Jaarverslag 2018 Dorpsbelangen De Kiel
Inleiding
De notulen van de jaarvergadering 2017 zijn door het bestuur goedgekeurd en
verspreid onder de dorpsbewoners

Mededelingen
•
•
•

•
•

Ook dit kalenderjaar is er weer veel werk verzet door de vele vrijwilligers in en
om De Kiel
Vooral het project Glasvezel Zuidenveld komt in 2018 in een stadium waarop
de realisatie steeds dichter bij komt
Ook dit jaar heeft de wijk- en dorpenronde plaatsgevonden op 14 juni.
College van B&W van de gemeente Coevorden zijn op bezoek geweest in ons
dorpshuis
Er is een buurtpreventie app gestart en er zijn verschillende borden hierover
geplaatst.
Er is een sociale app opgestart door de buurtbewoners.

Het Bestuur
De samenstelling van het bestuur is per 31-12-2018 als volgt:
Voorzitter:
Jaap Ruiter
Secretaris:
Gijs Egbers
Penningmeester
Désirée de Vries
Lid:
Bea Rozeman
Lid:
Hennie Schans
Lid:
Arie de Groot
Lid:
Carla Grasdijk
Lid:
Rob Thiele

Projecten in De Kiel
1. Project lantaarnpalen
Na het enorme succes van het project is er besloten om nog een aantal
lantaarnpalen aan te schaffen en daarmee een aantal donkere plekken op te
vullen. Een aantal bewoners heeft hiervoor al hun medewerking toegezegd.
Het project zal in 2019 worden afgerond
2. Dorpsplein en Jeu de Boules baan
De Jeu de Boules baan wordt te weinig gebruikt en tevens laat het onderhoud
te wensen over. In 2019 wil Gijs Egbers in de zomermaanden een vaste
avond organiseren
Er zal een groepje vrijwilligers af en toe de baan moeten bijhouden

Tevens is er een tafeltennistafel op het schoolplein geplaatst door een aantal
vrijwilligers. Deze tafel is kosteloos overgenomen vanuit het bosbad in
Appelscha.
3. De fietsvierdaagse
De fietsvierdaagse werd gehouden en op 25 juli werd ook De Kiel aangedaan.
Er werd weer een koffiepost in het bos ingericht. Opbrengst: € 342.55 na
aftrek van kosten
4. Glasvezel
De inventarisatie van belangstelling voor glasvezel is afgerond. Het
plaatselijke initiatief Reuzenbreedband is nu samen met de 5 andere
initiatieven in de gemeente Coevorden samengegaan tot Glasvezel
Zuidenveld. Er liggen concrete voorstellen voor de bewoners op tafel. In 2019
zullen de werkzaamheden gaan starten mits er genoeg deelname is (40%).

AVG wetgeving (privacy beleid)
Door onze medebestuurder Rob Thiele is er nieuw privacy beleid ontwikkeld voor
onze vereniging. De vereniging is hiertoe verplicht. Via dorpsmail en onze website is
hier veel aandacht aan besteed. Tevens kunt u nog het een en ander nalezen in het
herfstnummer van de dorpskrant 2018

Rommelmarkt
Op 27 oktober is onze jaarlijkse rommelmarkt weer gehouden op het schoolplein met
behulp van vele vrijwilligers. Ondanks dat de regen al snel spelbreker werd is er toch
in korte tijd veel verkocht. Opbrengst € 921.83 na aftrek van kosten

Dorpsbudget en Stimuleringsfonds
Het dorpsbudget kan naar eigen behoefte worden besteed.
Op 26 maart hebben de dorpsgenoten een aantal projecten gekozen voor besteding
van dit geld. Extra lantaarnpalen, bezoek klimwand Grolloo Internet voor het
dorpshuis
Het Stimuleringsfonds is dit jaar ingezet voor nieuwe goten, afkoppeling
hemelwaterafvoer en invalide oprit dorpshuis

Actie Rabobank
De actie van leden van de Rabobank van ons dorp heeft € 618.18 opgebracht

Verenigingsleven en werkgroepen
De verschillende verenigingen hebben hun eigen vaste activiteiten en komen
regelmatig bij elkaar
Werkgroep Leuk: contactpersoon Zeno Roos. Logo, spelavonden, informatieborden
geplaatst. Koffiestop fiets4daagse
Werkgroep Zorg: contactpersoon Brenda Pot.

Werkgroep activiteiten: Contactpersoon Hennie Schans. Dorpsmaaltijd, jeugd naar
klimpark in Grolloo (2*)
Werkgroep informatie: buurtpreventie app, sociale app
Kielse Wichter, (de nieuwe naam van de huisvrouwen): contactpersoon Roelie de
Boer, 1x per maand
Vereniging Handwerken: Contactpersoon Hennie Schans. Op maandag 1X in de 2
weken
Vereniging onderhoud: plaatsing picknickbank, bloembakken, onderhoud
dorpsplein
Vereniging Sporten op Muziek: Contactpersoon Wilma Hummel. Elke donderdag
van 8.45 – 9.45 uur
Schilderclub: Contactpersoon Wilma Hummel. Elke dinsdagmiddag van 13.30 –
16.00 uur
Creatieve avonden: Contactpersoon Roelie de Boer. Organiseert leuke en
ontspannende creatieve activiteiten
Zingen in De Kiel: Contactpersoon Ada Ran. Elke donderdagavond van 18.45 –
20.00 uur
Schietclub: Contactpersoon Henk Hummel. Elke dinsdagavond van 20.00 – 22.00
uur
Kinderclub: Contactpersoon Marlien Vedelaar. Er zijn weer vele activiteiten
georganiseerd door de kinderclub. Jeu de Boules met barbecue, Sinterklaasintocht,
kamperen
Verdere activiteiten:
De seizoen opening in september is weer uitstekend bezocht.
Het neutjes schieten is dit jaar afgelast
De nieuwjaarsborrel in het Dorpshuis werd door 40 personen bezocht.
Dit jaar is de kerstboom vervangen en staat er nu een mast met verlichting op de
vertrouwde plek. Tevens is er een mooi bord gemaakt met gelukwensen voor kerst
en het nieuwe jaar.
Er zijn weer winteravonden georganiseerd:
• Zeno Roos vertelt over het reddingswezen
Wat hebben wij met de zee. De VOC, handel drijven, gezegden
• Voorlichting over meststoffen
Ekote kunstmest. Voorlichting over nieuw soort kunstmest. Met dank aan
Fokke de Boer
• Wijnproeverij georganiseerd door Carla
Thijs Dijkstra uit Vlagtwedde vertelt over de verschillende soorten wijnen
• Malawi: Astrid gaf een bloemlezing over de hulp aldaar
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