
1 
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering, Woensdag 2 maart 2016, Aanvang 20.00 uur 
’t Hoogspel, Bornsestraat 1 te Ambt Delden 
 

1. Opening door de voorzitter de heer Eduard van Emmerik. 
De voorzitter opent de vergadering even na achten en heet iedereen welkom. 
Moment ter nagedachtenis aan Gerdi Leussink. 

Alvorens met de agenda te beginnen vraagt de voorzitter een ogenblik om Gerdi Leussink te herdenken, 
die na een jaar van afnemende gezondheid op 31 oktober 2015 is overleden. 
Gerdi was ruim 13 jaar actief lid van de activiteitencommissie van de VVT.  Ze heeft vele jaren een 
belangrijke rol gespeeld bij het organiseren van de kasteeldagen  voor onze leden. Tevens was ze 
verantwoordelijk voor de ledenadministratie en de boekhouding van de vereniging. Ze ondersteunde het 
bestuur en de activiteitencommissie waar het maar kon. Zo verzorgde ze o.a. de eerste contacten met 
nieuwe leden en bereidde ze zeer zorgvuldig de postverzendingen en mailingen voor om onze leden op de 
hoogte te houden van alle activiteiten, waar ze ook bijna altijd bij aanwezig was. Gerdi was heel 
enthousiast en geen moeite was haar te veel. Ook toen ze al ziek was ging ze door. Haar warmte en 
inspirerende houding werkten aanstekelijk. We zullen haar dan ook heel erg missen. 

 Na het uitspreken van dit in memoriam verzoekt de voorzitter een moment stilte. 
 

2. Verslagen van de algemene ledenvergadering dd. 11-03-2015 en de extra ALV dd. 29-10-2015  
Er zijn geen opmerkingen, de verslagen zijn goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken; Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken. 
 

4. Jaarverslag 2015: Het jaarverslag 2015 wordt kort toegelicht. Er zijn geen opmerkingen. 
 

5. Financieel verslag 2014  
De penningmeester vraagt vooraf een moment om de leden te betrekken bij de zoektocht naar iemand die de 
ledenadministratie en boekhouding kan verzorgen. Gerdi  (Leusink) was hierin de spil. Na haar overlijden is dit 
tijdelijk onder gebracht bij de penningmeester. Het bestuur zoekt iemand die graag actief wil worden binnen de 
vereniging, liefst met enige boekhoudkundige achtergrond. De werkzaamheden vragen ongeveer 4 à 5 uur per 
week en er zal een goede inwerkbegeleiding plaats vinden. Hierna geeft de penningmeester toelichting op het 
financieel jaarverslag. De resultaten rekening laat zien dat er € 4500,-- is over gehouden. Door de contributie 
verhoging per 2015, is er € 5000,-- meer contributie binnen gekomen. De Vriendendagen 2015 kostten uiteindelijk 
iets minder dan begroot en in het najaar van 2015 ontving de vereniging een legaat van € 5000, -. 
De portokosten zijn helaas niet onder de € 3000, - te krijgen. We willen toch graag meer Vrienden benaderen via 
de mail, dus daarom doet de penningmeester nogmaals het verzoek aan alle leden hun mailadres door te willen 
geven (aan secretaris@vriendenvantwickel.nl). Het fonds ‘Behoud Twickel’ heeft in 2015 minder giften ontvangen 
dan voorgaande jaren.   Peter de Bruijn stelde een vraag over het Fonds Behoud Twickel in 2015. De 
penningmeester antwoordde dat er, naast de toevoeging van donaties en een legaat, enkele onttrekkingen zijn 
geweest. Deze betreffen hosting-kosten van het digitale Twickelblad en de kosten van de nieuwe vormgeving van 
het Twickelblad uit 2014. Het Fonds komt daardoor uit op 38.856 per einde 2015. 
 

6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur 
a. Verslag kascommissie (de heren Vermeer en Zuidema) over 2015.  

