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

Algemene Ledenvergadering 
Woensdag 16 maart 2022, aanvang 19.30 uur 

‘t Hoogspel, Bornsestraat 1  te Delden 
 
AGENDA 

1. Opening door de voorzitter, Mevrouw M. Poessé 
2. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 2 juni 2021  

a. Goedkeuring tekst van het verslag 
b. Naar aanleiding van het verslag 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Jaarverslag 2021  
5. Financieel verslag 2021 (inzage en toelichting ter vergadering door de penningmeester 

mevr. M. Haafkes) 
6. Kascommissie 

a. Verslag kascommissie (de heren G. de Bruijn (voorzitter), G.J. Beuzel en D. Ellenbroek) over 
2021 

b. Verlenen van decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid 
7. Begroting 2022 (presentatie en toelichting ter vergadering door de penningmeester)  
8. Benoeming kascommissie 2022: de heren G.J. Beuzel (voorzitter 2022) en D. Ellenbroek resp. 

een te benoemen reservelid. 
9. Bestuurssamenstelling. Er zijn formeel twee vacatures: 

a. Mevr. J. Adolfsen is bereid gevonden één van de vacante bestuursposities in te vullen. 
b. Voor de tweede vacature heeft de heer S. Prinsen zich bereid verklaard.  

Beide kandidaten zullen zichzelf kort aan de vergadering voorstellen. Waarna het bestuur de 
vergadering voorstelt beide kandidaten te benoemen tot lid van het bestuur. 
Volgens het rooster van aftreden, treden Mevr. M. Haafkes (penningmeester) en de heer P. 
Harink (namens de pachters) af. Beide bestuursleden hebben zich bereid verklaard voor een 
tweede termijn van drie jaren lid van het bestuur te blijven. Aan de vergadering wordt 
voorgesteld hiermede akkoord te gaan. 

10. Statutenwijziging 
11. Sinds 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van toepassing. Deze 

wet geldt voor alle verenigingen en stichtingen. Tijdens de vergadering zal de secretaris een en 
ander toelichten. De wet zorgt ervoor dat er nieuwe regels gaan gelden voor de taakverdeling 
binnen een bestuur. De statuten moeten daarop worden aangepast. Uw bestuur heeft de 
huidige statuten voorgelegd aan notariskantoor Hordijk en Hamer in Enschede en zij komen met 
de aanbevelingen tot wijziging volgens de bijlage. Uw bestuur stelt de vergadering voor met 
deze wijzigingen in te stemmen.  

12. Toelichting op het jaarprogramma 2022 (door mevr. E. Geers, voorzitter van de 
Activiteitencommissie) 

13. Fonds Behoud Twickel  
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. 

Bijlagen: 

- Notulen ALV 2 juni 2021 
- Jaarverslag 2021 
- Voorstel Statutenwijziging in het kader van de WBTR 

 


