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Notulen Oprichtingsvergadering KNNV-Regio Enschede 
Datum: 12 december 2018 
 
Aanwezig: 
 
Erik Rolevink , George van de Velde, Tjeerd van Lemel, Ineke Muijser, Hans de Wijs, 
Wim Bakker, Jan Deterd Oude Weme, Wim Lengton, Kevin Collins (notulist). 
 
Opening: Wim Lengton stelt de nieuwe beoogde bestuursleden voor. 
 
De beoogde bestuursleden worden voorgesteld: 
Hans de Wijs,  
Wim Bakker,  
Jan Deterd Oude Weme,  
Wim Lengton,  
Kevin Collins (notulist). 
 
Over het nieuw te vormen bestuur wordt gestemd: Aangenomen met 4-0 
(bestuurleden mogen zelf niet stemmen). 
 
Het bestuur heeft George van de Velde gevraagd om webmaster te worden. George 
heeft dit aangenomen. 
 
Wij zijn als afdeling (vereniging) zelfstandig. Als vereniging worden wij bij de notaris 
geregistreerd. Dit brengt kosten met zich mee, maar hierdoor zijn wij niet hoofdelijk 
aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden. De KNNV Regio Enschede wordt 
een zelfstandig juridische entiteit. 
 
Onze vervolgstappen zijn: 

1. Registreren bij de Notaris (met statuten) 
2. Inschrijving Kamer van Koophandel 
3. Bankrekening openen. 

 
Er wordt gestemd over waar wij de bankrekening gaan openen. Uitkomst is 2 
mensen voor Triodos, 2 onthoudingen. Een gevolg van de keuze is dat het mogelijk 
wat langer duurt voordat het geregeld is. Schatting is 2 maanden. 
 
Morgen wordt er geld verdeeld vanuit de Vereniging Vrienden van TwentseWelle in 
liquidatie (VvTW). Het bedrag dat naar de KNNV Regio Enschede gaat zal pas 
gestort worden op het moment dat de bankrekening geopend is.  
 
Samenwerking met De MuseumFabriek (DMF): 
 
Wij zoeken bewust de samenwerking met DMF. Dit omdat wij ons willen focussen op 
onze speerpunten, en niet randzaken. Te denken bij randzaken zijn o.a. 
ledenadministratie en PR.  
 
Vier keer per jaar krijgen wij een financiële overzicht en de ledengegevens zijn op 
aanvraag beschikbaar. 
De kosten zijn als volgt: 
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21 euro voor KNNV 
17,50 euro voor de twee musea (De MuseumFabriek & Rijksmuseum Twenthe). 
Indien er geen behoefte is aan een lidmaatschap bij De MuseumFabriek bestaat de 
mogelijkheid om lid te worden bij de KNNV landelijk. 
 
Na 2 jaar wordt de contributie voor het §museum verhoogd. Hoeveel dit exact wordt 
is nog niet te zeggen. De samenwerking gaan wij voor twee jaar aan. Aan het einde 
van deze termijn zal dit geëvalueerd worden. 
 
Communicatie gaat voornamelijk via de mail. 
 
//////////////////////////////////// 
 
Naast bovengenoemde vervolgstappen dient het volgende te gebeuren: 

1. Bart Heijne van de landelijke KNNV dient op de hoogte gebracht te worden. 
2. VvTW dient van deze voortgang op de hoogte gebracht te worden. 
3. De leden van KNNV-Enschede dienen op de hoogte gebracht te worden. 

 
 
Morgen komt er voor de KNNV 5000 euro beschikbaar vanuit de VvTW (zodra 
bankrekening geopend is). 
Tevens wordt er ca. 8000 euro in een lezingenbudget voor het museum geoormerkt 
voor duurdere lezingen. 
 
Vraag uit het publiek: Wat gaan wij doen? 
Onze focus zal liggen op excursies, lezingen, inventarisaties en natuureducatie. 
 
Vraag uit het publiek: Kun je alleen lid worden van de KNNV? 
Ja dit kan, dan wordt je lid van de landelijke KNNV. 
 
 
 


