
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

25 MAART 2019 20.00 UUR 

 
1. Opening. 

Om 20.00 uur door de voorzitter Jaap Ruiter. Er zijn 25 dorpsgenoten aanwezig.  

Ook zijn er een aantal afmeldingen: Bea, Ad, Selma, Hennie, Anco, Bianca, 

Marion 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Op 8 april is er een AED cursus. Opgeven bij Désirée via email:  

penningmeester@dekiel.info 

 Op 1 april is de ouderavond op CBS De Kiel. Er komt een fusie tussen de 

CBS de Kiel en de Slagkrooie uit Schoonoord 

 Welkom in de kas bij Fokko op zaterdag 6 april 

 Violenbakken plaatsen. Kosten € 20. Goedgekeurd 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 26 maart 2018 

Aanvulling: Door de commissie Leuk wordt een ontwerp voor een onderbord 

gemaakt. Deze worden geplaatst bij de ingangen van het dorp De Kiel 

De notulen van 26 maart 2018 worden goedgekeurd 

 

4. Jaarverslag 2018 van de secretaris. 

Het jaarverslag 2018 wordt niet voorgelezen maar is te vinden op onze website: 

www.dekiel.info 

 

5. Jaarverslag 2018 van de kinderclub De Kiel (tekst Marlien Vedelaar) 

Het afgelopen jaar hebben we ons met veel enthousiasme ingezet om voor de 

kinderen leuke activiteiten te organiseren. 

Op 11 Maart hebben we een bonte middag gehouden. Iedereen kwam verkleed, 

het was een leuke en gezellige middag, de kinderen hebben zich goed vermaakt.  

23 Maart hadden wij als kinderclub een bronzen, zilveren en gouden ei verstopt 

ergens in de Kiel. Velen hebben druk gezocht en de eieren zijn allemaal 

gevonden. Deze activiteit komt komend seizoen ook weer aan bod.  

14 april was er een filmavond voor de kinderen in het Dorpshuis. De kinderen 

keken een leuke film en gingen na de film nog gezellig even met elkaar spelen.  

30 Juni gingen wij een nachtje slapen met een aantal kinderen in Elp. In een 

ware leger tent. Het was een enorm succes, de kinderen vonden het fantastisch!  

15 September gingen we een dag op stap naar Orvelte. We zijn naar Zoo Bizar 

geweest en hebben in Orvelte gepicknickt.  

11 November is de dag.  

Ook dit jaar was de opkomst weer redelijk groot in het dorpshuis! Veel kinderen 

hadden erg mooie lampions gemaakt. En er werden leuke liedjes gezongen.  
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Ook heeft de Sint dit jaar De Kiel bezocht, maar op een andere wijze dan 

voorgaande jaren. De Sint zijn pieten kwamen langs en de kinderen gingen 

pieten pizza’s bakken, dit alles gebeurde in de school. Het was een erg leuke 

middag/avond. De kinderen zijn goed verwend!  

Dit jaar hebben we geen nieuwe leden bij de kinderclub.  

Bianca Huizinga is nog steeds voorzitter.   

Hiernaast blijven Martin Kiers en Marlien Vedelaar lid van de kinderclub.  

Voor het nieuwe jaar hebben we ook al leuke en gezellige activiteiten op het 

programma staan.  

Wij gaan er weer een gezellig jaar van maken met de kinderen!   

 

6. Financiën. Verslag kascommissie. Begroting 2019 

Er wordt een overzicht begroting 2019 gepresenteerd door Désirée 

(penningmeester). De kascommissie bestaande uit Frits Knetsch en Roelie de 

Boer hebben de boeken gecontroleerd en goed bevonden. Door de vergadering 

unaniem goedgekeurd.  

 

7. Verkiezing van de nieuwe kascommissie 

De nieuw kascommissie: Frits Knetsch en Remco de Jong, reserve Trudi v.d. 

Meer 

 

8. Bestuursverkiezing 

 Bea Rozeman treedt conform het rooster af. Zij stelt zich herkiesbaar. Zij 

wordt voor een volgende periode door de vergadering herkozen 

 Hennie Schans treedt  conform het rooster af en is niet herkiesbaar 

 Rob Thiele heeft om gezondheidsredenen zijn bestuursfunctie moeten 

neerleggen. 

Deze bestuursleden worden door de vergadering bedankt voor bewezen 

diensten en worden in de bloemen gezet. 

Er is bij de secretaris geen aanmelding geweest  voor nieuwe kandidaat 

bestuursleden. Er kunnen zich nog nieuwe bestuursleden aanmelden. 

Accreditatie op de ALV van 2020. 

