
Verslag ALV van ANV Hooltwark 

Notulen van de ledenvergadering van dinsdag 24 april 2018 bij Melkgeitenbedrijf Veelers te Ambt 

Delden. 

Aanwezig: W. ten Pierik, F. Jansen, H. Meutstege, J. Neihof, W. Reimink, A. Mulder, J. Roewen, T. 

Michorius, G. Hissink, R. Wieggers, H. Kraak, F. de Jong, G. ten Pierik, F. Scholten, G. Veelers, J. Vehof, 

T. Roeterdink, J. Asbreuk, J. Dubbeldam, H. Grimberg   

Afgemeld: J. Vossebeld, J. West, K. ten Barge 

 

1) Opening: Welkom aan de leden en dank aan de familie Veelers die ons op hun bedrijf wil 

ontvangen. Na de vergadering bestaat de mogelijkheid het bedrijf te bezichtigen. 

2) Notulen vorige ALV-vergadering: Deze zijn door omstandigheden niet gereed en zijn niet 

behandeld. 

3) Ingekomen – uitgegaan: Er zijn diverse nieuwe aanmeldingen voor het lid worden 

binnengekomen. Dit mede dankzij de inspanningen van de Weidevogelgroep. 

4) Mededelingen: Geen mededelingen 

5) Opheffen van bijzondere status voor leden van weidevogelgroep, bestuur, werkgroep etc.): 

Het bestuur stelt voor om gezien de in 2016 doorgevoerde contributieverlaging naar € 12,- 

per jaar geen vrijstelling meer te voeren voor leden die zich inzetten voor de 

weidevogelgroep, het bestuur, of de werkploeg. Vanuit de leden wordt hierop positief 

gereageerd zodat het voorstel is aangenomen. 

6) Jaarrekening: Vanuit de kascommissie wordt voorgesteld om de reserves van Hooltwark 

anders in te zetten zodat er meer rendement over ons geld wordt gemaakt. Dit gezien de 

lage rentestand. Voorgesteld wordt te kijken naar RAB-certificaten. Het bestuur zegt toe 

hierover na te willen denken. Met name de hoogte van de kosten van de huur voor het 

kantoor ziet de kascommissie als belastend. Voorgesteld wordt een alternatief te gaan 

zoeken dat goedkoper is. Te denken is hierbij aan vergaderen bij leden, of bestuursleden. Het 

bestuur geeft aan hier iets aan te gaan doen. Er staat nog een oninbare rekening open van € 

6.000,- . De kascommissie is van mening dat hier een incassobureau moet voor worden 

ingeschakeld. 

7) Bevindingen kascommissie: De kascommissie bestaande uit Johan Vermeer en Alfons 

Mulder zijn de cijfers over 2017 gecontroleerd. Er zijn geen onrechtmatigheden 

aangetroffen. De commissie verleend de penningmeester decharge. Extra dank aan de vorige 

penningmeester en de administrateur. 

8) Benoeming nieuw lid kascommissie: Er zijn geen kandidaten die interesse hebben in de 

functie van kascommissielid. De vergadering stemt in met het aanblijven van de twee 

bestaande leden.  

9) Bestuursmutatie: Voor de functie van penningmeester heeft zich de heer J. Dubbeldam 

gemeld. Daar er geen tegenkandidaten waren voor deze functie stelt het bestuur voor de 

heer Dubbeldam te benoemen. 

  



 

10) Rondvraag: De vergadering vraagt of de statuten van de vereniging aangepast moeten 

worden nu er diverse bestuurders gewisseld zijn. Grimberg merkt op dat dit niet noodzakelijk 

is, maar dat de statuten wel moeten worden aangepast in verband met de 

gebiedsuitbreiding Hengelo en Borne en dat door het bestuur gekeken dient te worden naar 

de doelstelling van de vereniging en de activiteiten. De vergadering stemt hier mee in. 

G.Hissink vraagt wanneer de website wordt aangepast. Grimberg antwoord dat er al een 

volledig nieuwe site is, maar het bijhouden van de site veel tijd vraagt. Mochten er leden zijn 

die dit willen, zijn zij van harte welkom zich te melden. De heer Meutstege vraagt naar het 

juiste aantal leden dat de vereniging nu telt. Grimberg antwoord dat de teller op 159 staat. 

11) Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en geeft aan dat geïnteresseerden met mevrouw 

Veelers mee kunnen lopen naar de skybox om het bedrijf te bekijken.   

 

 

Voor gezien secretaris:      Voor gezien voorzitter: 


