
Verslag Algemene Leden Vergadering  2022  van ANV Hooltwark 
 
Verslag algemene ledenvergadering op 30 mei 2022 bij Erve Meijerinkbroek in Haaksbergen. 
 
Aanwezig: J. Neihof, J. Dubbeldam (JD), T.J. Roeterdink,  J. West,  J. Vehof (JV),  J. Asbreuk, 

J. Vermeer, G.Boswinkel,  J. en J. Nijhuis, C. Niemeijer, A.Heerink (AH), H. Kraak (HK)   
Afgemeld: T. Ploeg, H.Grimberg, H.Effing, A. Ceelen, J. en A. Oplaat, H. Meutstege,  

M. Ottenschot, T. Rupert  
 

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

2) Verslag ALV-vergadering van 26 oktober 2021  
 Verslag wordt door de vergadering akkoord bevonden. 
 

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

 
4) Mededelingen:  

In eerste instantie zou de presentatie voor deze vergadering worden gegeven door Paul ten 
Velde, coördinator bij Collectief Midden Overijssel. 
Echter door familie omstandigheden moest deze afzeggen. 
De presentatie wordt nu gegeven door Yvette Ruesen, interim projectleider ANLb bij COM. 
 

5) Wat doet Hooltwark: verslag activiteiten Hooltwark in 2021 
Er wordt kort doorgenomen welke activiteiten Hooltwark in 2021 heeft uitgevoerd. 
Het bestuur heeft in 2021 vijf maal fysiek vergaderd en (in verband met corona) een aantal 
keren digitaal vergaderd. 
Hooltwark had op 31-12-2021 een ledenaantal van 159 leden. 
Er heeft in 2021 een opstart plaats gevonden van een nieuwe werkploeg! 
En deze  werkploeg is flink aan het werk gegaan en heeft al een aantal klussen uitgevoerd.   
Een speciale actie was het herstel en aanleg van het bos op de Hemmel. 
Dit was een gezamenlijk project met vrijwilligers van Markelokaal waarbij ook de werkploeg 
van Hooltwark als vrijwilligers dit speciale bos hebben hersteld. 
Hooltwark neemt ook deel in activiteiten zoals Kerngroep Groen Hof van Twente, Groene 
Loper en heeft overleg met MarkeLokaal. 
We hebben in het najaar samen met Markelokaal een fietstocht georganiseerd voor de 
gemeenteraad langs de door Hooltwark ingezaaide akkerranden 
 

6) Financieel verslag: jaarrekening 2021  
Penningmeester JD licht de getoonde overzichten van de jaarrekening van 2021 toe. 
Er was vorig jaar vanuit de vergadering de optie voorgesteld om een (gedeelte) van het 
vermogen te beleggen. Het bestuur heeft besloten om dit niet te doen. 
Dit ook i.v.m. de mogelijkheid dat er anders evt. negatieve rente moet worden betaald. 
Er wordt toelichting gegeven op de posten met ‘Reservering’ voor bepaalde activiteiten. 
 

7) Verslag kascommissie:  
Johan Vermeer doet als vertegenwoordiger van de kascommissie verslag van hun 
bevindingen: 
- Kascommissie heeft de financiële boekhouding akkoord bevonden 
- Penningmeester heeft prima werk geleverd 



8) Benoeming nieuwe kascommissie:  
Kascommissie bestaat nu uit Johan Vermeer en Gerd Mooij. 
Johan Vermeer is aftredend op basis van het roulatieschema. 
Hij wordt door de voorzitter bedankt voor de inspanningen die hij voor de vereniging heeft 
gedaan. Hij ontvangt een attentie als waardering. 
Er meldt zich niet een nieuw lid voor de kascommissie.  
Op basis van de statuten moet de kascommissie bestaan uit minstens 2 leden. 
Daarom is aanvulling noodzakelijk bij het opstellen van het volgende financiële verslag. 
 

9) Bestuurszaken:  
- JV is aftredend als bestuurder op basis van het roulatieschema en hij wordt 

voorgedragen voor herbenoeming. 
JV wordt door de vergadering opnieuw benoemd als bestuurder. 

- HK is aftredend als secretaris op basis van het roulatieschema. 
- AH bedankt HK voor inspanningen die hij voor de vereniging heeft gedaan. Hij ontvangt 

een attentie als waardering. 
- Er heeft zich een kandidaat gemeld om HK op te volgen, echter deze wil eerst overleg 

met HK te hebben om een indruk te krijgen van de inhoud van de functie. 
Er is een overleg gepland, dan zal ook bekend worden of de betreffende kandidaat ook 
de opvolger is. 

 
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 vooralsnog niemand om deel uit te maken van het bestuur. 
 

11) Oproep leden om deel te nemen aan de werkgroep  
Er wordt een oproep gedaan om deel te nemen aan de werkgroep. 

 
12) Presentatie door Yvette Ruesen CMO 

Yvette Ruesen geeft een zeer interessante presentatie onder de titel:  
“ Wat kan het agrarisch Collectief Midden Overijssel voor u betekenen? ”  

 Yvette  
- Groene achtergrond 
- Werkt vooral aan het uitvoeren van de ANLb 
- Er is een maandelijks info-uurtje om met haar / CMO te overleggen  

o Link op site van CMO 
o Volgende is op 7 juni a.s. van 20.00 – 21.00 uur 
o Info ANLb 2023 delen: eLB / eco-regeling 

 
Op basis van haar presentatie vindt er de nodige soms indringende discussie plaats over het 
toepassen van de ANLb. 
 
Samenvatting: 
- Individuele wensen niet haalbaar, als groep wel iets te bereiken 
- Meer natuurinclusief boeren, geen meer budget dus focussen 
- Eind juni: op site CMO concept beheerstrategie + beheerpakketten 

o Juli – sept voorintekening mogelijk 
- CMO: plannen maken voor een gebied, vooral na dit jaar 
- In januari 2023 kunnen weer aanvragen gedaan worden voor wijziging gebieden 
 
 



Aanbod Yvette 
- Opstellen helder stappenplan van wat mogelijk is 
- Wat te doen om zaken te veranderen 
- Evt. hulp kunnen inroepen via CMO 

  
Aanvulling 

 Als aanvulling op presentatie van Yvette geeft CN toelichting op werk  BoerenNatuur 
- CN zit namens Hooltwark in CMO 
- Alex Datema is voorzitter BoerenNatuur 
- organisatie promoot natuurinclusieve landbouw 
- heeft korte lijnen met ministerie 
 

13) Rondvraag:  
Gerrit Boswinkel: Hooltwark moet meer de agrarische kant opgaan. 

   Laatste jaren was dat niet zo duidelijk 
 

14) Sluiting:  
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
 
 

Voor gezien secretaris:      Voor gezien voorzitter: 


