
 

 
 

Delden, mei 2021 
 
 
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel nodigt u uit tot het bijwonen van de 
jaarlijkse 
 

Algemene Ledenvergadering 
Woensdag 2 juni 2021, aanvang 19.30 uur 

Het Parochiehuis, Langestraat 79, 7491 AB  te Delden 
 
AGENDA 

1. Opening door de voorzitter, de heer E.J. van Emmerik 
2. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 4 november 2020  

a. Goedkeuring tekst van het verslag 

b. Naar aanleiding van het verslag 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Jaarverslag 2020  

5. Financieel verslag 2020 (inzage en toelichting ter vergadering door de penningmeester 

mevr. M. Haafkes) 

6. Kascommissie 

a. Verslag kascommissie (de heren S. Bakker en G. de Bruijn) over 2020 

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

7. Begroting 2021 (presentatie en toelichting ter vergadering door de penningmeester)  

8. Benoeming kascommissie 2021: de heren G. de Bruijn en G.J. Beuzel, resp. een 

reservelid 

9. Benoeming nieuwe voorzitter. Na 9 jaar lid te zijn geweest van het bestuur, waarvan 6 

als voorzitter, treedt de heer E. van Emmerik statutair af. Mevrouw M. Poessé wordt 

voorgedragen als zijn opvolger. Mevrouw Poessé draait inmiddels 2 jaar mee met het 

bestuur en heeft goed kennis kunnen maken met de gang van zaken binnen onze 

vereniging. Ze is formeel benoemd als lid in de ALV van 4 nov.2020. 

10. Bestuurssamenstelling. Er zijn formeel twee vacatures: 

a. De heer E. van Emmerik treedt statutair af en wordt opgevolgd door mevr. M. 

Poessé, waardoor een vacature ontstaat voor een bestuurslid. 

b. Een tweede vacature is ontstaan doordat tussentijds de heer P. Brummer om 

persoonlijke redenen is teruggetreden per 8 april 2021.  

Voor beide vacatures is het bestuur nog op zoek naar kandidaten. 

11. Toelichting op het jaarprogramma 2021 (door mevr. E. Geers, voorzitter van de 

Activiteitencommissie) 

12. Fonds Behoud Twickel  

13. Presentatie over de wilde bloemenstroken (Bloembeleving Twickel) door de heer P. 

Haring, lid van het bestuur namens de pachters 

14. Rondvraag en sluiting 

Na de sluiting volgt een korte pauze waarna de heren D. van Wassenaer, voorzitter van de 

Stichting Twickel en de heer E.J. Mooiweer, rentmeester van het landgoed, een presentatie 

geven over de recente ontwikkelingen binnen het landgoed. 

 


