelerbeek in het traject van de Umfassungsweg?
Antwoord:
De voorzitter heeft met de bosbeheerder, Gert Jan Roelofs, over de problemen gesproken. Deze heeft
toegezegd serieus naar de modderige plekken te gaan kijken en naar een oplossing te willen zoeken.
Wel heeft hij aangegeven dat aan de oversteekplek zelf niets zal worden gedaan. Er is hier bewust
gekozen om een avontuurlijk karakter te geven aan de oversteekplek.
Verder zijn er geen opmerkingen en is het verslag van 2 maart 2016 goedgekeurd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken.
4. Jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 wordt kort toegelicht. Er zijn geen opmerkingen.
5. Financieel verslag 2016
De penningmeester spreekt een woord van dank uit richting de heren Jan Weernink en Wim Borghuis.
Zij worden bedankt voor hun hulp bij het op orde houden van de ledenadministratie en boekhouding.
Hierna geeft de penningmeester toelichting op het financieel jaarverslag 2016.
De contributie-ontvangsten blijven iets achter bij de begroting. Dit is vanwege een dalend ledenaantal.
Er is een legaat van EUR 100,- ontvangen en de donaties liggen wat hoger dan in 2015. De kosten voor
het Twickelblad zijn in 2016 geheel binnen begroting gebleven, ondanks hogere portokosten. De
Vriendendagen hebben iets minder gekost dan ze opgebracht hebben. Het concert in de tuin heeft
€300,- meer gekost dan de opbrengst was. De administratiekosten zijn afgenomen, daar er in 2016 geen
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vrijwilligersvergoeding verstrekt is. Met een positief saldo van € 5.200,- op de resultaatrekening kunnen
we concluderen dat de financiële resultaten over 2016 in orde zijn.
Vanuit het Fonds Behoud Twickel zijn in 2016 bijdragen aan diverse projecten gedaan, te weten:
 De tekst op de ‘Steen van de Barones’ is weer leesbaar gemaakt; (€ 909,-)
 Het geologisch project ‘Tonijn uit Twente’’ kreeg € 1.000,- toegezegd; Vergoeding van de helft
van de kosten voor het vervangen van bankjes op het landgoed ter hoogte van € 9.000,-;
 De jaarlijkse hostingskosten voor het digitale Twickelblad worden met de Stichting gedeeld.
Vraag:
Wat is project ‘Tonijn uit Twente’?
Antwoord:
5-10 miljoen jaar geleden lag Delden ‘aan zee’, getuigt een oude strandwal die voor het eerst werd
gevonden bij het graven van de Twickelervaart in de 18e eeuw. Resten van aangespoelde dieren, zoals
tanden, botten en schubben zijn toen in de Twentse bodem beland en bij het graven van de Twickeler
Vaart zijn er veel fossielen gevonden. Deze fossielen zijn over het land in musea en eigen collecties
terecht gekomen. Een werkgroep is momenteel bezig om locaties te bezoeken en collecties te
inventariseren op gevonden Deldens materiaal en deze te catalogiseren.
En het aardige van dit alles is dat de initiatiefnemer van dit project in de toekomst hierover een lezing
voor de Vrienden zal verzorgen.
6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur
Verslag kascommissie (de heren Zuidema en Mannes) over 2016.
De heer Zuidema leest de goedkeurende verklaring van de kascommissie voor. Verder geeft hij aan veel
waardering te hebben voor de inzichtelijkheid van de administratie en de gegeven toelichting en vraagt
de vergadering toestemming tot het verlenen van decharge aan de penningmeester en bestuur.
De vergadering stemt in met het verlenen van decharge.
7. Begroting 2017
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Hij gaat uit van niet al te veel daling van het
leden-aantal, schat in dat er 200 leden meegaan met de Vriendendagen, er 100 leden voor € 10,- per
persoon naar het zomerconcert komen, rekent op € 1.000,- meer voor het Twickelblad t.b.v. een
professionele fotograaf en reserveert € 1.500,- voor het opfrissen van de website.
