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Jaarverslag 2021 
 
Ledenaantal 
De vereniging had op 1 januari 2021 xxxx leden. 
Na verwerking van opzeggingen, uitschrijvingen en nieuwe aanmeldingen waren er per 1 
januari 2022 1764 leden. Een groei per saldo met xx leden. 
 
Bestuur 
In 2021 heeft het bestuur 5 keer vergaderd. 
 
Samenstelling Bestuur 2021 
De heer E.J. (Eduard) van Emmerik  voorzitter (tot 2 juni 2021) 
Mevrouw M. (Monique) Poessé  voorzitter (vanaf 2 juni 2021) 
De heer P. (Piet) Brummer   lid (tot 21 april 2021) 
De heer M.J.L. (Martin) Kerkhof  secretaris  
De heer P. (Paul) Harink  lid, namens de pachters  
Mevrouw M. (Monique) Haafkes  penningmeester  
Mevrouw E. (Emie) Geers  lid, tevens voorzitter activiteitencommissie  
Mevrouw J. (Jorieke) Adolfsen kandidaatlid  (vanaf 22 september 2021) 
De heer S. (Sander) Prinsen kandidaatlid (vanaf 01 december 2021) 
 
Communicatie 
In 2021 werden vier nieuwsbrieven verzonden. Nieuwsbrieven worden, primair via E-mail, 
verzonden om de leden op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de vereniging 
en als uitnodiging om deel te nemen aan activiteiten. Van ruim tweehonderd leden is het 
emailadres onbekend, zij ontvangen de nieuwsbrief nog per post. Daarnaast vervullen onze 
website en Facebookpagina een belangrijke rol in de communicatie met de leden. 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) op 2 juni 2021 
Onze Algemene Ledenvergadering 2021 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 “Coronaproof” doorgang vinden op 2 juni 2021, in het Aparthotel te Delden.  
22 leden (exclusief bestuur) bezochten deze vergadering. Voor het eerst was de ALV ook 
digitaal thuis te volgen en konden ook de leden thuis stemmen. Ongeveer 30 leden volgden 
de ALV thuis on-line.  
De heer Eduard van Emmerik trad af als voorzitter van het bestuur, na 9 jaren 
bestuursdeelname waarvan 6 als voorzitter. De vergadering dankte hem voor al zijn 
inspanningen de afgelopen jaren. In zijn plaats werd met algemene stemmen benoemd tot 
lvoorzitter van het bestuur mevrouw Monique Poessé.  
Na een toelichting op de cijfers en de begroting voor 2021 door de penningmeester 
Mevrouw Monique Haafkes en een goedkeurende verklaring door de kascommissie (de 
heren Bakker en de Bruijn) werd het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid.  
Na de pauze was er een voordracht door het bestuur van de Stichting Twickel (de heren Van 
Wassenaer, voorzitter en Mooiweer, rentmeester). Zij lichtten de ontwikkelingen op het 
landgoed toe. 
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Activiteitencommissie 
In 2021 bestond de activiteitencommissie uit: 
Mevrouw E. (Emie) Geers   lid (voorzitter)  
De heer H.A. (Helmig) Kleerebezem  lid 
Mevrouw A. (Anita) Molenveld  lid 
Mevrouw Heleen Deppenbroek  lid 
De heer Tom Morssink   lid 
 
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 
Eind 2021 heeft de heer Ed Geerdink om persoonlijke redenen zijn vrijwilligersactiviteiten 
voor de vereniging beëindigd. De vereniging is hem veel dank verschuldigd voor al hetgeen 
hij afgelopen jaren deed. Voor de ledenadministratie is inmiddels een nieuwe vrijwilliger 
gevonden in de persoon van Heleen Deppenbroek. Sedert het najaar 2021 voert zij de 
volledige ledenadministratie. Geerdink vervulde ook de rol van webmaster en technisch 
beheerder van de websites.  
Voor de functie van technisch beheerder is inmiddels een ondersteunend bureau 
ingeschakeld, TechVA4U te Borne. De rol van webmaster wordt vooralsnog waargenomen 
door de secretaris.  
Per 1 januari 2021 ging de vereniging succesvol over tot automatische incasso. Ongeveer 
1280 leden verstrekten de vereniging een machtiging tot automatische incasso. Nieuwe 
leden worden alleen nog ingeschreven indien zij bereid tot een automatische incasso. 
 
