NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 MAART 2018
1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur.
Afwezig met afmelding: Casper de Vries, Fam. Mulder, Selma Roos
Aanwezig: 35 personen. Handtekeningen lijst is in het bezit van de secretaris.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
• Voor het neutjesschieten heeft ondanks oproepen niemand gereageerd
voor de organisatie.
• Kerstboom: willen wij nog een kerstboom. De vaste groep voelde zich
gepasseerd. Antwoord Ja. Datum: de eerste zaterdag na het
Sinterklaasfeest. De oude groep wordt hierbij weer ingeschakeld.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering 27 maart 2017 worden zonder
opmerkingen of aanvullingen goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2017
De notulen stonden in de voorjaarsdorpskrant en zijn tevens de vinden op de
website www.dekiel.info . Klik daarna op het kopje De Kiel. Kies hieronder
Dorpsvereniging. De notulen staan links onderin. Het bleek dat het jaarverslag
moeilijk op de site te vinden was en er tevens geen goede kenbaarheid
aangegeven is. Niemand van de aanwezige leden heeft het jaarverslag gelezen.
Naar aanleiding hiervan stelt de secretaris voor om de notulen van de Algemene
Ledenvergadering 26 maart 2018 via de dorpsmail te verspreiden en tevens op
de website te plaatsen. Dit zal ook gedaan worden met het jaarverslag 2018. Dit
wordt door de vergadering goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2017 van Kinderclub De Kiel
Het jaarverslag wordt toegelicht door Bianca Huizinga. Hierbij een korte
impressie.
• Er is met veel enthousiasme leuke activiteiten georganiseerd voor de
kinderen
• Er is meegedaan aan de lentefair van CBS De Kiel. Het was een gelaagde
markt met leuke spelletjes, pony rijden en optredens
• Er is een kleedjesmarkt georganiseerd. Helaas van korte duur door de
regen.
• Achter de school is een huttenkamp georganiseerd, Een groot succes
• De zeskamp is helaas door gebrek aan belangstelling niet doorgegaan
• 10 november gingen de kinderen met hun zelf gemaakte lampions weer
langs de deuren. Opkomst was weer groot
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Sinterklaas is dit jaar met de paardenkoets opgehaald en bij school
aangekomen.
11 maart was er een bonte middag in De Kiel. Een kleine opkomst maar
wel weer gezellig.
Er zijn geen nieuwe leden bijgekomen dit jaar
Voor het nieuwe jaar staan ook al weer nieuwe activiteiten op het
programma
Bianca Huizinga is de nieuwe voorzitter. Leden zijn Martin Kiers en
Marlien Vedelaar

6. Financiën toegelicht door onze penningmeester Désirée
• Verslag van de kascommissie door Trudi van de en Roelie de Boer . Alles
is in orde bevonden en het bestuur wordt decharge verleend.
• De begroting van 2018 wordt goedgekeurd. Wel nog een discussie over
het gebruik van de AED. Cursisten van 2018 zijn bekend.
7. De nieuwe kascommissie wordt samengesteld: Roelie de Boer en Frits Knetsch.
Reserve Remco de Jong. Trudi van de Meer wordt bedankt voor haar inzet en is
tevens aftredend.
8. Bestuursverkiezing.
Jaap Ruiter (voorzitter) en Rob Thiele (algemeen bestuurslid) treden conform het
rooster af en stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld.
Beiden worden met algemene stemmen voor 4 jaar herkozen.
9. Lopende zaken
• 14 juni zal er door een delegatie van B en W Coevorden een dorpenronde
worden gehouden in De Kiel
• Het naambord voor het 7 Markenpad wordt door de gemeente Coevorden
geplaatst
• Het onderbord voor De Kiel wordt gemaakt. Eventueel gefinancierd uit het
dorpsbudget
• 30 km zone Eserstraat wordt in het overleg met de gemeente ingebracht
door Rob Thiele
• Oversteekplaats Rolderstraat bij de school. Borden met overstekende
kinderen plaatsen
• Looppad Eserstraat. Bij grote reparatie is ophoging nodig. Daardoor
moeten de opritten ook aangepast worden. Rob Thiele gaat dit met de
gemeente bespreken. De uitslag van dit gesprek wordt via de dorpsmail
kenbaar gemaakt.
• Snoeien van de perken. Dit is door de secretaris al via de dorpsmail
aangekondigd.
• Eserstraat of Eeserstraat? Dit wordt met de gemeente besproken.

