
Vereniging Vrienden van Twickel 

Secretariaat: 
Postbus 107 

7490 AC Delden 
secretaris@vriendenvantwickel.nl 

 

 

 

Pagina 1 van 3 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering, woensdag 7 maart 2018, 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.  
Er is al afscheid genomen van de vertrekkende secretaris Roelie Schenkel en de beoogde secretaris 

Martin Kerkhof is helaas verhinderd vanavond. Daarom wordt het verslag gemaakt door Emie Geers van 

de activiteitencommissie. 
Ed Geerdink is de nieuwe ledenadministrateur en de webmaster. 

 
2. Verslag van de algemene ledenvergadering 01-03-2017 

Er  zijn  geen opmerkingen over het verslag: met dank aan Roelie Schenkel wordt het verslag van 1 

maart 2017 goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter deelt mee dat de activiteitencommissie bestaat uit Marcel Klieverik, namens het bestuur, en 

de leden Adri Boer, Gerda van der Linden, Helmig Kleerebezem , Veroni Meier en Emie Geers. 
 

4. Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag 2017 wordt kort toegelicht. Er zijn geen opmerkingen. 
De voorzitter vraagt om vooral uw e-mailadres door te geven, omdat dat een gemakkelijke en goedkope 

manier van communicatie is met de leden. 
  

5. Financieel verslag 2017  

De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag 2017.  
De contributie-ontvangsten blijven iets achter bij de begroting. Dit is vanwege een dalend ledenaantal. 

De donaties liggen lager dan in 2016. De kosten voor het Twickelblad zijn in 2017 geheel binnen 
begroting gebleven, ondanks hogere portokosten. De Vriendendagen hebben iets meer gekost dan ze 

opgebracht hebben. Het zomerse concert in de tuinen van Twickel heeft een lager tekort opgeleverd dan 

begroot, omdat het aantal bezoekers hoger was dan verwacht. De bestuurs-en beheerskosten zijn binnen 
de begroting gebleven door minder administratie-en kantoorkosten. Met een positief saldo van €1590,- 

op de resultaatrekening kunnen we concluderen dat de financiële resultaten over 2017 in orde zijn. 
 

Vanuit het Fonds Behoud Twickel zijn in 2017 bijdragen aan diverse projecten gedaan, te weten: 

• Het geologisch project ‘Tonijn uit Twente’’ kreeg € 1.000,- toegezegd in 2016, dit is in 2017 
betaald;  

• Vergoeding van de helft van de kosten voor het vervangen van bankjes op het landgoed ter 

hoogte van € 9.000,- toegezegd in 2016, dit is in 2017 betaald; 

• De Stichting Hofvogels heeft €500,- ontvangen voor het plaatsen van een tiental nestkasten voor 

steenuilen op Twickel; 

• De jaarlijkse hostingskosten voor het digitale Twickelblad worden met de Stichting gedeeld. 
Voor 2018: Hof te Dieren: een bijdrage toegezegd van €1000,-  voor de renovatie van de bank op de 

Carolinaberg 
 

6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur 

Verslag kascommissie (de heren Mannes en Storm) over 2017.  
De heer Storm  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.  
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7. Begroting 2018  

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Hij gaat uit van een zeer geringe daling van 
het ledenaantal en schat in dat de Vriendendagen kostendekkend zijn. Er wordt er een bedrag van €500,- 

als kosten ingeboekt voor de Muzikale Ontvangst. De kosten voor het Twickelblad zullen ongeveer €800,- 
hoger zijn door gestegen porto-, drukwerk- en redactiekosten. Voor administratiekosten is €700,- minder 

opgenomen. Dit resulteert in een begroot positief resultaat van €1600,- in 2018. Daardoor zal het eigen 

vermogen in 2018 toenemen tot €19.648. 
Het ledenaantal per 01-01-2018 is 1660 (was 1657 per 01-01-2017). 

 
8. Benoeming kascommissie 2017 & reserve lid. 

De heer Mannes is aftredend. Hij wordt door het bestuur zeer bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid. 
De heer D. Storm zal het komende jaar samen met de heer van Wijhe de kascommissie vormen; de heer 

Storm als voorzitter. Desgevraagd biedt de heer Sander Bakker zich aan als reserve lid. 

 
9. Bestuurssamenstelling 

Aftredend: Mw. R. Schenkel is niet beschikbaar voor een volgende termijn. De voorzitter bedankt haar 
met een bos bloemen. 

Het bestuur is 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. 

De voorzitter bedankt hem voor de 12 jaar, die André betrokken was bij de VVT en overhandigt hem een 
bijzonder tegeltje, een cadeaubon en een boeket bloemen voor zijn vrouw Karin. 