Overige activiteiten 

- Wandelingen. In 2021 is de VVT gestart met het ontwikkelen en uitgeven ten 
behoeve van haar leden een tiental wandelingen. Bij ieder Twickelblad zat een 
tweetal wandelingen bijgesloten. Te verzamelen in een speciaal uitgegeven map 
Wandelroutes. De wandelingen zijn kort of middellang en uitgezet door enkele 
bestuursleden. Vanaf een jaar na verschijning worden de wandelingen voor een ieder 
ter beschikking gesteld op een speciale wandelpagina op de website. 

- Bloembeleving. Vanuit het fonds “Behoud Twickel” hebben de Vrienden ook in 2021 
een sponsorbijdrage geleverd aan het project “Bloembeleving”. Dit project is in 2020 
gestart door de pachterscommissie op Twickel en resulteerde in fraaie bloemstroken 
langs akkerranden. Dit project is in het kader van biodiversiteit. 
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- Twickelbankjes. 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 is door de VVT ondersteund en begin 
2021 afgerond. Wij sponsorden twee van deze bankjes. 

- Zienswijze hoge windturbines. Van meet af aan is het bestuur van de VVT 
tegenstander geweest van zeer hoge windturbines op of langs het landgoed Twickel. 
Nu plannen steeds concreter worden heeft de VVT zich in 2021 meerdere keren laten 
horen en haar standpunt toegelicht. Zo zijn er aan de betrokken gemeentebesturen 
brieven verzonden om het standpunt van de VVT bekend te maken. In oktober 2021 
maakte de VVT gebruik van de mogelijkheid om een zogenaamde Zienswijze in te 
dienen bij de gemeente Hengelo als reactie op het Ontwerpprogramma Nieuwe 
Energie 2021 van deze gemeente. 

- Bestuurlijk overleg. Het jaarlijks overleg met een delegatie van het bestuur van de 
Stichting Twickel en de leiding van het landgoed, vond als gevolg van de 
Coronamaatregelen digitaal plaats via het programma Teams op 16 februari 2021. 

 
Activiteiten met en voor leden in 2021 
Als gevolg van overheidsmaatregelen rond Covid-19 was het niet mogelijk om in 2021 een 
volledig verenigingsprogramma met activiteiten voor de leden uit te voeren. Onderstaande 
activiteiten vonden wel plaats: 

- Excursie Zenderense Es op woensdag 18 en zaterdag 21 augustus. Onder leiding van 
pachter Winny van Buuren waren er rondleidingen over het boerenbedrijf waar op 
volledig biologische wijze diverse gewassen worden geteeld. In totaal ruim 40 leden 
namen deel aan deze excursies. 

- Muzikale ontvangst op zondag 26 september. Ruim 40 belangstellende leden 
konden genieten van een optreden in de Oranjerie door het Vocaal Ensemble Cordier 
onder leiding van Jurriaan Poessé. 

- Fotowedstrijd. Per 1 oktober werd een fotowedstrijd gestart onder het motto: “Zó 
heb ik het nog nooit gezien”. Deze wedstrijd voor leden zal uitmonden in een 
tentoonstelling in het jubileumjaar 2022 in de Oranjerie. 

- Najaarslezing op woensdag 3 november. Deze lezing werd gegeven door ons lid van 
de activiteitencommissie Helmig Kleerebezem en werd bezocht door ruim 60 leden. 
De titel was “Adel en de Hofkermis” en omvatte een levendig betoog met veel dia’s 
over de verbondenheid van adel met kermis. Voor het eerst heeft de VVT deze lezing 
vastgelegd op een video welke te bezien is op onze website. 

- Natuurwerkochtend zaterdag 6 november. Ongeveer 20 leden namen deel op deze 
natuurwerkochtend in het Schijvenveld onder leiding van bosbaas Jasper de Groot. 

 
 
 
 


