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Verslag Algemene Ledenvergadering, woensdag 13 maart 2019,  
aanvang 20.00 uur, locatie ’t Hoogspel, Bornsestraat 1 te Ambt Delden 
 
1. Opening door de voorzitter de heer Eduard van Emmerik. 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
De voorzitter begint met het bericht dat ons onlangs bereikte dat onze collega in het 
bestuur, Marcel Klieverik, onverwacht en plotseling is overleden. De voorzitter spreekt een 
‘In Memoriam uit’ (zie onderstaand) en vraagt de aanwezigen te gaan staan en een minuut 
stilte in acht te nemen om Marcel Klieverik te herdenken. 
 
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2018. 
Dit verslag is toegezonden samen met de uitnodiging en agenda voor deze vergadering. Op 
de tafels ligt een aangepaste agenda voor de huidige vergadering in verband met het 
verscheiden van Marcel Klieverik. Over het verslag zijn geen opmerkingen, ook niet naar 
aanleiding van. Daarmee wordt het verslag goedgekeurd, onder dankzegging aan mevr. 
Emie Geers die de opsteller was. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Ingekomen stukken zijn er niet. Het bestuur is dankbaar voor de diverse 
condoleanceberichten die ons bereikten. 
De voorzitter deelt mee dat er binnen het bestuur al geruime tijd vacatures bestaan. Voor 
vanavond is het bestuur verheugd een tweetal kandidaten tot benoeming te kunnen 
voordragen, te weten Paul Harink als representant van de pachters alsmede mevrouw 
Monique Haafkes. Deze benoemingen volgen later in de vergadering. 
Door het overlijden van Marcel Klieverik is er nóg een vacature ontstaan. Bovendien was hij 
ook de voorzitter van de Activiteitencommissie. Wij waarderen het zeer dat mevrouw Emie 
Geers (secretaris AC) bereid is gevonden ad interim het voorzitterschap van de 
Activiteitencommissie op zich te nemen. Daartoe zal zij telkens als gast in de 
bestuursvergaderingen worden uitgenodigd. Het bestuur beraadt zich komende tijd op 
definitieve invulling van de ontstane vacature met daaraan gekoppeld het voorzitterschap 
van de commissie.  
 
4. Jaarverslag 2018. 
De voorzitter wijst erop dat op de tafels meerdere exemplaren zijn uitgedeeld van het 
jaarverslag 2018. Het is ook toegezonden met de laatste nieuwsbrief per e-mail. De 
voorzitter neemt het jaarverslag mondeling door. In 2018 zijn er behoorlijk wat activiteiten 
geweest. 
In dit kader staat de voorzitter ook stil bij het vertrek uit het bestuur van Hiska Bakker. Zij 
trad op 31 oktober 2018 af, toen haar eerste termijn van benoeming voorbij was. De 
voorzitter dankt Mevrouw Bakker voor haar verdiensten in het bestuur gedurende de 
afgelopen drie jaren. Gelukkig blijft zij nog actief voor onze vereniging: waar nodig als 
moderator tijdens de lezingen en als redacteur van het Twickelblad. Bovendien zal zij 
periodiek haar column op onze website blijven maken. 
Toegelicht wordt de rol van Ed Geerdink. Hij is de ledenadministrateur van de vereniging en 
de webmaster van de website. Sinds enige tijd beheert hij tevens het technische deel van de 
website. Al met al vraagt dit veel inzet, reden waarom het bestuur besloot hem de fiscaal 
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toegestane vrijwilligersvergoeding toe te kennen. Het technisch beheer werd voorheen 
uitbesteed maar is dan nu weer in eigen hand. 
De Facebookpagina wordt voorlopig beheerd door de secretaris. 
Over het jaarverslag bestaan verder geen opmerkingen. 
 