10. Dorpsvisie. Een korte terugkoppeling uit de werkgroepen
• Werkgroep activiteiten
o In mei een lunch
o In oktober een kindertocht
o In december een gezamenlijke maaltijd
• Werkgroep Leuk
o Spelavond is al geweest
o 26 mei klootschieten
o Franse avond met Jeu de Boules
o Informatiepanelen zijn geplaatst
o 12 mei om 10.00 uur. Bezoek dierenasiel Beilen
• Werkgroep onderhoud
o Steef Rozeman is coördinator. Leden: Paul Middel, Leo Jansen
Ketelaars, Bé Schans, Henk Hummel, Wim Sekeris. Incidenteel
Anco Korte . Zij organiseren tevens het opzetten van de kerstboom.
• Werkgroep Informatie: bijhouden van de website
• Werkgroep Dorpsplein is na het voltooien van de werkzaamheden
opgeheven.
11. Stichting Dorpshuis. Toelichting door Wilma Hummel
• Er zijn 14 zonnepanelen geplaatst. Lopen nu nog via de oude meter. Dit
moet nog aangepast worden.
• Dorpsplein is grondig schoongemaakt.
• Dakpannen van het dorpshuis zijngereinigd
• De goten zijn verrot en moeten vervangen worden
• Trespa is in slechte staat
• Er moet naar aanleiding van de schouw een rolstoelvriendelijke afrit
gemaakt worden bij de achteruitgang. Eventueel gebruik maken van
rolplaten.
12. Activiteiten voor 2018.
De activiteiten van 2018 staan overzichtelijk gemeld in de dorpskrant editie
voorjaar
13. Ontwikkelingen glasvezel
Er wordt op grotere schaal samengewerkt binnen de dorpen van de gemeente
Coevorden. Het streven is om daadwerkelijk in 2019 te beginnen met de aanleg.
Zodra er meer bekend wordt worden de dorpsbewoners ingelicht.

14. Stimuleringsfonds en dorpsbudget
Op 21 februari is er een extra ledenvergadering geweest waarbij er gekozen kon
worden uit de verschillende voorstellen die er nog waren of in de loop van tijd zijn
ingediend. Voor het stimuleringsfonds lagen er twee voorstellen namelijk:
Stimuleringsfonds:
• Nieuwe goten en invalide aanpassing oprit dorpshuis
• Warmtepomp
Stemming vergadering: nieuwe goten en invalide oprit
Dorpsbudget:
Hier lagen er wel 50 voorstellen die in de loop der tijd verzameld en ingediend
zijn. De vergadering van 21 februari heeft hieruit de 20 beste voorstellen
gefilterd. Deze voorstellen zijn op grote posters geplakt.
Op de Algemene Ledenvergadering mocht elk aanwezig lid 5 stemmen
uitbrengen. Dit moest wel op 5 verschillende voorstellen
Hierbij kreeg elk aanwezig lid 5 stickers. Deze konden bij de onderstaande
voorstellen geplakt worden. Het resultaat van de stemming staat in de
onderstaande tabel. Stemgerechtigden: 35 aanwezigen
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15. Rondvraag

DORPSBUDGET
NAAM
Extra lantaarnpalen (6) voor fietspadverlichting
Werkgroep Activiteiten: bezoek klimwand Grolloo
Internet voor het dorpshuis
Reflectoren wegversmallingen
Bewegwijzering Kiels Ommetje
Veegmachine/bladblazer dorpsplein
Rolstoel dorpshuis voor algemeen gebruik
Repaircafé voor algemeen gebruik onderhoud
Keukeninventaris gezamenlijk koken
Infobord bij dorpshuis en verlichting
Plantenbakken voor Roldestraat
Muziekinstrumenten en lessen
30 km stickers Eserstraat
Verrijdbare kar met barfunctie
Zorgcoördinator die zorg en aanbod bij elkaar brengt
Glossy dorpskrant
Bloemen en planten parkeerplaats
Picknickbank en kast voor boeken
Dorpsgids en dorpsfilm
Zomerevenement
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Zeno:
Bé:
Bea:

compliment voor het onderhoud aan de website (zie www.dekiel.info)
telefooncel garantie? Onderhoud deuren nodig
hulp voor de rommelmarkt. Roelie gaat telefoon doen en Rob helpt bij
de organisatie.
Saskia: nieuwe fietsvierdaagse coördinator nodig. Dit wordt Zeno
Roelie: telefoonnummer voorzitter kinderclub Bianca Huizinga: 0648784150
Telefoonnummer secretaris Dorpsbelangen Gijs Egbers:0654652178
Beide nummers ook vermelden in de colofon van dedorpskrant
Steef:
wil graag de telefoonnummers van de onderhoudsploeg in zijn bezit
hebben
16. Sluiting:
De vergadering wordt om 22.05 uur door de voorzitter Jaap Ruiter gesloten. Hij
bedankt alle aanwezigen.
Namens de vereniging Dorpsbelangen De Kiel
Gijs Egbers, secretaris.

