
Verslag Algemene Leden Vergadering  2021  van ANV Hooltwark 
 
Verslag algemene ledenvergadering op 26 oktober 2021 bij Erve Meijerinkbroek in Haaksbergen. 
 
Aanwezig: J. Neihof, J. Dubbeldam (JD), J. ten Thije, T.J. Roeterdink,  A.Mulder, G. Mooij (GM),   

J. West,  J. Vehof,  J. Asbreuk (ged.), H. Meutstege, H. Grimberg (HG),  
A.Heerink (AH),  H. Kraak   

Afgemeld: J. Vermeer, H. Pol, J. Huis in ’t Veld, J.Asbreuk komt later   
 

1) Opening:  
Voorzitter a.i. AH opent de vergadering met een welkom aan de leden  
 

2) Verslag ALV-vergadering van 19 juni 2019  
 Verslag wordt door de vergadering akkoord bevonden. 
 

3) Ingekomen stukken:  
Afmeldingen voor deze ALV binnengekomen, zie bovenaan onder kop ‘Afgemeld’. 

 
4) Mededelingen:  

Geen mededelingen 
 

5) Wat doet Hooltwark: verslag activiteiten Hooltwark in 2020 
Er wordt kort doorgenomen welke activiteiten Hooltwark in 2020 heeft uitgevoerd. 
Het bestuur heeft in 2020 vier maal fysiek vergaderd en (in verband met corona) een aantal 
keren digitaal vergaderd. 
Hooltwark had op 31-12-2020 een ledenaantal van 155 leden. 
Er wordt een overzicht besproken van uitgevoerde activiteiten: zaken tussen tuin en bos. 
Momenteel vindt een opstart plaats van een nieuwe werkploeg. 
Hooltwark neemt ook deel in activiteiten zoals Kerngroep Groen Hof van Twente, Groene 
Loper en heeft overleg met MarkeLokaal. 
 

6) Financieel verslag: jaarrekening 2020  
Penningmeester JD licht de getoonde overzichten van de jaarrekening van 2020 toe. 
Er wordt vanuit de vergadering de optie voorgesteld om een (gedeelte) van het vermogen te 
beleggen. 
Dit ook i.v.m. de mogelijkheid dat er anders evt. negatieve rente moet worden betaald. 
 

7) Verslag kascommissie:  
GM doet als vertegenwoordiger van de kascommissie verslag van hun bevindingen: 
- Kascommissie heeft de financiële boekhouding akkoord bevonden 
- Wel heeft de kascommissie voorstellen gedaan om bepaalde zaken anders vast te leggen 
- Ook is een voorstel gedaan om zaken eerst op projectniveau vast te leggen: dit voorstel 

is intussen al verder uitgewerkt  
- Er is advies uitgebracht betreffende de administratieve verwerking van BTW 
- Kascommissie geeft decharge betreffende de financiële verantwoording 

 
 
 
 
 
 



8) Benoeming nieuwe kascommissie:  
Kascommissie bestaat nu uit Alphons Mulder, Johan Vermeer en Gerd Mooij. 
Alphons Mulder is aftredend op basis van het roulatieschema 
Hij wordt door de voorzitter a.i. bedankt voor de inspanningen die hij voor de vereniging 
heeft gedaan. 
Er meldt zich niet een nieuw lid voor de kascommissie.  
Op basis van de statuten moet de kascommissie bestaan uit minstens 2 leden, die zijn er en 
daarom is aanvulling niet echt noodzakelijk. 
 

9) Bestuurszaken:  
- HG had eerder al aangegeven af te willen treden i.v.m. zijn verhuizing naar Limburg. 

Hij wordt door de voorzitter a.i. bedankt voor zijn vele jaren van inspanning. 
Voorzitter a.i. AH wordt daarna door de vergadering benoemd tot nieuwe voorzitter. 

- JD is aftredend als penningmeester op basis van het roulatieschema en hij wordt 
voorgedragen voor herbenoeming. 
JD wordt door de vergadering opnieuw benoemd als penningmeester. 

- Juliëtte Huis in ’t Veld is namens Hooltwark toegetreden tot het bestuur van Collectief 
Midden Overijssel (CMO) en neemt daarom regelmatig deel aan vergaderingen van het 
bestuur van Hooltwark. 

 
10) Oproep nieuwe bestuursleden 

In het bestuur is plaats voor 2 extra bestuursleden, met name uit de regio’s  Hengelo, Borne 
en Markelo. 
Er meldt zich niemand om deel uit te maken van het bestuur. 
 

11) Oproep leden om deel te nemen aan een werkgroep  
Momenteel wordt gewerkt aan het opstarten van een nieuwe werkgroep. 
J. Neihof geeft aan evt. wel belangstelling te hebben 

 
12) Presentatie MarkeLokaal door Jan ten Thije 

Jan ten Thije geeft een zeer interessante presentatie over de activiteiten  en visie van 
MarkeLokaal 
 

13) Rondvraag:  
Er zijn geen vragen voor de rondvraag 

 
14) Sluiting:  

De nieuwe voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
 
 
 

Voor gezien secretaris:      Voor gezien voorzitter: 