5. Financieel  verslag 2018. 
Ook dit verslag (en de begroting voor 2019) ligt ter inzage op de tafels.  
Penningmeester Wim Borghuis licht het verlag met een korte diapresentatie toe. 
Het reilen en zeilen van onze vereniging is financieel gezond. Er is een positief saldo dat 
bijna € 3000 hoger is dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een iets hoger 
aantal leden en de positieve uitkomsten van de Vriendendagen en de Fietstocht Jachtpalen, 
anderzijds door lagere bestuurs- en beheerskosten. 
Uit de vergadering stelt de heer Gillis de Bruijn de vraag waar hij in het jaarverslag de 
vrijwilligersvergoeding terug vindt. De penningmeester legt uit dat dit opgenomen is in de 
beheerkosten van de website en dat het om een pro rata vergoeding van een drietal 
maanden ging. 
 
6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur. 
De kascommissie bestond uit de heren Storm en Van Wijhe. De heer Storm leest de 
goedkeurende verklaring van de kascommissie voor. Ook geeft hij aan waardering te hebben 
voor de inzichtelijkheid van de administratie en de gegeven toelichting. Saldi op de 
bankafschriften komen overeen met de gevoerde administratie. Hij vraagt de vergadering de 
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. 
De vergadering stemt in met het verlenen van decharge. 
 
7. Begroting 2019. 
De begroting voor 2019 wordt wederom met een diapresentatie door penningmeester de 
heer Wim Borghuis doorgenomen en toegelicht. 
De rente voor 2019 wordt begroot op € 0,00. De post Vrienden Dagen is begroot voor 100 
deelnemers met een bijdrage van € 65,-- per persoon. In de praktijk zal dit afwijken onder 
andere door een ander aantal deelnemers of door het al of niet inbrengen van een museum 
jaarkaart. De begroting toont een positief resultaat van € 1.500,-- . 
Over de begroting bestaan geen vragen uit de zaal en derhalve wordt de begroting 
aangenomen. 
 
8. Benoeming kascommissie 2019 en reserve lid. 
De heer Storm treedt af. Hij wordt door het bestuur bedankt voor zijn inzet en 
betrokkenheid. 
De heer Van Wijhe zal voor 2019 samen met de heer Bakker de kascommissie vormen, 
waarbij de heer Van Wijhe de voorzitter is. Desgevraagd aan de zaal meldt de heer De Bruijn 
zich als reserve lid. 
 
9. Voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement. 
Het bestuur deed een voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement. 
De statuten kennen bestuursleden een benoeming en een herbenoeming toe. Iedere 
benoeming is drie jaren. Het huishoudelijk reglement kent een tweede herbenoeming voor 
de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Omdat het afgelopen jaren moeilijk 
is gebleken voldoende geïnteresseerden te vinden voor bestuursfuncties, stelt het bestuur 
voor de tweede herbenoeming uit het huishoudelijk reglement van toepassing te verklaren 
voor het gehele bestuur. 



 
 

 

 

 

 
Pagina 3 van 4 

De vergadering heeft gezien de toelichting geen vragen en gaat akkoord met de 
voorgestelde wijziging. 
 
10. Bestuurssamenstelling. 
Om te voorzien in vacatures, stelt het bestuur voor twee kandidaten te benoemen. Dit zijn 
de heer Paul Harink als representant van de pachters en mevrouw Monique Haafkes als 
algemeen bestuurslid. 
Beide kandidaten stellen zich kort voor aan de vergadering. Mevrouw Haafkes heeft een 
praktijk voor klassieke homeopathie midden in Twickel en is zeer betrokken bij het wel en 
wee van Twickel. Datzelfde geldt voor Paul Harink. Hij is landbouwer op een 
Twickelboerderij en melkt 70 koeien. Zijn boerderij staat in Enterbroek. Zijn boerderij is 
komende zomer te bezichtigen voor de Vrienden van Twickel middels een activiteit, waarover 
later meer. 
Met applaus door de vergadering worden beide kandidaten benoemd tot lid van het bestuur. 
 
