AGENDA Algemene Ledenvergadering op Woensdag 7 maart 2018, aanvang 20.00 uur in ’t Hoogspel,
Bornsestraat 1 te Ambt Delden.
1. Opening door de voorzitter de heer E. van Emmerik
2. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 1 maart 2017 (bijgevoegd)
a. Goedkeuring tekst van het verslag
b. Naar aanleiding van het verslag
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2017 (bijgevoegd)
5. Financieel verslag 2017 (inzage en toelichting ter vergadering door de penningmeester W.
Borghuis)
6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur
a. Verslag kascommissie (de heren Mannes en Storm) over 2017
b. Verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid
7. Begroting 2017 (presentatie en toelichting ter vergadering door de penningmeester)
8. Benoeming kascommissie 2018 & reservelid.
9. Bestuurssamenstelling:
Aftredend: Mevrouw R. Schenkel (Secretaris) na een eerste termijn van 3 jaar.
Zij stelt zich niet herverkiesbaar.
10. Verkiezing nieuwe bestuursleden:
Op de vorige algemene ledenvergadering was er een vacature ontstaan door het vertrek van
mevrouw Wielinga, waar we op dat moment geen kandidaat voor hadden. Wij zijn blij dat we in
de loop van 2017 een geschikte kandidaat hebben gevonden in de persoon van mevrouw M.
Groot Rouwen-Exterkate uit Borne. Het bestuur stelt voor om haar toe te laten treden tot het
bestuur. Zij zal het beheer gaan voeren over de website.
Voor de vacature die ontstaat door het vertrek van mevrouw Schenkel stelt het bestuur voor om
de heer M. Kerkhof uit Ambt Delden toe te laten treden tot het bestuur. Hij zal het secretariaat
op zich nemen.
11. Toelichting op het jaarprogramma 2018 (door de heer M. Klieverik, voorzitter van de activiteiten
commissie)
12. Fonds Behoud Twickel – toelichting op lopende en nieuwe projecten
13. Rondvraag
14. Sluiting
PAUZE
Programma na de pauze: Terugblik 2017 en toelichting op actuele thema’s rond het behoud van de
landgoederen van de Stichting Twickel in 2018 door de heer M. van den Wall Bake (voorzitter Stichting
Twickel) en de heer E. J. Mooiweer (rentmeester).

