
 
 

Pagina 1 van 4 

 

 
Verslag Algemene Ledenvergadering, woensdag 4 november 2020, aanvang 
19.30 uur, Het Parochiehuis, Delden. 
 

1. Opening door de voorzitter de heer Eduard van Emmerik. 
a. De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 

Onder de buitengewone omstandigheden van Covid-19 hoopt hij op de goede 
gezondheid van een ieder. Vandaag, 4 november 2020, is het nog veilig om 
met in achtneming van de RIVM-spelregels (waaronder de 1,5 meter) veilig te 
vergaderen tot maximaal 30 personen. Wij zijn met 18. Daarom heeft het 
bestuur besloten onze ALV nu alsnog fysiek te houden. Om de 1,5 meter te 
waarborgen vergaderen wij in Het Parochiehuis. Door de buitengewone 
omstandigheden is er geen lezing na afloop en kan er ook geen “nazit” zijn. 

b. Eind november 2019 is overleden ons oud-bestuurslid Ulberthe Wielinga. Zij 
had een eigen bedrijf en was o.a. actief als secretaris voor onze vereniging. 
Ze trad toe tot ons bestuur vanwege haar liefde voor de natuur en Twickel. 
De vergadering neemt staande een minuut van stilte in acht. 

c. Op onze voorjaarslezing na zag de VVT zich genoodzaakt al onze activiteiten 
in 2020 te annuleren. Daarmee is het bijzonder dat wij nu in november 2020 
onze ALV kunnen houden. 

d. De voorzitter, maakt een kort rondje om de aanwezige bestuursleden en de 
leden van de activiteitencommissie voor te stellen. Vandaag ontbreekt 
vanwege een Corona-melding op haar app Mevrouw Monique Poessé. Zij volgt 
onze vergadering op afstand via Facetime. 
 

2. Verslag ALV van 13 maart 2019. 
a. Over het verslag van de algemene ledenvergadering van 13 maart 2019 zijn 

geen opmerkingen. Ook zijn er geen vragen naar aanleiding van. De 
voorzitter dankt de secretaris voor het verslag. 

 
3. Mededelingen. 

a. Vanavond zijn aanwezig 10 leden, naast het bestuur. Onze statuten kennen 
geen quorum-vereiste. Daardoor kunnen er vanavond rechtsgeldig besluiten 
(zoals benoemingen) worden genomen. 

b. Geen verdere mededelingen of ingekomen stukken. 
 

4. Het Jaarverslag 2019.  
a. Het jaarverslag 2019 wordt als kennisgeving aangenomen.  
b. Op 1 november 2020 had onze vereniging 1738 leden.  

 
5. Financieel jaarverslag. 

a. Op 15 juli jongstleden is onze penningmeester uit 2019, de heer Wim 
Borghuis, afgetreden. Hij maakte nog het financieel verslag over 2019 
alsmede de prognose voor 2020. Om die reden licht hij vanavond deze 
documenten toe.  

b. Over het financieel verslag 2019 heeft de vergadering geen vragen. 
c. Balans. Het positief resultaat over 2019 ad € 6.890,--  wordt op voorstel van 

het bestuur toegevoegd aan het Fonds Behoud Twickel. Er zijn geen vragen 
over de balans. 

d. De voorzitter bedankt de heer Wim Borghuis voor het financieel verslag. 
 
 



 
 

Pagina 2 van 4 

 

 
6. Verslag Kascommissie. 

a. Namens de Kascommissie is aanwezig de heer Sander Bakker. Hij geeft aan 
samen met het afwezige kascommissie-lid de heer Marten van Wijhe 
(voorzitter 2019) de stukken van de penningmeester te hebben beoordeeld. 
De commissie is niet diep in de administratie gedoken maar heeft op basis 
van ervaring en de lijn met andere jaren alles op orde bevonden. 

b. De kascommissie heeft een verklaring afgegeven: 
i. De saldi van de bank gegevens zijn in orde; 
ii. De administratie is inzichtelijk en de toelichting duidelijk; 
iii. Stelt voor het bestuur te déchargeren voor het gevoerde financieel 

beleid. 
c. Daarmee verkrijgt het bestuur décharge van de vergadering.  

 
7. Begroting 2020. 

a. Ook de begroting 2020 is nog opgesteld door oud-penningmeester Wim 
Borghuis. Hij licht deze toe. 

b. De oorspronkelijke begroting 2020 is inmiddels achterhaald vanwege het 
stilliggen van de activiteiten als gevolg van Corona. Bijvoorbeeld zijn er in 
2020 geen Vriendendagen geweest, die normaal invloed hebben op onze 
cijfers. Daarom is er sprake van een bijgestelde prognose. Over deze 
prognose bestaan geen vragen. 

c. Wederom bedankt de voorzitter Wim Borghuis voor de op- en bijgestelde 
prognose. 
 