8. Benoeming kascommissie 2017 & reserve lid.
De heer Zuidema is aftredend. Hij wordt door het bestuur zeer bedankt voor zijn inzet en
betrokkenheid. De heer Mannes zal het komende jaar samen met de heer D. Storm de kascommissie
vormen; de heer Mannes als voorzitter. Desgevraagd biedt de heer Van Wijhe zich aan als reserve lid.
9. Bestuurssamenstelling
Ulberthe Wielinga en Gert Jan Beuzel zijn aftredend. Zij worden bedankt voor hun inzet de afgelopen
jaren. Gert Jan blijft het komende jaar nog betrokken bij de ledenadministratie en boekhouding, totdat
daar een opvolger voor gevonden is.
De heer Wim Borghuis wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Hij zal de rol van penningmeester op
zich nemen. Hij stelt zich in het kort voor. De leden stemmen hierop met applaus in met zijn benoeming.
De voorzitter deelt mee dat de heer Andre Luttikhedde statutair aftredend bestuurslid zou moeten zijn.
Er is echter geen vervangend bestuurslid gevonden die namens de pachters in het bestuur zitting wil
nemen. Totdat er een nieuwe kandidaat is neemt de heer Luttikhedde de funktie waar.
10. Toelichting op het jaarprogramma 2016.
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Marcel Klieverik is namens het bestuur lid van de activiteitencommissie. Hij geeft een toelichting op het
het jaarprogramma 2017 en spreekt de wens uit dat we ook in 2017 weer een aantal gezellige en
inspirerende evenementen mogen meemaken.
11. Fonds ‘Behoud Twickel’
Zie agendapunt 5.
12. Rondvraag
Vraag:Het ledenaantal loopt terug? Welke maatregelen neemt het bestuur?
Antwoord: Bekendheid blijven zoeken. Zoals het Twickelblad in wachtruimtes van artsenpraktijken
leggen, folders in de landgoedwinkel en tijdens de moestuindagen een kraampje bemannen. Daarnaast
blijkt het actieve Facebook beheer te leiden naar meer ‘likes’en verjonging van het publiek.
Vraag: Kan het verslag van de ALV eerder verstuurd worden?
Antwoord: Het bestuur zal bekijken of het verslag eerder op de website kan worden geplaatst.
Vraag:We lezen veel betrokkenheid en inzet m.b.t. vuilstort ’t Rikkerink? Kunt u daar nog iets over
delen?
Antwoord van de voorzitter:
De Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel hebben samen opgetrokken bij het indienen
van zienswijzen. Hier is ook publiciteit over geweest in Tubantia en via RTV Oost. Over de wens tot
sanering van de vuilstort is in het verleden al geprocedeerd tot op het niveau van de Raad van State.
Sanering werd niet nodig geacht. Eigenlijk is alles wat Twence, de huidige eigenaar van het terrein, wil
doen aan sanering ‘meegenomen’ . Zij zijn feitelijk tot niets verplicht. Het gaat om een zgn vrijwillige
sanering. We blijven kritisch monitoren wat er gedaan wordt, maar weten ook dat dit we weinig invloed
kunnen uitoefenen. Juridisch valt er niets te halen.
Evenzo blijven wij ook de plannen m.b.t. windmolens volgen. Toen die plannen bekend werden, heeft
de Verenging hierop ook een zienswijze ingediend. Het windmolenplan in de Hof van Twente lijkt van
tafel, maar we blijven opmerkzaam.
13. Sluiting
Rond 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Na de pauze:
Terugblik 2016 en toelichting op de actuele thema’s van de Stichting Twickel voor 2017 door de heer M.
van den Wall Bake (voorzitter Stichting Twickel) en de heer A. Schimmelpenninck (rentmeester)
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