De heer Vermeer en de heer Zuidema hebben in februari kennis genomen van de administratie. De heer 
Vermeer leest de goedkeurende verklaring van de kascommissie voor, gedateerd 10-02-2016. De heer 
Vermeer geeft aan veel waardering te hebben voor de inzichtelijkheid van de administratie en de gegeven 
toelichting en vraagt de vergadering toestemming tot het verlenen van decharge aan de penningmeester 
en bestuur. 

b. Verlenen van decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt in met het 
verlenen van decharge.  
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7. Begroting 2016  
Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van 1700 leden, iets minder opbrengsten uit de activiteiten en 
enkele donaties. De begroting wordt met applaus goedgekeurd. 
Vraag:  Is het een idee om van het fonds ‘Behoud Twickel’ een aparte rechtspersoon te maken en daarvoor de 
Anbi-status aan te vragen, nu de VVT  deze status niet meer heeft? Antwoord: dit gaan we onderzoeken. 
Vraag: Waar zit het verschilt tussen 1700 leden en oplage van 2200 Twickelbladen? Antwoord: De kosten voor het 
Twickelblad worden gedeeld door de Stichting Twickel en de Vrienden van Twickel. Ongeveer 400 bladen zijn 
bestemd voor relaties van de Stichting en ongeveer 100 exemplaren worden voor diverse doeleinden gebruikt. 
 

8. Benoeming kascommissie 2016 & reservelid. 
De heer Vermeer is aftredend. Het bestuur dankt de heer Vermeer voor zijn inzet en betrokkenheid. De heer 
Zuidema zal het komend jaar samen met de heer Mannes de kascommissie vormen; de heer Zuidema als 
voorzitter.  
 

9. Bestuurssamenstelling 
Herbenoeming: Marcel Klieverik zit drie jaar in het bestuur. Desgevraagd wil hij ook een tweede periode als 
bestuurslid aanblijven.  Er wordt met applaus met de herbenoeming ingestemd.  
 

10. Toelichting op het jaarprogramma 2016. 
Marcel Klieverik is namens het bestuur lid van de activiteitencommissie. Hij deelt mee, dat hij dat met genoegen 
nog een keer drie jaar zal blijven doen. Hij geeft een toelichting op het jaarprogramma 2016 en  spreekt de wens 
uit dat we in 2016 enkele gezellige evenementen mogen meemaken. 
 

11. Fonds ‘Behoud Twickel’ 
De voorzitter vertelt dat de kas van het fonds ‘Behoud Twickel’ goed gevuld is dat het bestuur doende is met 
ideeën voor goede besteding.  
Het fonds is er om speciale projecten te financieren die bijdragen aan het behoud van de culturele waarden van 
Twickel. Voor het jubileum is er bijvoorbeeld een dvd gemaakt over Twickel. Ook de digitalisering van het 
Twickelblad is bekostigd met geld uit het fonds. We willen in de toekomst meer doen voor Twickel. Wat we doen 
moet passen binnen de doelstelling van Stichting en de doelstellingen van de VVT. Vrienden die een leuke 
suggestie hebben worden van harte uitgenodigd dit idee met het bestuur te delen. Dat kan via de website, via mail 
of telefoon/persoonlijk.  
 
Concreet zijn erop dit moment drie ideeën die uitgewerkt worden. 

a) Tegenover het kasteel ligt de beroemde zwerfkei. De tekst die op deze kei staat is in de loop van de jaren 
steeds slechter leesbaar geworden. Het is een idee om die tekst weer leesbaar te maken. 

b) Veel banken die op het landgoed staan zijn in slechte staat. Wellicht is het leuk om mee te betalen aan 
één of enkele banken, die een bijzonder ontwerp zullen krijgen. 

c) Een richtingaanwijzer die vanaf de markt in het vanuit het centrum naar het kasteel wijst (via de nieuwe 
brug). 

Vraag: Is het een idee om vlonders aan te leggen op de lager gelegen en vaak modderige delen van de 
Umfassungsweg?  
Antwoord: Dit is iets om voor te leggen aan de Stichting.  
  

12. Rondvraag 
Vraag: Heeft Twickel aandacht voor ooievaars? 
Antwoord: Deze vraag betreft het beheer van het Landgoed aan deze vraag kunt u voor leggen aan de Stichting. 
Vraag: Betreft een oproep. Het betreft het project ‘Geologie onder het maaiveld van Twickel’. Men is doende een 
geologische wandeling en een expositie in te richten met bodemvondsten. Als er vrienden zijn die weet hebben 
van bijzondere plekken en/of bijzondere vondsten wil de heer Peter de Bruijn daar graag over horen. 
  

13. Sluiting: Rond 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Na de pauze: 
Terugblik 2015 en toelichting op de speerpunten van de Stichting  Twickel voor 2016 door de heer M. van den Wall 
Bake (voorzitter Stichting Twickel) en de heer A. Schimmelpenninck (rentmeester). 
 


