JAARVERSLAG 2018
Vereniging Vrienden van TwentseWelle (VvTW)
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t.b.v. de Algemene Ledenvergadering op 13 december 2018

Inleiding
Dit is het laatste jaarverslag van de Vereniging Vrienden van TwentseWelle VvTW).
Een woelig jaar ligt achter ons. In september 2017 vroeg de directie van museum TwentseWelle (na
mei 2018 De Museumfabriek geheten) aan ons hoe wij als bestuur de toekomst van onze vereniging
zagen. Dat zette uiteraard aan tot nadere reflectie en discussie.
Al eerder was zichtbaar dat met het aantreden in 2016 van een nieuwe directie voor museum
TwentseWelle èn Rijksmuseum Twenthe een radicaal andere koers werd ingeslagen, met name voor
TwentseWelle. We citeren: “We hebben ons de opdracht gegeven om het meest innovatieve
museum van Nederland te zijn; een museum waar het niet draait om passief kijken, maar vooral om
meedoen en creativiteit. Een museum voor liefhebbers, voor professionals én voor families, een
museum waar mensen elkaar ontmoeten en waar ze graag terugkeren.” Dat streven is overigens niet
los te zien van het besef van de waarde van het museum als zodanig: “In het oog springende
collecties, bijvoorbeeld op het gebied van natuur- en cultuurhistorie, textiel en de Twentse taal en de
bijzondere ligging en het gebouw, de voormalige Rozendaalfabriek in het hart van Roombeek.”
Tegelijk werd duidelijk dat een en ander ook voor de vriendenorganisaties gevolgen zou hebben.
De museumleiding wil het draagvlak van beide musea versterken en is geporteerd voor een meer
professionele wijze van werving en organisatie van een vriendenorganisatie.
Eind december 2017 hebben wij de leden van de VvTW voor het eerst op de hoogte gesteld van de
discussie die wij met de museumdirectie hierover voerden. In dit verslagjaar 2018 heeft dit na
diverse ledenvergaderingen uiteindelijk geleid tot het besluit tot ontbinding van onze
vriendenvereniging. Zie ook de afzonderlijke verslagen van deze ledenvergaderingen.
Dat betekent dat wij na tien jaar afscheid nemen van een vereniging die zich in die tijd heeft sterk
gemaakt voor museum TwentseWelle, onder andere door het organiseren van talloze lezingen en
excursies en door bijdragen te leveren aan diverse tentoonstellingen in het museum.
Voor velen is de vereniging overigens niet los te zien van de ‘rechtsvoorgangers’ van de VvTW, zoals
de in 1923 opgerichte Enschedese Natuurhistorische Museumvereniging (ENMV) met het voormalige
Natuurmuseum Enschede.
Kortom: een afscheid om een nieuw begin mede mogelijk te maken.

Emmy Hoijer
Voorzitter
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Ledenaantal
Terwijl eind december 2017 het ledental van de VvTW 829 leden bedroeg (waarvan tevens 47 KNNVleden), is vooral in de periode juni 2018 tot eind 2018 het aantal drastisch afgenomen. Ruim honderd
leden namen waarschijnlijk al een voorschot op de afloop van de stemming over het voortbestaan
van de vereniging. Het is daarom weinig zinvol het definitieve aantal leden aan het eind van het
verslagjaar te vermelden.

Afdrachten en donaties
In overeenstemming met de statuten heeft de vereniging VvTW € 7,50 per lid aan De museumfabriek
(voorheen museum TwentseWelle) per 1 oktober 2018 afgedragen, in totaal € 5.955,-.
Het totaal financieel overzicht van de vereniging vindt u in het afzonderlijke financieel jaarverslag van
de penningmeester.
Tijdens de ledenvergadering van 18 oktober zijn voorafgaand aan de besluitvorming over de
toekomst van de vereniging twee ingekomen donatieverzoeken van de museumdirectie behandeld.
Het betrof een bijdrage voor de inrichting van het auditorium met nieuwe, gemakkelijke stoelen en
een bijdrage voor de inrichting van een ruimte om fossielen te prepareren. Besloten is dat voor de
stoelen in het auditorium de gevraagde € 25.000,- worden geschonken en in principe ook de
gevraagde € 25.000,- voor de inrichting van de prepareerruimte voor fossielen. De laatste toezegging
is aangenomen met het voorwaardelijk amendement dat op basis van een concreet plan duidelijk
moet worden dat het inderdaad praktische verbeteringen voor de preparatie van fossielen betreffen
en geen algemene verbouwingsmaatregelen.

