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Verslag Algemene Ledenvergadering, woensdag 2 juni 2021, aanvang 19.30 uur,  
Aparthotel Delden. 
 

1. Opening door de voorzitter de heer Eduard van Emmerik. 
a. Het is een bijzondere vergadering: met 30 personen in de zaal en ongeveer 40 

volgers thuis via Online ALV. Alle sprekers zullen vanavond op dezelfde plaats 
zitten in het oog van de camera om de volgers thuis een goed beeld te geven. 
Via het programma Online ALV kunnen volgers thuis vragen stellen via 
chatberichten en ook meestemmen. Mevrouw Emie Geers is de moderator 
voor de online vragen. 

b. Vorig jaar is ons oud-bestuurslid Mevrouw Lucie Hakstege overleden. Voor 
haar wordt 1 minuut stilte in acht genomen. 

2. Verslag ALV van woensdag 4 november 2020. 
a. Verslag algemene ledenvergadering 4 november 2020: geen opmerkingen of 

vragen. De voorzitter dankt de secretaris voor het verslag. 
3. Mededelingen. 

a. Vanavond zijn fysiek aanwezig 22 leden en online 30 leden. Er kunnen dan 
ook rechtsgeldige besluiten worden genomen. 

4. Het Jaarverslag 2020.  
a. Het jaarverslag 2020 wordt als kennisgeving aangenomen.  
b. Op 1 januari 2021 had onze vereniging 1697 leden.  
c. In de loop van 2021 zijn Adri Boer en Gerda van der Linden uit de 

activiteitencommissie getreden en de heer Wim Borghuis uit het bestuur. De 
voorzitter dankt hen allen voor de getoonde inzet voor de VVT. 

5. Financieel jaarverslag 2020. 
a. De penningmeester, Mevrouw Monique Haafkes, licht het financieel verslag 

2020 toe middels een presentatie.  
b. Over het financieel verslag 2020 heeft de vergadering geen vragen. 
c. Balans. Het positief resultaat over 2020 ad. €7.014,-- wordt op voorstel van 

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

d. De voorzitter bedankt de penningmeester, Mevrouw Monique Haafkes voor 
het financieel verslag. 

6. Kascommissie. 
a. De heer Sander Bakker, in 2021 de voorzitter van de kascommissie, licht toe 

dat de kascommissie heeft gesproken met zowel de vorige als de huidige 
penningmeester. De digitale administratie ziet er netjes en betrouwbaar uit, 
de banksaldi kloppen. De penningmeester wordt ondersteund door 
ledenadministrateur Ed Geerdink. De toelichting op de financiële resultaten 
over 2020 is door de kascommissie bekeken en deze adviseert de vergadering 
om het bestuur te déchargeren voor het gevoerde beleid. 

b. Middels applaus verlenen de aanwezigen in de zaal décharge, digitaal 
stemden 21 leden, allen positief. 

7. Begroting 2021. 
a. Middels een presentatie licht de penningmeester Monique Haafkes de 

begroting voor 2021 toe. Deze begroting gaat uit van een gemiddeld aantal 
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leden van 1700. Ook in 2021 zullen er geen Vriendendagen zijn als gevolg van 
Corona, hetgeen invloed heeft op de begroting. Over de begroting zijn verder 
geen vragen. 

8. Benoeming Kascommissie. 
a. De heer Sander Bakker, voorzitter 2020 treedt onder dankzegging af. 
b. De heer G. de Bruijn volgt hem als voorzitter voor 2022 op en als lid van de 

commissie is de heer G.J. Beuzel bereid gevonden.  
c. Voor de kascommissie wordt dan een reserve lid gezocht in de zaal of thuis. 

Digitaal meldt zich daarvoor de heer Dick Ellenbroek, waarvoor de voorzitter 
hem dankt. 

d. Daarmee bestaat de kascommissie 2021 uit de heren G. de Bruijn (voorzitter), 
G.J. Beuzel en D. Ellenbroek. 

9. Benoeming nieuwe voorzitter. 
a. De voorzitter, Eduard van Emmerik, legt vandaag zijn taken als bestuurslid en 

voorzitter na 9 jaren neer en draagt die over aan zijn opvolger. Hij was 
voorzitter in een periode waarin er veel is gebeurd en hij verwijst daarvoor 
naar het artikel ter gelegenheid van zijn afscheid in het recent verschenen 
Twickelblad. Hij heeft het met veel plezier gedaan en dankt al degenen 
waarmee hij samenwerkte in bestuur, activiteitencommissie, redactieraad, 
het bestuur en de medewerkers van de Stichting Twickel. 

b. Als zijn opvolger wordt voorgesteld Mevrouw Monique Poessé. Zij is al twee 
jaar lid van het bestuur. In een korte presentatie stelt zij zich zelf voor. Van de 
eerste twee jaren in het bestuur heeft zij geen moment spijt gehad. Zij voelt 
zich betrokken bij landschap, natuur en cultuur op Twickel. Naast haar drukke 
baan in de zorg vindt zij het plezierig iets buiten die zorg te gaan doen om ook 
op die manier maatschappelijk betrokken te zijn. 

c. Middels applaus stemt de zaal in met de benoeming van Monique Poessé en 
25 digitale volgers stemden waarvan allemaal positief. Daarmee heeft de VVT 
de 11e voorzitter en de 1e vrouwelijke voorzitter. 