 
10. Verkiezing nieuwe bestuursleden. 

De beoogde nieuwe secretaris, Martin Kerkhof, wordt met een diapresentatie en een door Hiska Bakker 

voorgelezen persoonlijke motivatie (zie laatste alinea) voorgesteld aan de aanwezigen. 
Met applaus wordt zijn benoeming aanvaard. 

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. 

Met applaus wordt zijn herbenoeming aanvaard. 
 

11. Toelichting op het jaarprogramma 2016. 
Marcel Klieverik is namens het bestuur lid van de activiteitencommissie. Hij geeft een toelichting op het  

jaarprogramma 2018 en spreekt de wens uit dat we ook in 2018 weer een aantal gezellige en 

inspirerende evenementen mogen meemaken. Hij geeft aan dat er nog enkele plaatsen vrij zijn voor de 
Vriendendagen. 

 
12. Fonds ‘Behoud Twickel’ 

Zie agendapunt 5. 
 

13. Rondvraag 

Vraag: Er zijn mooie nieuwe bankjes geplaatst in het Overpark en op nog enkele plekken op het 
landgoed, maar helaas zonder leuningen. Is het mogelijk om hier en daar een bankje van een rugleuning 

te voorzien? 
Antwoord: deze vraag wordt doorgegeven aan de rentmeester. 

 

Vraag van de heer D. Rouwhorst: de voorgenomen maatregelen van de eigenaar van de voormalige 
vuilstort ‘t Rikkerink om een vermindering van het lekken van percololatie-water naar het grondwater te 

verminderen is waarschijnlijk ontoereikend.  Rond vuilstort ’t Rikkerink zou een damwand geplaatst 
moeten worden om weglekken van schadelijke stoffen naar het grondwater te voorkomen. 

Antwoord: Het is een vrijwillige sanering van Twence, waarbij de stortplaats bedekt wordt met beton, 
(waarop zonnepanelen geplaatst worden), waardoor er minder vervuiling van het grondwater is. De 

taluds weliswaar zijn niet bedekt, maar het netto resultaat zal waarschijnlijk wel een significante 

verbetering tot gevolg hebben. In de vergunningsvoorwaarden is een stevig monitoring programma van 
de werkelijke vervuiling voor geschreven. Dit is mede door de zienswijzen die de Stichting Twickel 

ingediend en de VVT hebben ingediend. Wij zullen deze monitorring kritisch blijven volgen.  
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14. Sluiting 
Rond 20.55 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 
Na de pauze: 

Terugblik 2017 en toelichting op de actuele thema’s van de Stichting Twickel voor 2018 door de heer M. 

van den Wall Bake (voorzitter Stichting Twickel) en de heer E.J. Mooiweer (rentmeester). 
 

 
Bijlage bij punt 10: Motivatie van de heer Kerkhof bij zijn toetreden tot het bestuur van de 

VVT: 
(voorgelezen door Hiska Bakker)  

 

Geachte aanwezigen in de Algemene ledenvergadering, 
Waarom een rol bij de Vrienden van Twickel? In 2016 zijn wij vanuit Amersfoort komen wonen in het 
buitengebied van Delden. Een mooie stek, midden in Twickel, waar we ons omgeven hebben met vele 
dieren. Vanzelfsprekend interesseren we ons daarbij voor de directe omgeving en in het bijzonder voor 
de natuur. Twickel is een prachtig gebied met veel afwisseling in het landschap en veel vogelsoorten. De 
reeën lopen rondom ons stukje land. Al direct na onze verhuizing hebben we ons aangemeld bij de 
Vrienden van Twickel. Als je zo betrokken bent bij je omgeving is een lidmaatschap een must! Inmiddels 
bezochten we meerdere lezing-avonden, een concert op het kasteel en een natuurwerk-ochtend. En zo 
leer je dan wat mensen kennen en kom je erachter dat het sympathieke mensen zijn die zich inzetten 
voor de Vrienden. Daarom heb ik niet geaarzeld om te reageren op een oproep ergens in 2017 voor 
vrijwilligers in het Twickelblad. Na een kennismaking met het Bestuur mocht ik een korte periode in de 
activiteitencommissie meedraaien. Toen bleek dat het bestuur op zoek was naar een secretaris, heb ik 
me daar met alle plezier voor beschikbaar gesteld. Het geeft me de gelegenheid mijn administratieve- en 
bestuurlijke ervaring uit het verleden weer ten nutte te maken, me in te zetten voor een vereniging 
waarvan ik het doel ten volle onderschrijf en samen te werken met gemotiveerde en sympathieke 
collega’s. Helaas kan ik door omstandigheden vanavond niet aanwezig zijn op de algemene 
ledenvergadering. Ik hoop dat dit geen beletsel zal zijn tot mijn benoeming als secretaris en dat de 
vereniging en ik nog vele jaren plezier aan- en met elkaar zullen beleven! 
Dank voor uw vertrouwen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Martin Kerkhof 