Bestuursaangelegenheden
In 2018 maakten de volgende personen deel uit van het bestuur VvTW:
Voorzitter: Emmy Hoijer. Vicevoorzitter: George van de Velde. Secretaris: Tineke Visschedijk.
Penningmeester: Hans Kits. Bestuurslid natuur Wim Lengton. Bestuurslid cultuur: Corry Vogelzang.
Het bestuur van de VvTW vergaderde in 2018 in totaal acht keer, o.a. ter voorbereiding van de
organisatie van lezingen en excursies in het najaar en de voorbereiding van vier algemene
ledenvergaderingen dit jaar.
Ledenvergaderingen en ledenpeiling
De eerste ALV dit jaar op 5 april, waar 30 leden aan deelnamen, stond na het algemeen
huishoudelijke gedeelte in het teken van informatie over de situatie en de toekomst van de
vereniging. Na deze bijeenkomst heeft een twintigtal leden het bestuur schriftelijk verzocht nogmaals
een informatieve ledenvergadering te beleggen, waarbij ook de museumdirectie voor zouden
moeten worden uitgenodigd.
Die ledenvergadering is vervolgens op 21 juni gehouden. Daarbij heeft de directie, dhr. Arnoud
Odding en mw. Helma Hoving, een presentatie gegeven over hun plannen voor en visie op de
toekomst van musea en vriendenorganisatie. Ook gingen zij nader in op gestelde vragen van de 24
aanwezige deelnemers. In deze vergadering hebben zij nog eens bevestigd dat leden van de VvTW na
een eventuele ontbinding van de VvTW nog 2 jaar voor de huidige contributie van € 17,50 met hun
partner en gezin van maximaal 3 kinderen vriend kunnen blijven van zowel De Museumfabriek als
Rijksmuseum Twenthe. Daarna kunnen zij kiezen‘gewoon’ vriend te worden of voor een familiekaart.
Het bestuur had al in een eerder stadium aangegeven er behoefte aan te hebben een duidelijk(er)
beeld te krijgen van wat er aan opvattingen leeft onder de ruim 800 leden van de vereniging.
Doorgaans is op ledenvergaderingen immers maar een fractie van alle leden aanwezig. Vóór 1
oktober konden de leden een peilingsformulier terugzenden met hun keuze voor de twee geschetste
‘scenario’s’. Van de 103 teruggestuurde formulieren gaven 18 leden gaven aan door te willen gaan
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als zelfstandige vereniging, 83 leden spraken als voorkeur uit de vereniging te ontbinden en 1 lid
stuurde een blanco formulier retour.
Tenslotte is op 18 oktober de besluitvormende vergadering gehouden over de (mogelijke) ontbinding
van de vereniging, waarbij de meerderheid van het bestuur de leden adviseerde de vereniging op te
heffen. Op vertoon van hun lidmaatschapskaart konden leden vóór of tegen de ontbinding van de
vereniging per 31 december 2018 stemmen. Ook mochten zij maximaal 2 volmachten per persoon
inbrengen. Aanwezig op deze vergadering waren 48 leden, die in totaal 84 stemmen uitbrachten.
De uitslag daarvan was: 78 stemmen vóór ontbinding en 6 stemmen tegen ontbinding van de
Vereniging Vrienden van TwentseWelle (VvTW).
De voorzitter concludeerde vervolgens dat de vergadering met de vereiste twee-derde meerderheid
heeft besloten de Vereniging Vrienden van TwentseWelle (VvTW) te ontbinden. Zij informeerde
daarna de vergadering over de nog te ondernemen stappen door het bestuur, zoals de voorbereiding
van een laatste ledenvergadering voor het bepalen van de bestemming van het batig saldo van de
vereniging en het uitvoeren van de vereffening.
Ontbinding en vereffening
Zoals hiervoor is beschreven heeft de algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van
TwentseWelle (VvTW) op 18 oktober 2018 met (ruim) tweederde meerderheid besloten de
vereniging te ontbinden. Het bestuur van de Vereniging Vrienden van TwentseWelle “in liquidatie”
heeft hier volgens de regels van “Niet-rechtelijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen”
(artikel 19 t/m/ 24 boek 2B.W.) opgave van gedaan aan het handelsregister.
Het bestuur heeft de leden geïnformeerd over de stand van zaken en een algemene ledenvergadering uitgeschreven voor 13 december 2018. Op die laatste ledenvergadering doet het bestuur
conform de statuten, artikel 17, lid 2 voorstellen aan de leden voor de invulling van het plan van
verdeling van het batig saldo van het vermogen.
Het bestuur treedt op als vereffenaar voor het afwikkelen van alle lopende zaken, het innen van
vorderingen en het betalen van schulden. Als er bij de vereffenaars geen bekende baten meer zijn
eindigt de vereffening en het voortbestaan van de Vereniging Vrienden van TwentseWelle definitief.
De bescheiden van de vereniging VvTW zullen tot 7 jaar daarna worden bewaard door de
penningmeester/ ledenadministrateur Hans Kits.