8. Benoeming Kascommissie. 
a. Voor 2020 is de heer Sander Bakker voorzitter van de kascommissie en de 

heer Gilles de Bruijn lid. 
b. Te doen gebruikelijk moet er een reservelid worden aangesteld. Uit de 

vergadering meldt zich daarvoor niemand zodat het bestuur hier op andere 
wijze in moet gaan voorzien. 
 

9. Bestuurssamenstelling. 
a. Al eerder werd aangegeven dat de heer Wim Borghuis aftredend is als lid van 

het bestuur en als penningmeester. Hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld 
voor een volgende termijn. In zijn opvolging is voorzien doordat bestuurslid 
mevrouw Monique Haafkes de taak van penningmeester op zich heeft 
genomen.  

b. Het bestuur kent drie vacatures en stelt vanavond drie nieuw te benoemen 
bestuursleden voor. Zij draaien al enige tijd mee ter gewenning in ons 
bestuur. Alle drie zijn al eerder aan de vereniging voorgesteld middels korte 
artikeltjes in het Twickelblad. De drie leden stellen zich kort voor ter 
vergadering: 

i. Monique Poessé (via Facetime). 
ii. Emie Geers, tevens voorzitter van de Activiteitencommissie. 
iii. Piet Brummer. 

c. De drie voorgedragen leden worden bij acclamatie door de vergadering 
benoemd. 

d. Voorzitter Eduard van Emmerik stelt vast dat het bestuur daarmee 
getalsmatig weer in orde is maar dat bovendien de verhouding dames/heren 
voor het eerst in een beter evenwicht is: drie dames, vier heren. Hij wenst 
alle benoemden succes. 
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e. Dank spreekt de voorzitter uit aan Wim Borghuis, die zich in zijn 
bestuurstermijn uitstekend heeft gekweten van zijn rol als penningmeester. 
Tevens wenst hij Monique Haafkes succes, nu zij het stokje heeft 
overgenomen. In een later stadium wordt Wim nog apart bedankt door 
overhandiging van het traditionele tegeltje met fles wijn. 
 

10.  Huishoudelijk Reglement. 
Het bestuur deed een voorstel om het Huishoudelijk Reglement van de 
vereniging uit te breiden met een mogelijkheid tot het benoemen van 
ereleden. Het voorstel ligt ter tafel en is onderdeel van de agenda van deze 
vergadering. Uit de zaal komt de vraag wat de procedure is voor zo’n 
benoeming. Ieder lid kan een voordracht voorstellen aan het bestuur via een 
melding aan de secretaris. Het bestuur bespreekt en besluit dan al dan niet 
tot een voordracht in de ALV. De ALV dient een voordracht in meerderheid te 
bekrachtigen. Ook is er een vraag in de zaal omtrent de eis minstens 15 jaar 
lid te moeten zijn geweest van de vereniging. Sluit je dan niet veel mensen 
uit? Een dergelijke eis is gebruikelijk bij dit soort regelingen. Het moet gaan 
om mensen die de vereniging o.a. langdurig trouw zijn geweest, naast 
bijzondere verdiensten. 
De vergadering geeft haar goedkeuring aan het invoeren van de voorgestelde 
regeling. 
 

11.  Jaarprogramma 2020 en 2021.  
Mevrouw Emie Geers, voorzitter van de Activiteitencommissie licht toe. 

a. Sinds maart 2020 leven wij met Corona en moesten alle activiteiten worden 
geannuleerd. Alleen de voorjaarslezing in februari 2020 vond plaats. 

b. Voor 2021 is het nog lastig plannen, zolang er geen duidelijkheid is omtrent 
de verdere ontwikkeling van Covid-19. De Activiteitencommissie denkt in 2021 
aan kleinschalige activiteiten en dan vooral buiten. Dit moet nog worden 
uitgewerkt. Door de website te raadplegen kunnen leden op de hoogte 
blijven. 

c. Opmerking uit de zaal: laat niet altijd dezelfde personen deelnemen. 
d. Vraag uit de zaal: is er ooit overwogen Landgoed Wassenaar te bezoeken? 

Dat is inderdaad overwogen maar stuit op het bezwaar van de afstand. Met 
een bus vanuit Delden gaat er dan veel reistijd verloren. Toch zal het opnieuw 
worden overwogen maar voor 2021 staat Landgoed Wassenaar niet op de rol. 

e. Opmerking Monique Haafkes: er zijn door de VVT uitgezette wandelroutes in 
ontwikkeling. Straks verkrijgbaar voor leden en wellicht gekoppeld aan 
activiteiten. 
 