Er is vooral door bestuurslid Rob Thiele veel werk verzet voor AVG (privacy 

beleid). Dit kunt u terugvinden op www.dekiel.info onder het kopje privacy 

 

9. Dorpsvisie, actualiseren van de versie van 2014 

Onze dorpsvisie is alweer 5 jaar oud. Tijd om er eens kritisch naar te kijken en 

eventueel bij te stellen. Onder leiding van bestuurslid Arie de Groot zal er een 

werkgroep zich hierover buigen. Start in september 2019. Werkgroepleden 

kunnen zich bij hem aanmelden (dorpsvisie@dekiel.info)De dorpsvisie is terug te 

vinden op onze website www.dekiel.info onder het kopje De Kiel. Hier kun je het 

gehele document ook downloaden. 
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10. Terugblik van het bestuur Stichting Dorpshuis 

 Er zijn zonnepanelen geplaatst 

 Er is een elektra meterkast geplaatst 

 Het dorpshuis is rolstoel toegankelijk gemaakt 

 Voor dit kalenderjaar worden de dakgoten vervangen en komen er 

huiszwaluw nesten 

 

11. Activiteiten voor 2019 

 op vrijdag 19 juli fungeert ons dorpshuis als stempelpost voor de Drentse 

fietsvierdaagse. Er is een werkgroep in het leven geroepen die onder 

leiding van Zeno Roos een uitwerking hiervoor gaat maken. Er komt 

binnenkort een 1e overlegronde. Eventueel dansgroepen uit Westerbork 

inschakelen. 

 Repaircafé: deze is inmiddels gestart 

 Ook dit jaar wordt de jaarlijkse rommelmarkt weer georganiseerd 

 14-15 juni vindt er een jeugdactiviteit plaats 

 Er wordt op veler verzoek in het najaar weer een dorpsmaaltijd 

georganiseerd 

 Er komt weer een spelletjes avond 

 Gijs Egbers wil in de zomerperiode een vaste Jeu de Boulles avond 

organiseren.  

 Het schoolplein heeft behoefte aan onderhoud. Tevens moeten de bomen 

bij gesnoeid worden. Hiervoor wordt door de voorzitter contact 

opgenomen met de directie van de school 

 

12. Ontwikkelingen rond glasvezel 

Op 25-3-2019 lag het aantal aanmeldingen op 28,3%. Vooralsnog ligt het project 

op schema 

 

13. Dorpsbudget en stimuleringsfonds 

Er is een voorselectie geweest van de projecten. Hierop kon tijdens de ALV door 

de aanwezigen met een sticker op gestemd worden. 

De uitslag van de stemming ia als volgt: 

 

PROJECTEN + AANTAL STEMMEN 

Bewegwijzering Kielse ommetje 16 

Dorpsfilm 15 

Infobord dorpshuis + verlichting 15 

Workshop KiWi’s 13 

Kombord 7-markendorp 11 

Bloemenbermen 10 

Reflectoren wegversmallingen   8 

Tip verbreden met grasblokken 7 

Muziekinstrumenten 7 



Bord aanduiding dorpshuis 7 

30 km stickers Eserstraat 3 

Meer cultuur 3 

Volleybalnet 2 

Keukeninventaris dorpshuis 2 

Keuken in school 2 

Zomerevenement 1 

De veegmachine werd geschrapt - 

  

   

14. Verslag van de werkgroepen 

 Werkgroep informatie: er zijn app groepen gemaakt. Tot nu toe 2 

meldingen geweest. Er is een sociale app gestart. Bewoners van De Kiel 

kunnen zich hier nog voor opgeven bij redactie@dekiel.info. Op de 

website www.dekiel.info zal in het vervolg de agenda van het bestuur en 

de notulen hiervan door de secretaris gepubliceerd worden. Dit wordt via 

de dorpsmail aangekondigd. 

 Werkgroep onderhoud. Door het plotselinge overlijden van Steef Rozeman 

is er geen coördinator. Wim en Bé gaan deze taak op zich nemen. 

 Zaterdag 13 april vindt er een borrel en Jeu de Boulles middag plaats. 

Tijd: 16.30 – 18.30 uur bij het dorpshuis 

 

15. Rondvraag 

 Zijn er fotoalbums over de Kiel? Werkgroep informatie gaat zich hierover 

buigen 

 Eeserstraat of Eserstraat? Dit is onduidelijk. Gemeente Coevorden? 

 Informatie voor op de website mailen naar Roelie de Boer 

 

16. Sluiting 

De vergadering wordt om 22.15 uur door de voorzitter gesloten 

 

Namens het bestuur: 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsbelangen De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 
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