11. Toelichting jaarprogramma 2019. 
Voorzitter Van Emmerik licht het jaarprogramma 2019 toe. In principe is er in 2019 het 
bekende stramien: voorjaars- en najaarslezing, natuurwerkochtenden in het voor- en najaar, 
algemene ledenvergadering en de vriendendagen. In augustus komen er weer de thema 
kasteeldagen. 
Ook zal er een bezoek worden georganiseerd op het normaal niet toegankelijke Breeriet en 
een bezoek aan de Twickelboerderij van Paul Harink. 
Dit jaar is er geen eigen concert in het park maar organiseert de Stichting Twickel een 
muzikaal evenement. De manager van Kasteel Twickel Rob Bloemendal licht dit toe: op 18 
augustus 2019 zal er een zeer bijzondere muzikale dag zijn in de kasteeltuinen, in 
samenwerking met het jaarlijkse Internationale Stift muziekfestival. Ter gelegenheid van het 
15 jarig jubileum wordt de openingsdag op Kasteel Twickel georganiseerd. Er zijn die dag 
meerdere concerten met als hoogtepunt de uitvoering van opera ‘Dido and Aeneas’ van 
Henri Purcell op een podium in de slotgracht. Er wordt gekeken of er die dag iets speciaals 
voor de leden van de VVT kan worden georganiseerd. Informatie volgt. 
 
12. Fonds Behoud Twickel. 
Voor 2019 staan er nog geen projecten op stapel voor het fonds. Goede ideeën die leven 
onder de leden van de VVT worden graag tegemoet gezien. 
Het enige dat nu nog in de planning staat is de plaatsing van twee Twickelbanken bij de 
Dikke Steen aan de Twickelerlaan. 
 
13. Rondvraag. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
14. Sluiting. 
Om 20.55 sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Na de pauze: 
De heren M. Van den Wall Bake (voorzichter Stichting Twickel) en de heer E.J. Mooiweer 
(rentmeester) geven een toelichting op de projecten van Twickel in 2018 alsmede de 
lopende projecten in 2019. Onder anderen komen aan de orde de afronding van het 
“Twickelpact”, de aankoop van camping Westerholt, natuurintensieve landbouw en de 
energietransitie. 
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In Memoriam: 
uitgesproken tijdens de ALV van de VVT door de voorzitter, Eduard van Emmerik. 
 
Geachte aanwezigen, 
 
Op 19 februari jl. kregen we het afschuwelijke bericht dat ons bestuurslid Marcel Klieverik de 
dag ervoor tijdens een wandeling was overleden Via onze nieuwsbrief van 20 februari 
hebben we u hiervan in kennis gesteld. 
Begin februari stonden Marcel en ik nog naast elkaar de bezoekers te verwelkomen voor de 
voorjaarslezing bij de ingang van deze zaal. En het voelt vreemd om hier nu te staan zonder 
Marcel. Wie had toen kunnen denken dat hij vandaag niet meer onder ons zou zijn?  
Marcel was voorzitter van de Activiteitencommissie. In die hoedanigheid was hij o.a. 
gastheer en leider van onze lezingen. Dat deed hij met verve. Hij bereidde zich goed voor en 
hij had meestal voorafgaande aan een lezing een gesprek met de spreker. In zijn slotpraatje 
aan het einde gaf hij altijd een samenvatting en vertelde hij wat hem die keer in het 
bijzonder had aangesproken. Het idee dat Marcel de lezingen niet meer zal leiden en er niet 
meer bij zal zijn maakt ons verdrietig. Marcel was bijna 6 jaar lid van ons bestuur en zou 
vandaag worden herbenoemd. Hij wilde graag nog een periode lid blijven van ons bestuur. 
Het is buitengewoon jammer dat hij zijn herbenoeming niet meer mag meemaken. 
Marcel was een rustig en bescheiden persoon, maar zijn inbreng was groot en altijd relevant. 
Marcel was een rasechte bestuurder. Ook buiten de VVT was hij actief in besturen. Marcel 
was bijna 70. We zullen hem zeer missen. 
Wij wensen zijn vrouw Elly, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in de komende tijd. 
Ik stel voor dat we een ogenblik van stilte in acht nemen om Marcel te gedenken. 
 
Eduard van Emmerik       Delden, 130319 
 
 
 
 
 
 
 


