
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 
Woensdag 11 maart 2015, Aanvang 20.00 uur 
’t Hoogspel, Bornsestraat 1 te Ambt Delden 

 
1. Opening door de voorzitter de heer Gillis de Bruijn 

De voorzitter opent de vergadering om 20.03 en heet iedereen welkom. 
2. Verslag van de algemene ledenvergadering dd. 5 november 2014 

Er zijn geen opmerkingen, verslag is goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Penningmeester: Er zijn 2 heren aanwezig van de stichting Delden terug naar toen. In de pauze kan het 

door hen gemaakte boek ingekeken worden. De eerste oplage is al uitverkocht, het boek kan dus niet ter 

plekke gekocht worden. 

4. Jaarverslag 2014 

Geen opmerkingen. 

5. Financieel verslag 2014  

De penningmeester deelt het financieel jaarverslag uit en licht het  toe. Het financiële resultaat is € 1550 

negatief, wat beter is dan het begrootte negatieve resultaat van € 1700. 

De portokosten liggen wat hoger dan begroot, de rest is redelijk conform de begroting. We hadden 

gedacht al meer via de mail te kunnen doen, maar versturen nog relatief veel met de post, vandaar de 

wat hoge portokosten. Door het negatieve resultaat is er een neergaande lijn in het eigen vermogen, 

vandaar dat het goed is geweest om voor 2015 de contributie te verhogen van € 19 naar € 22 per jaar. 

Hierdoor zal het eigen vermogen weer op peil worden gebracht. Het fonds Behoud Twickel is gegroeid 

door donaties en een legaat.  

6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur 

a. Verslag kascommissie (de heren Vermeer en Wieldraaijer) over 2014. De heer Wieldraaijer en de 

heer Vermeer hebben in februari kennis genomen van de administratie. De heer Wieldraaijer 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.  

7. Begroting 2015  

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van hetzelfde aantal leden, maar dus met een hogere 

contributie. Het beeld qua kosten spoort met het beeld van 2014 en door de contributieverhoging komt 

er nu een positief resultaat uit. Het aantal donaties tot nu toe valt tegen en de penningmeester spreekt 

de hoop uit dat er nog donaties binnenkomen. De begroting wordt met applaus goedgekeurd. 

8. Bestuurssamenstelling 

a. Aftredend: Mevrouw Joke ter Hellen is volgens rooster aftredend. Joke heeft 2 termijnen in het 

bestuur gezeten. Joke was graag sturend aanwezig tijdens de vergaderingen en had een nuchtere kijk 

op de zaak. Gillis overhandigt het VVT tegeltje en bedankt haar voor haar inzet. De voorzitter, de 



heer Gillis de Bruijn, is volgens rooster aftredend. Het bestuur stelt voor de heer Eduard van 

Emmerik (huidig bestuurslid) te benoemen tot voorzitter. Dit wordt door de vergadering met applaus 

ontvangen. Eduard geeft aan zin te hebben in het voorzitterschap en op dezelfde voet verder te 

willen gaan: de VVT heeft een uitstekende relatie met de Stichting Twickel en het Twickelblad wordt 

alleen maar mooier. Eduard spreekt Gillis toe. Gillis heeft in totaal 7 jaar in het bestuur gezeten, 

waarvan 4 jaar als penningmeester. Een hoogtepunt was het 40 jarig bestaan in 2012. Gillis was een 

uitstekende voorzitter die de VVT goed vertegenwoordigde bij de stakeholders en de Stichting. 

Eduard bedankt Gillis namens de rest van het bestuur en wenst hem namens de vereniging alle 

goeds voor de toekomst. Gillis bedankt de Vrienden voor het feit dat ze lid zijn en bedankt alle leden 

en de activiteitencommissie in het bijzonder voor de prettige samenwerking.  

b. Nieuwe bestuursleden: Er zijn 2 vacatures voor bestuursleden. Op dit moment is het bestuur in 

gesprek met een kandidaat, die heel serieus geïnteresseerd is. Voor de andere vacature zoekt het 

bestuur nog iemand, kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter. We streven naar verjonging, 

zegt de voorzitter met enige aarzeling.  

9. Benoeming kascommissie 2015 

a. De heer Wieldraaijer is aftredend. Het bestuur stelt voor het reservelid de heer Nol Graas te 

benoemen als lid van de kascommissie 2015. 

b. Benoemen van een reservelid van de kascommissie. 

De voorzitter vraagt de vergadering wie reservelid wil zijn. Tijdens de vergadering lukte het niet 

iemand te benoemen. Echter in de pauze meldde de heer Floris Zuidema zich als extra lid. Het 

bestuur is blij met zijn aanmelding. 

10. Rondvraag 

Vraag: Kunt u iets toelichten over het fonds behoud Twickel, waaraan wordt het geld zoal besteed?  

Antwoord: Het fonds is er voor 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. We gaan daar graag over in overleg met de stichting.  

Vraag: Kunt u niet iets verzinnen waardoor u de ANBI status weer terugkrijgt?  

Antwoord: De VVT voldoet niet aan de eisen die gesteld worden aan de ANBI-status. Daar is geen 

oplossing voor te bedenken. 

Vraag: Kunnen we de Vrienden inschakelen bij het distribueren van het blad om te besparen op 

portokosten? 

Antwoord: We hebben gezocht naar de goedkoopste manier om het blad te verspreiden, die ook 

betrouwbaar is. We willen 100% zeker zijn dat het Twickelblad aankomt en daarom blijven we TB 

versturen per post.  

Vraag: Zijn de snoeidagen alleen binnen Twickel?  

Antwoord: Ja, we beperken ons tot het landgoed en het moet een beetje makkelijk toegankelijk zijn.  

Opmerking: Er is nog plek op de Vriendendagen van 17 en 18 april. U bent van harte uitgenodigd om u 

aan te melden.  

11. Sluiting 

PAUZE 

 Overhandiging en demonstratie van het 60 jarig jubileumcadeau aan de St. Twickel: Het live gaan van 

het digitale archief van de Twickelbladen 1976-2014  

 Presentatie Faceboekpagina Vrienden van Twickel  

 Terugblik 2014 en toelichting op de speerpunten van de St. Twickel voor 2015 door de heer A. 

Schimmelpenninck (rentmeester) 


