
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 15 augustus 2019 

 

Aanwezig:  Jaap, Gijs, Bea, Désirée en Arie, Carla 

Afwezig: geen 

Aanvang: 20.00 uur 

 

1. Opening en vaststelling van de vergadering 

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de voorzitter Jaap 

 

2. Notulen vergadering 20 juni 2019 

De notulen worden na enkele aanpassingen goedgekeurd en daarna geplaatst op de 

website door Ad via de secretaris. 

Tevens wordt via de dorpsmail een melding gemaakt zodra deze notulen op de 

website staan. 

 

3. Post en mededelingen 

• De nieuw bestelde lantaarnpalen zijn aanwezig. De locaties voor plaatsing zijn 

bekend. De bewoners zijn ingelicht en akkoord gegaan. Arie doet een oproep 

voor vrijwilligers om deze te gaan plaatsen. 

• De voorzitter heeft subsidie aangevraagd bij de gemeente Coevorden voor het 

dorpsbudget. 

• De voorzitter heeft subsidie aangevraagd via het stimuleringsfonds bij de 

gemeente Coevorden voor bewegwijzering het Kiels Ommetje. Dit naar 

aanleiding van de keuze die gemaakt is op de Algemene Leden Vergadering. 

• Ook deze winter worden er een aantal winteravonden georganiseerd in ons 

dorpshuis. De onderwerpen zijn bekend. Een aantal data moet nog gepland 

worden 

o 27 november: opslagmedium voor energie door Lammert de Wit 

o 15 Januari 2020: lezing over dassen door Lammert de Boer. Deze 

komen in onze bossen geregeld voor. Datum wordt nog bekend 

gemaakt 

o Februari: In het natuurgebied achter camping De Kijl komen in plaats 

van de koeien nu schapen voor begrazing. Voorlichting door een lid 

van Staatsbosbeheer. Datum wordt nog bekend gemaakt 

• Bericht van de penningmeester: alle advertenties van onze dorpskrant zijn 

betaald. Tevens hebben alle leden aan hun contributieplicht voldaan 

• Rabo clubsupport gaat weer van start. Onze penningmeester Désirée 

publiceert hierover in de dorpskrant. De actie vindt plaats van 27 september 

tot en met 11 oktober 

 

4. Nieuwe bestuursleden 

Mirjam Eymaal zal om gezondheidsredenen geen deel gaan uitmaken van het 

bestuur. 

Rob Thiele wil na zijn ziekte en operatie zijn bestuursfunctie weer gaan oppakken. 

Welkom terug Rob. 



5. Seizoen opening 21 september vanaf 16.00 uur 

De seizoen opening wordt gehouden in ons dorpshuis op zaterdag 21 september. 

De middag begint met volleybal, jeu de boules en tafeltennis.  

Om 18.00 uur zal er begonnen worden met de barbecue. Gijs zal deze verzorgen. 

Hennie Schans doet de inkoop. 

Je kunt je aanmelden via een formulier die verspreid wordt via de dorpsmail en 

dorpskrant bij Désirée (penningmeester) 

 

6. Ingekomen mail van Zeno Roos (22-07-2019): dankdag de voor vrijwilligers 

Het bestuur heeft besloten dat er geen  gelden worden vrijgemaakt om onze vele 

vrijwilligers extra te bedanken. Al onze vrijwilligers worden tijdens de nieuwjaarsborrel 

in het zonnetje gezet.  

 

7. Rommelmarkt en kunst zaterdag 26 oktober 

Jaap neemt voorlopig de taken over voor de organisatie van de rommelmarkt. Bea 

blijft hem hiermee ondersteunen. 

Het draaiboek voor de rommelmarkt is aangepast. 

Er komt een extra kraam voor kunst 

 

8. De fiets4daagse 

De fietsvierdaagse is uitstekend georganiseerd door alle vrijwilligers. Er zijn heel veel 

positieve reacties geweest over onze organisatie, gezelligheid, zelfgebakken cake’s  

enz. Ook de organisatie van de fietsvierdaagse roemde de unieke sfeer in De Kiel. 

Na evaluatie met alle betrokken vrijwilligers is unaniem besloten om dit volgend jaar 

weer te organiseren mits de route wederom door De Kiel voert. 

Door de fietsers is veel informatie gevraagd over De Kiel en omstreken. Carla gaat 

zorgen voor informatiefolders voor de fietsers 

 

9. Uit de werkgroepen 

Er is geen extra informatie ontvangen vanuit de verschillende werkgroepen 

 

10. Rondvraag: 

Carla: enkele spandoeken voor glasvezel verwijderen. Dit is inmiddels gebeurd 

Aanleg fietspad Noorderweg – Ellertshaar. Hierover is overleg met gemeentes en 

provincie noodzakelijk 

 

11. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten door de voorzitter 

 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 



Actiepunten: 

 

Jaap:    Dorpskrant: stukje over onze vrijwilligers  

Aankondiging seizoenopening in de dorpskrant 

Contact met provincie i.v.m. bladafval Rolderstraat 

Uitnodiging bewoners De Tip sturen i.v.m. permanente bewoning 

     

Gijs:  Aankondiging rommelmarkt en kunst in de kranten 

Wals voor Jeu de Boules baan. Dorpsmail oproep plaatsen 

  Internet: goede doel zoeken voor overgebleven spullen rommelmarkt 

  

Désirée:  Formulier aanmelding seizoen opening. Aankondiging via dorpskrant en 

dorpsmail 

Rabo Clubsupport 27 september – 11 oktober. Aankondiging dorpsmail begin 

en halverwege actieperiode 

Wifi voor het dorpshuis 

     

Bea:  Overleg met buurman voor seizoen opening. Organisatie volleybal 

 

Arie:  reflectoren:  in overleg met provincie 

Lantaarnpalen: oproep vrijwilligers om deze te gaan plaatsen 

Verlichting borden bebouwde kom, in overleg met provincie 

 

Carla:    Informatiefolders fietsvierdaagse 

 

Algemene herinneringslijst 

Overleg bewoners De Tip met Vereniging Dorpsbelangen 

 

Vergaderrooster bestuur 2019 

- 19 september 

- 24 oktober 

- 21 november 

- 12 december 

- elke 1e zaterdag van de maand wordt de dorpsborrel gehouden in ons 

dorpshuis. Tijd: 16.30 tot 18.30 uur 

 

 