d. Na deze benoeming neemt Monique het woord en richt zich tot de 
scheidende voorzitter Eduard van Emmerik. Zij dankt hem voor al hetgeen hij 
voor de VVT deed en dat was heel veel plus een diversiteit aan onderwerpen. 
Hij was de motor achter de vereniging en wist alle belanghebbenden te 
binden. Zij is ervan overtuigd dat de VVT hem zal missen. Hem wordt een fles 
overhandigd, uitgebreid afscheid volgt later. 

e. Ook digitale volgers danken Eduard en wensen Monique veel succes. 
10. Bestuurssamenstelling. 

a. Met het aftreden van Eduard van Emmerik bestaan er momenteel in het 
bestuur twee vacatures. Eerder dit jaar trad Piet Brummer na een korte 
periode lid te zijn geweest van het bestuur om persoonlijke redenen af. 
Monique Poessé roept mensen in de zaal of volgers thuis zich voor dit leuke 
werk te melden of anderen aan te sporen dat te doen. 

11. Toelichting jaarprogramma 2021. 
a. Mevrouw Emie Geers (voorzitter van de Activiteitencommissie) licht het 

jaarprogramma 2021 toe. Vanwege alle beperkingen in verband met Covid-19 
is het een bescheiden programma met activiteiten op 26 september 
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(concert), ergens in september (bezoek vleesveebedrijf), 3 november 
(najaarslezing) en 6 november (natuurwerkochtend). Hou de agenda op de 
website in de gaten! 

b. Het jaar 2022 wordt voor de VVT een jubileumjaar: de vereniging bestaat dan 
50 jaar. Onder anderen wordt een fotowedstrijd aangekondigd onder het 
motto  “Zó heb ik het nog nooit gezien” . Meer daarover wordt bekend 
gemaakt in het Twickelblad dat in augustus uitkomt en op de website. De 
prijsuitreiking zal in 2022 zijn. 

12. Fonds Behoud Twickel. 
a. Eduard van Emmerik licht de toestand van het Fonds Behoud Twickel toe. De 

kas van het fonds heeft een goede positie. Leden die goede ideeën hebben 
voor projecten die binnen het fonds passen wordt opgeroepen die aan te 
dragen. 

b. In 2020 zijn een drietal projecten gerealiseerd: 
i. Sponsoring van het pachtersproject Bloembeleving. 

ii. Wandelroutes die de VVT ontwikkelt en insluit bij het Twickelblad. 
iii. In de stad Delden zijn op initiatief van de Ondernemersvereniging 12 

Twickelbankjes geplaatst, waarvan twee gesponsord door de VVT. 
iv. In 2021 zal er in ieder geval aandacht zijn voor Twickelproducten zoals 

Twickelbrood en Twickelkaas. 
v. Aanwezige leden krijgen na afloop van de vergadering een 

Twickelbrood mee naar huis. Het graan voor dat brood wordt 
verbouwd door pachter Van Buuren op de Zenderense Es en op de 
Deldense Es en gebakken door de Deldense bakker Meen. 

13. Bloembeleving Twickel. 
a. Paul Harink, namens de pachters lid van het bestuur van de VVT, licht 

uitgebreid het project Bloembeleving toe. In 2021 komen er wederom 
bloemstroken op mooie plekken, in totaal 6,5 kilometer lang. Doel van deze 
bloemstroken: verbetering biodiversiteit, een kleurrijker landschap en 
bevorderlijk voor de vogel- en insectenstand. De initiële sponsoring van dit 
project was door de VVT (2020 en 2021) en door de gemeente Hof van 
Twente. De opgerichte Stichting Bloembeleving wil zelfstandig verder en 
roept op om donateur te worden. 

14. Rondvraag en sluiting. 
a. Peter Bunge (zaal): hoe is de stand van zaken met betrekking tot de 

windmolens op de grens met Borne? De toelichting daarop volgt in de 
presentatie van de rentmeester. 

b. Dick Ellenbroek (digitaal): is er een meerjarenplan voor het Fonds behoud 
Twickel? Het antwoord is vermeld onder punt 12 hierboven. 

c. Sluiting van de vergadering om 21.15 uur door de voorzitter, Monique 
Poessé. Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid. 

 
Na een korte pauze volgt de presentatie door de Stichting Twickel. 
Mevrouw Elisabeth Beelaerts van Blokland, lid van het bestuur, neemt het woord. Zij 
verontschuldigt de verhinderde voorzitter, de heer Diederik van Wassenaer. Een woord van 
dank, met presentje, richt zij tot de afgetreden voorzitter Eduard van Emmerik. Zij heeft het 
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laatste verenigingsjaar ervaren als een jaar met afstand door de Corona-perikelen maar 
zeker niet als een jaar dat afstandelijk was. Er is vaak digitaal vergaderd en de ontwikkeling 
van landgoed Twickel is zeker niet stil blijven staan. 
Zij geeft het woord door aan Egbert Jaap Mooiweer, rentmeester van het landgoed. 
Hij schetst de ontwikkelingen met betrekking tot het Pact van Twickel (Noordlus), de 
Eschmolen, verwaarding, communicatie met pachters, verdere highlights en de stand van 
zaken met betrekking tot hoge windturbines. Wat dat laatste betreft zijn er grote zorgen, 
met name op de grens met Hengelo maar ook nabij Borne. Twickel heeft de actie van de VVT 
om betrokken gemeenteraden een brief te sturen die de zorgen nog eens onderstreept zeer 
gewaardeerd. Twickel heeft een animatie ontwikkeld die later op de website van de VVT zal 
zijn te zien. 
 
 