12.  Fonds Behoud Twickel. 
a. Dit fonds wordt o.a. gevuld met positieve saldi uit jaarrekeningen maar ook 

met naar boven afgeronde bedragen in de contributie. 
b. In 2020 is er een door het Fonds gesponsorde activiteit geweest in het kader 

van biodiversiteit. Op initiatief van de pachters binnen Twickel, zijn er 
bloemranden aangelegd. Ook de gemeente Hof van Twente is daarbij 
betrokken. Als VVT hebben wij zowel in 2020 als in 2021 € 4.000,-- 
uitgetrokken ter ondersteuning van dit project. Ons bestuurslid Paul Harink is 
mede-initiatiefnemer en betrokken, na de vergadering zal hij dit project 
verder toelichten. 

c. Op initiatief van de Deldense Ondernemersvereniging worden er komende 
maand in de stad Delden Twickelbankjes geplaatst zoals die ook in het 
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Overpark staan. Er komen twaalf locaties. Van twee zijn wij sponsor vanuit 
het Fonds Behoud Twickel. 

d. Als bestuur staan wij altijd open voor goede ideeën om te ondersteunen. 
Leden mogen die altijd aandragen! 
 

13.  Rondvraag. 
a. De heer Kleerebezem stelt vast dat volgend jaar de maximale termijn van de 

voorzitter afloopt. Heeft het Bestuur al nagedacht over zijn opvolging? 
Antwoord: ja dat heeft het bestuur en komt in de volgende ALV met een 
voorstel. 

b. De heer Rouwhorst: er is aan de rand van Twickel bij Buren een initiatief voor 
hoge windmolens. Er zijn meerdere participatie-vergaderingen daarover waar 
wij als VVT ontbreken. Is dat bewust? Voorzitter Van Emmerik licht toe: ja dat 
is bewust. Wij hebben een verzoek tot deelname afgehouden omdat het 
uitgangspunt van deze bijeenkomsten is: er kómen windmolens. In de 
allereerste vergadering (informatieavond op 12 februari 2019 over het 
participatieproces) is de voorzitter van de VVT aanwezig geweest en heeft 
gesproken. Hij heeft uitgelegd dat de VVT zich toen tegenstander verklaart 
van deze windturbines op deze plek. Door deel te nemen aan participatie-
bijeenkomsten kan ten onrechte de indruk ontstaan dat over plaatsing 
consensus is bereikt. Daarom nemen wij niet deel. 

c. De heer Lok: wie is de opdrachtgever voor deze windmolens? Het gaat om 
een particulier initiatief van een belanghebbende grondeigenaar [fam. Kristen 
in samenwerking met Pure Energie en coöperatie Buren Energie (Borne)] 

d. Mevrouw Baghus licht nog verder toe (zij is directe buurvrouw van de 
mogelijke windmolens): “Hier wordt al drie jaren over gepraat. Er zijn 
meerdere actiegroepen actief. Ook deze groepen namen deel aan de 
participatiebijeenkomsten maar zijn daaruit gestapt. Het is echt een proces 
voor de bühne”. Ondanks het ontbreken van draagvlak gaat men er vanuit dat 
de molens er komen. 
 

14.  Sluiting 
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid sluit de voorzitter de bijeenkomst om 
21.15 uur 

 
Na de bijeenkomst heeft Paul Harink, lid van het bestuur, het project Bloemstroken 
toegelicht. In een rapport voor de toekomst van de landbouw op Twickel is er aandacht voor 
biodiversiteit ontstaan en een projectgroep daarvoor opgericht. Harink is lid van deze 
werkgroep. Er zijn 5 kilometers aan bloemstroken ingezaaid van 3 m breed door betrokken 
pachters. Deelnemende pachters moeten er echt achter staan en worden gecompenseerd 
voor kosten en verlies van inkomsten. Metingen op het effect van de stroken bijvoorbeeld 
van de invloed op insecten en vogels moeten nog plaats vinden.  Alle in- en outs van het 
project zijn terug te vinden op bloembelevingtwickel.nl. Ook volgend jaar worden er weer 
bloemstroken ingezaaid, maar dan met 100% inheemse rassen. Het mengsel wordt gekozen 
in overleg met een deskundige op het gebied van wilde bloemen. De VVT steunt dit project 
financieel ook in 2021 met een gift van € 4000,-- uit het Fonds Behoud Twickel. Er wordt 
overwogen om de stroken breder te maken, zodat er wat meer te zien is. 

 
 


