
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief         Delden, 20 februari 2018 

 
Addendum bij de agenda van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 maart 2018,  
aanvang 20.00 uur in ’t Hoogspel, Bornsestraat 1 te Ambt Delden. 
 
Geachte Vrienden van Twickel, 
 
Door recente ontwikkelingen sturen we hierbij een update van de agenda. 
Het betreft een toevoeging bij punt 10: Verkiezing nieuwe bestuursleden 

• We zijn er helaas niet in geslaagd om een kandidaat voor te stellen om de ontstane vacature die 
is ontstaan door het vertrek van mevrouw Wielinga te vervullen. De beoogde kandidaat heeft 
zich recent vanwege bijzondere omstandigheden in de persoonlijke sfeer teruggetrokken. 

• We zijn er nog niet in geslaagd om een geschikte kandidaat te vinden voor het vertrek van de 
heer A. Luttikhedde uit het bestuur namens de pachters. Hij heeft de functie het afgelopen jaar 
waargenomen. Hij treedt nu definitief af. We zoeken verder naar een geschikte kandidaat. 

• Voor de vacature die is ontstaan door het vertrek van onze secretaris mevrouw R. 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. Hij kan echter vanwege andere verplichtingen niet aanwezig 

zijn op vergadering. Wij zullen hem aan de vergadering voorstellen door middel van het 

voorlezen van zijn persoonlijke motivering. 

• De voorzitter E. van Emmerik heeft op de ALV van 2018 zijn tweede termijn van 3 jaar erop 

zitten. Conform het huishoudelijk reglement is hij voor een derde termijn herkiesbaar. Hij heeft 

aangegeven graag nog 3 jaar de rol van voorzitter te blijven vervullen. 

We hopen dat u op 7 maart aanwezig kunt zijn, 
Hartelijke groeten, 
 
Het bestuur 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Denkt u er aan zich op te geven voor de natuurwerkochtend op 10 maart. Dit kan ook via onze website. 
Vele Vrienden hebben zich al opgegeven voor de VriendenDagen op 20 en 21 april. Als u van plan bent 
ook mee te gaan, vul dan het inschrijfformulier snel in en meldt u aan. Alle informatie is te vinden op 
www.vriendenvantwickel.nl 
 
 


