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Delden, 4 februari 2019 
 

Aan de leden van de Vereniging Vrienden van Twickel 
 

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse 

 
Algemene Ledenvergadering 

Woensdag 13 maart 2019, aanvang 20.00 uur 
’t Hoogspel, Bornsestraat 1 te Ambt Delden 

 
AGENDA 

 
1. Opening door de voorzitter de heer E.J. van Emmerik 

2. Verslag  van de algemene ledenvergadering d.d. 7 maart 2018  (bijgevoegd) 

a. Goedkeuring tekst van het verslag 

b. Naar aanleiding van het verslag 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Jaarverslag 2018 (ligt ter inzage ter vergadering) 

5. Financieel verslag 2018 (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 Storm en Van Wijhe) over 2018 

b. Verlenen van decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid 

7. Begroting 2019 (presentatie en toelichting ter vergadering door de penningmeester)  

8. Benoeming kascommissie 2019 en reserve lid. 

9. Voorstel van het bestuur tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement (zie pagina 2) 

10. Bestuurssamenstelling  

a. Afgetreden per 31-10-2018 mevrouw H.A. Bakker 

b. Benoeming tot lid van het bestuur de heer P. Harink (namens de pachters) 

c. Herverkiezing de heer M. Klieverik (tevens voorzitter Activiteitencommissie)  

11. Toelichting op het jaarprogramma 2019 (door de heer M. Klieverik, voorzitter van de 

Activiteitencommissie) 

12. Fonds Behoud Twickel 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

 

PAUZE 

• Terugblik 2018 en toelichting op actuele thema’s rond het behoud van de landgoederen van de 

Stichting Twickel in 2019 door de heer M. van den Wall Bake (voorzitter Stichting Twickel) en de 

heer E.J. Mooiweer (rentmeester). 
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VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Uit de statuten Vereniging Vrienden van Twickel: 

Art. 13. 

Nadere onderwerpen worden geregeld in een huishoudelijk reglement. Dit reglement mag geen bepalingen 

bevatten welke in strijd zijn met de Wet of met de statuten. Besluiten tot vaststelling of wijzigingen van het 

huishoudelijk reglement worden genomen door een algemene ledenvergadering met gewone meerderheid 

van stemmen. 

Uit het huishoudelijk reglement: 

HOOFDSTUK VAN HET BESTUUR ARTIKEL 4: 

1. Alle bestuursleden hebben zitting voor de duur van drie jaren, met dien verstande dat bij het einde van 

elk verenigingsjaar een derde van het bestuur aftredend is. 

2. Afgetreden bestuursleden zijn niet meer dan eenmaal herkiesbaar in een aangesloten periode. 

3. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur de voorzitter, secretaris en penningmeester een tweede 

maal herkiesbaar stellen. 

Voorstel tot wijziging van § 4.3 het huishoudelijk reglement: 

In bijzondere omstandigheden kan het bestuur een afgetreden bestuurslid een tweede maal herkiesbaar 

stellen. 

Motivering:  

Het bestuur heeft de afgelopen jaren de leden bij herhaling opgeroepen om zich beschikbaar te stellen voor 

een functie in het bestuur. Het is ons gebleken dat het steeds moeilijker wordt om (geschikte) leden te 

vinden die zich beschikbaar willen stellen. We hebben op dit moment 2 vacatures.  

Om de continuïteit van onze activiteiten te kunnen waarborgen is het daarom van belang dat onder 

bijzondere omstandigheden alle zittende bestuursleden de mogelijkheid hebben een tweede maal 

herkiesbaar te zijn in plaats van alleen het dagelijks bestuur. 
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