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Beste leden van Hooltwark 
 
De zomer is bijna voorbij en het najaar komt eraan….. 
Hierbij de volgende nieuwsbrief met nieuws, met verslagen van wat er gebeurd is en 
met voorlichting en ideeën. 
 

 
ALV 2022 
 
Op 31 mei 2022 hebben we als vanouds de algemene ledenvergadering houden op 
een datum die in de statuten wordt voorgeschreven: in het eerste halfjaar. Hier kunt u 
het verslag van de vergadering lezen. 
 

 
Nieuwe secretaris Hooltwark na ALV 2022 
 
In deze ALV is Herman Kraak als secretaris afgetreden.  
Op dat moment is nog geen vervanger benoemd, maar die is er nu wel: 
 
Baukje Hoevink!! 
 
Even voorstellen als nieuwe secretaris 
 
Dag allemaal, sinds deze zomer ben ik de, nu nog officieuze, nieuwe secretaris van 
Hooltwark. Ik voelde me aangesproken door de mededeling op de agenda voor de 
ledenvergadering, dat Herman Kraak aftredend was, maar zonder beoogd opvolger. 
De tijd tot de ledenvergadering was te kort om officieel geïnstalleerd te worden, 
vandaar dat tot nu alleen het bestuur met mijn benoeming heeft ingestemd. 
Deze maand woon ik precies 15 jaar in Markelo. Daarvoor heb ik 12 jaar in Gelderland 
gewoond, waarvan de eerste zes in Wageningen, waar ik biologie heb gestudeerd. 
Oorspronkelijk kom ik uit het drie-provinciën gebied van Friesland, Drenthe en 
Groningen. 
Tot en met 2015 hadden mijn man en ik melkvee. Hoewel ik niet meer dagelijks met de 
praktijk van een boerenbedrijf van doen heb, heeft de landbouw nog steeds mijn hart. 
Tegelijk zie ik de noodzaak om zuiniger met onze aarde om te gaan. Als bedrijf zijn wij 
in 2020 lid geworden van Hooltwark, als één van de bouwstenen voor het natuurlijker 
beheren van onze grond. Ik hoop als secretaris mijn persoonlijke missie om landbouw 
en natuur dichter bij elkaar te brengen, vorm te kunnen geven. Vanuit deze positie 
hoop ik velen van u te ontmoeten en te leren kennen. 
 
Vanaf deze plaats wil ik tot slot Herman bedanken voor het vele werk dat hij als 
secretaris heeft gedaan. Ik kan daar nu op bouwen. 
 
Tot ziens! Baukje Hoevink 
 

https://www.hooltwark.nl/wp-content/uploads/2022/06/Verslag-ALV-van-ANV-Hooltwark-2022.pdf
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ALV 2022 presentatie CMO 
 
Op de ALV 2022 heeft een vertegenwoordiger van Collectief Midden Overijssel  
(Yvette Ruessen) een presentatie gehouden betreffende de vraag: 
“Wat kan agrarisch Collectief Midden Overijssel voor U betekenen?” 
 
Deze presentatie CMO kunt u via deze link bekijken:  Presentatie CMO 
 

 
Kennisbijeenkomst in de Reggehof 
 
Op 1 juli heeft de gemeente Hof van Twente een kennisbijeenkomst georganiseerd  in 
de Reggehof. 
Uiteindelijk was het een zeer inspirerende bijeenkomst, waar natuurlijk ook de 
discussie rond de stikstof problematiek aan de orde kwam. 
 
Hooltwark heeft daar ook met een stand gestaan, naast Landschap Overijssel. 
Daar hebben we de nodige mensen iets kunnen vertellen over ons landschapsbeheer! 
 

 
Contributie 2022 

 
Na 1 oktober wordt bij diegenen die toestemming hebben gegeven voor automatische 
incasso van de contributie van Hooltwark de incasso voor dit jaar uitgevoerd. 
Diegenen die geen toestemming hebben gegeven ontvangen tegen die tijd een  
factuur voor de contributie 2022.  
 

 
Hooltwark in actie in het landschappelijk natuurbeheer!! 
 
Wil je ook aan klussen meedoen? 
Of heb je nog een klus voor ons?? 
We hebben intussen een werkploeg bestaande uit 8 mensen. 
En die kunnen wel het nodige werk verzetten!! 
 
Meld je via info@hooltwark.nl en we nemen contact op! 
 

 
 
 

https://www.hooltwark.nl/wp-content/uploads/2022/06/Presentatie-COM-ALV2022.pdf
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