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Delden, 12 februari 2020 

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

 
Algemene Ledenvergadering 

Woensdag 18 maart 2020, 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. 13 maart 2019 (bijgevoegd) 

a. Goedkeuring tekst van het verslag 

b. Naar aanleiding van het verslag 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Jaarverslag 2019 (inzage en toelichting ter vergadering door de penningmeester W. Borghuis) 

5. Financieel verslag 2019 (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 Van Wijhe en Bakker) over 2019 

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

7. Begroting 2020 (presentatie en toelichting ter vergadering door de penningmeester)  

8. Benoeming kascommissie 2020 en reservelid. 

9. Bestuurssamenstelling: 

Er zijn de volgende mutaties in de bestuurssamenstelling: 

a. Aftredend: De penningmeester, de heer W. Borghuis is na zijn eerste termijn aftredend 

en stelt zich niet herkiesbaar voor een volledige periode van 3 jaar. Mevr. M. Haafkes, 

nu een jaar lid van het bestuur, zal zijn taak overnemen.  

b. Voorzitter AC: we hebben mevrouw E. Geers, die de functie ad interim vervulde, bereid 

gevonden toe te treden tot lid van het bestuur. 

c. Gewoon lid: we hebben mevrouw M. Poessé, die het afgelopen jaar als kandidaat lid 

meedraaide in het bestuur bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur.  

d. Gewoon lid: we hebben de heer P. Brummer bereid gevonden toe te treden tot het 

bestuur.  

e. Het bestuur stelt voor genoemde dames en heer in bovengenoemde functies te 

benoemen. Het bestuur is daarmee voltallig. 

10. Huishoudelijk regelement: mogelijkheid tot benoemen van ereleden. 

Het bestuur verzoekt de ALV in te stemmen met het opnemen van een regeling voor het kunnen 

benoemen van ereleden. Een concept regeling treft u bijgaand aan. (zie ommezijde) 

11. Toelichting op het jaarprogramma 2020 (door mevrouw E. Geers, voorzitter van de 

Activiteitencommissie) 

12. Fonds Behoud Twickel 

13. Rondvraag 

14. Sluiting vergadering en pauze 

Na de pauze een terugblik op 2019 en toelichting op actuele thema’s rond het behoud van de 

landgoederen van de Stichting Twickel in 2020 door de heer M. van den Wall Bake (voorzitter 

Stichting Twickel) en de heer E.J. Mooiweer (rentmeester).  
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Concept regeling Erelidmaatschap VVT 

 

Waarom 

De vereniging kan in de toekomst behoefte hebben aan het benoemen van een erelid wegens grote 

en/of bijzondere verdiensten voor de vereniging VVT. Het protocol en de criteria kunnen worden 

opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Het doel van de benoeming is het tonen van 

waardering en het stimuleren van anderen. 

Wie benoemt 

Een erelid wordt op voordracht van het bestuur benoemd door de ALV. De meerderheid van de 

vergadering dient vóór de benoeming te zijn. 

Elk lid kan een voorstel tot erelid schriftelijk indienen bij het bestuur. Het bestuur beslist over de 

voordracht door toetsing aan de criteria. 

Vóór de benoeming geeft een erelid aan de benoeming te aanvaarden. 

Wanneer (criteria) 

Wanneer een lid zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging kan hij of zij voor 

voordracht in aanmerking komen. 

Daarbij is een te benoemen erelid langdurig (tenminste 15 jaar) lid van de vereniging geweest, heeft 

hij veel vergaderingen bezocht en heeft deelgenomen aan vele activiteiten al dan niet in bestuur of 

activiteitencommissie. De inzet gaat daarbij ver uit boven wat van leden verwacht mag worden. De 

bijdrage moet belangeloos zijn geweest. Betrokkene moet van onbesproken gedrag zijn.  

Inhoud 

Een erelid behoudt dezelfde status als gewone leden. Hij of zij betaalt geen contributie. 

Het erelid ontvangt een oorkonde die het erelidmaatschap bevestigt. Deze oorkonde wordt ten 

overstaan van een ALV of (nieuwjaars)receptie aan betrokkene uitgereikt. 

De ledenvergadering is gemachtigd om, bij (ernstig) wangedrag van betrokkene, het 

erelidmaatschap te ontnemen. 

 

Maart 2020  

 