Overzicht van activiteiten
Dit jaar hield de VvTW de nieuwjaarsreceptie op 21 januari 2018. Deze keer weer in het museum,
met een staande receptie van 15.30 tot 17.00 uur.
Lustrum VvTW
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Vereniging Vrienden van TwentseWelle (VvTW) is
een VvTW-Prijs uitgeloofd voor prestaties op het gebied van duurzaamheid.
Een onafhankelijke jury, bestaande uit mw. Marianne Hutten en de heren Maurice Beijk, Roelof Jan
Naaktgeboren en Hans Wallinga, hebben in totaal 17 inzendingen beoordeeld.
Door bijdragen van de provincie Overijssel en het bedrijf Qwip HRM bv in Hengelo konden drie
prijzen van elk € 1000 uitgereikt worden in de categorieën: bedrijf, individu en organisatie.
Op 18 april 2018 is in het museum eerst een lezing over duurzaamheid gehouden door jurylid
Maurice Beijk. Daarna is de VvTW-prijs uitgereikt. De drie prijzen gingen naar:
- 1e prijs (bedrijf): Duurzame weverij “Enschede Textielstad” van Annemieke Koster.
- 2e prijs (individu): Jeugdboek “Kijken door een groene bril”, van Annemarit van Broekhoeven.
- 3e prijs (organisatie): Watermolenproject “Beekstroom” van Gerard Willems en “Anpak’n”.
Daarnaast zijn ook nog drie kleinere aanmoedigingsprijzen gegeven.
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Lezingen, excursies en cursussen
In 2018 zijn in totaal 18 lezingen en diverse excursies georganiseerd door de VvTW, zie het hierna
volgende overzicht. Ook dit jaar waren er in samenwerking met de insectenwerkgroep en de
fotowerkgroep van de VvTW enkele extra lezingen op de dinsdagavond.
De KNNV afdeling Enschede (onderdeel van de VvTW) heeft met IVN Enschede een cursus over
paddenstoelen en een cursus over planten georganiseerd, beide met enkele excursies.
Tevens is samen met Landschap Overijssel een Nacht van de nachtvlinder georganiseerd in Hof
Espelo, een nachtwandeling met vanglaken en kwiklamp.

Datum

Lezing/ Excursie

9 januari
16 januari
25 januari
1 februari

Lezing Natuur als kunst
Lezing Libellen, een succesvol concept
Lezing Muziek door de eeuwen heen
Lezing De groene weelde van de Twentse
landgoederen
Lezing Over korhoenders en het
fotograferen van vogels
Lezing Archeologie van de steentijd
Lezing Rusluie in Sint Petersburg
Lezing Weidevogels
Cursus Planten
Lezing Natuurfotografie in prachtige
landschappen
Lezing Omdenken
Cursus Planten
Lezing Bloeiende akkerranden en
wegbermen
Lezing Verhalen op sterk water
Excursies plantencursus

36
45
35
36

Rinus Baayens
Rene Manger
Kees van Zutphen
Anneke Coops

18

Han Bouwmeester

49
41
34
25
46

Dick Schlüter
Marie-Therèse ter Haar
Astrid Kant
Hanneke van Dorp
Clifton Buitink

50
25
51

Maurice Beijk
Hanneke van Dorp
Frans van Alebeek

15
25

Toon Tanking
Hanneke van Dorp

Nacht van de nachtvlinder
Lezing Landgoederen in Overijssel
Cursus Paddenstoelen

5
63
15

Wim Lengton
Just Schimmelpennink
Laurens van Run

Excursies cursus Paddenstoelen

10

Laurens van Run

Lezing Natuurfotografie, van onderwerp
naar betekenis
Lezing Kunstig
Excursie Landgoederen Nijenhuis en
Westervlier
Lezing Zeldzame broedvogels in Twente
Lezing Averroes en Maimonides
Lezing Een goed klimaat voor vlinders en
libellen

40

Bart Siebelink

11
36

Ton Voskamp
Just Schimmelpennink

34
22
35

Ben Hulsebos
Gregor Dijkhuis
Kars Veling

15 februari
22 februari
8 maart
20 maart
22 maart
10 april
18 april
19 april
26 april
17 mei
3,18,31 mei
22, 28 juni
22 juni
6 september
13, 18 en 25
september
22 en 29
september
20 september
10 oktober
20 oktober
25 oktober
1 november
15 november

Bezoekers

Spreker/coördinator

(N.B. Lezingen en excursies die door de NGV, afd. Twente, KNNV afd. Hengelo, of museum TwentseWelle/ De
Museumfabriek waren georganiseerd, worden in dit verslag niet vermeld.)
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