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Jaarverslag 2020 
 
Ledenaantal 
De vereniging had op 1 januari 2020 1689 leden. 
Na verwerking van opzeggingen, uitschrijvingen en nieuwe aanmeldingen waren er per 1 
januari 2021 1695 leden. Een groei per saldo met 6 leden. 
 
Bestuur 
In 2020 heeft het bestuur 4 keer vergaderd. 
 
Samenstelling Bestuur 2020 
De heer E.J. (Eduard) van Emmerik  voorzitter 
De heer W. (Wim) Borghuis   penningmeester (tot 1 juli 2020) 
De heer P. (Piet) Brummer   lid 
De heer M.J.L. (Martin) Kerkhof  secretaris  
De heer P. (Paul) Harink  lid, namens de pachters  
Mevrouw M. (Monique) Haafkes  penningmeester  
Mevrouw M. (Monique) Poessé  lid 
Mevrouw E. (Emie) Geers  lid, tevens voorzitter activiteitencommissie  
 
Communicatie 
In 2020 werden vijf nieuwsbrieven verzonden. Nieuwsbrieven worden, primair via E-mail, 
verzonden om de leden op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de vereniging. 
Begin 2020 was van ruim driehonderd leden het emailadres onbekend, zij ontvangen de 
nieuwsbrief per post. Eind 2020 was dit aantal geslonken tot plm. 185.  Daarnaast vervullen 
onze website en Facebookpagina een belangrijke rol in de communicatie met de leden. 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) op 4 november 2020 
Onze Algemene Ledenvergadering 2020 is als gevolg van maatregelen rondom Corona een 
paar keer uitgesteld. Hoewel statutair verplicht om vóór 1 mei van ieder jaar te houden, 
vormden de maatregelen overmacht ten opzichte van de statutaire verplichting. Uiteindelijk 
kon de ALV “Corona-proof” doorgang vinden op 4 november 2020, in het Parochiehuis te 
Delden. Zeventien leden (incl. bestuur) bezochten deze vergadering. Benoemd tot lid van het 
bestuur werden de dames Monique Poessé en Emie Geers alsmede de heer Piet Brummer. 
Na een toelichting op de cijfers en de begroting voor 2020 door de penningmeester en een 
goedkeurende verklaring door de kascommissie (de heren Van Wijhe en Bakker) werd het 
bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Het bestuur bracht een voorstel in om in 
de toekomst ereleden te kunnen benoemen. Dit voorstel werd door de vergadering 
aanvaard. De vergadering werd anders dan gebruikelijk gesloten zonder pauze en zonder 
een voordracht door het bestuur van de Stichting Twickel. 
 
Activiteitencommissie 
In 2020 bestond de activiteitencommissie uit: 
Mevrouw E. (Emie) Geers   lid (voorzitter)  
De heer A. (Adri) Boer   lid (tot 12 maart 2020) 
De heer E. (Ed) Geerdink   lid (tot 6 november 2020) 
De heer H.A. (Helmig) Kleerebezem  lid 
Mevrouw G. (Gerda) van der Linden  lid (tot 21 juli 2020) 
Mevrouw V. (Veroni) Meijer   lid 
Mevrouw A. (Anita) Molenveld  lid 
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Twickelblad 
Het Twickelblad is een gezamenlijke uitgave van de Vereniging Vrienden van Twickel en de 
Stichting Twickel. Dit blad kent een hoge waardering onder haar lezers en is vaak een 
belangrijke reden om lid te worden. Het blad kent een redactie onder leiding van een 
professionele hoofdredacteur, de heer M. (Martin) Steenbeeke. Verder bestaat de redactie 
uit (vrijwillige) medewerkers van beide organisaties. Voor de vereniging zijn dat Helmig 
Kleerebezem, Chantal Ophuis en Hiska Bakker. Er is een redactieraad waarin vanuit het 
bestuur van de VVT de voorzitter, penningmeester en secretaris zitting hebben. De leden 
namens de Stichting Twickel zijn: Mevrouw E. (Elisabeth) Beelaerts van Blokland en de heer 
D. (Diederik) van Wassenaer. 
 
Ledenadministratie 
In 2020 is de ledenadministratie uitgevoerd door de heer E. (Ed) Geerdink. Tevens is hij 
onze webmaster en technisch beheerder van de website. De eerste twee functies zijn 
volledig vrijwilligerswerk. Voor de functie van technisch beheerder ontvangt hij een fiscaal 
toegelaten vrijwilligersvergoeding en is daarmede de enige bezoldigde functionaris binnen de 
vereniging. Per 1 januari 2021 gaat de vereniging over tot automatische incasso. Deze 
conversie is in 2020 voorbereid. 
 
Overige activiteiten 

- Vanuit het fonds “Behoud Twickel” hebben de Vrienden een sponsorbijdrage geleverd 
aan het project “Bloembeleving”. Dit project is gestart door de pachterscommissie op 
Twickel en resulteerde in fraaie bloemstroken langs akkerranden. Dit project is in het 
kader van biodiversiteit. Ook voor 2021 is in een sponsorbijdrage voorzien. 

- In 2020 startte de Deldense Ondernemingsvereniging en Delden Historisch Modern 
een initiatief tot het plaatsen van de bekende Twickelbankjes in het centrum van de 
stad Delden. Dit initiatief ondersteunen wij door de sponsoring van twee van deze 
bankjes. 

- Het jaarlijks overleg met een delegatie van het bestuur van de Stichting Twickel en 
de leiding van het landgoed, kon als gevolg van de Coronamaatregelen niet 
doorgaan. 

 
Activiteiten met en voor leden in 2020 

- Voorjaarslezing op woensdag 5 februari 2020 over de Laplanduil door 
Onno de Bruijn. Onno de Bruijn was als ecoloog jarenlang adviseur van Twickel. Hij 
publiceerde een boek “Van kerkuil tot Laplanduil”. Centraal staat de bescherming van 
kwetsbare natuur. 

- Na de voorjaarslezing zijn alle activiteiten voor en met leden niet 
doorgegaan. 
Als gevolg van overheidsmaatregelen rond Covid-19 was het niet mogelijk om de 
geplande activiteiten zoals natuurwerkochtend, vriendendagen en najaarslezing te 
laten doorgaan.  

 
 


