
 Jaarverslag 2019 Dorpsbelangen De Kiel 
 

Inleiding 
De notulen van de jaarvergadering 2018 zijn door het bestuur goedgekeurd en 

verspreid onder de dorpsbewoners 

 

Mededelingen. 

• Op 25 maart 2019 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden 

in ons dorpshuis 

• De agenda’s en de goedgekeurde notulen van de bestuursvergaderingen 

zullen in het vervolg op de website http://www.dekiel.info/ geplaatst door de 

secretaris. Tevens wordt via de dorpsmail gemeld wanneer deze op de 

website door Ad van Ginneken  zijn geplaatst. 

 

In Memoriam 

• In het kalenderjaar 2019 zijn ons twee trouwe leden ontvallen namelijk: Steef 

Rozeman en Evert Thiele 

 

Het Bestuur 

Het bestuur heeft dit jaar 11 keer vergaderd. 

De samenstelling van het bestuur is per 31-12-2019 als volgt: 

Voorzitter:   Jaap Ruiter 

Secretaris:   Gijs Egbers 

Penningmeester  Désirée de Vries 

Lid:   Bea Rozeman 

Lid:   Arie de Groot 

Lid:   Carla Grasdijk 

Lid:   Rob Thiele 

 

Projecten in De Kiel 

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. Er zijn 7 extra palen geplaatst 

 

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 

 

http://www.dekiel.info/


Glasvezel Zuidenveld 

Donderdag 28 februari werd er een informatie bijeenkomst georganiseerd over 

glasvezel. Vóór 1 april 2019 is een vereiste deelname van 40 % nodig om het project 

te kunnen starten. 

Per 1 april blijkt er dat meer dan 50% van alle inwoners een abonnement te hebben 

genomen op het glasvezelnetwerk.. Voor De Kiel ligt het percentage zelfs boven de 

60%.. Iedereen krijgt een gratis aansluiting in huis. Het project gaat definitief van 

start. De Kiel zal over 2 jaar aan de beurt zijn (maart/april 2021). 

 

De fietsvierdaagse 
Na een aantal jaren koffiepost in het bos te zijn geweest waren we nu voor het eerst 

officieel stempelpost voor de fietsvierdaagse. Dit geldt voor alle afstanden. Er werden 

aan zo’n 1750 mensen een stempelgegeven. De dag voor ons was vrijdag 19 juli. 

Locatie: de school en ons dorpshuis. Vele vrijwilligers (meer dan 50) hebben door 

middel van hun bijdrage aan deze dag een onvergetelijke happening gemaakt. 

Opbrengst netto : € 750 

De Kiel werd uitgeroepen tot beste stempelpost waarvoor een mooi getuigschrift 

werd overhandigd door de organisatie 

 

Rommelmarkt 

Op 26 oktober is onze jaarlijkse rommelmarkt weer gehouden op het schoolplein met 

behulp van vele vrijwilligers. Er is een nieuw draaiboek gemaakt. Tevens is de 

organisatie overgegaan met medewerking van  Bea Rozeman naar Jaap Ruiter. 

Opbrengst netto € 1087 

  

Dorpsbudget en Stimuleringsfonds 

Het dorpsbudget  € 7500 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 boei delen, afkoppeling 

hemelwaterafvoer en invalide oprit dorpshuis. 

Bewegwijzering Kiels Ommetje 

 

Actie Rabobank 
De jaarlijkse actie van leden van de Rabobank van ons dorp heeft € 330 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, reparatiecafé 



 

Werkgroep Zorg: contactpersoon Brenda Pot 

 

Werkgroep activiteiten: Contactpersoon Hennie Schans.  

8 Januari 2019: dorpsmaaltijd in het dorpshuis 

21 maart : Lente High Tea 

30 oktober: Dorpsmaaltijd  

 

Werkgroep informatie: contactpersoon Saskia Minderman 

De Dorpsmail:  (dorpsmail@dekiel.info) 

De Dorpskrant:  (redactie@dekiel.info) 

De Website: (www.dekiel.info) 

Er is een buurtapp opgestart 

Er is een sociale app opgestart 

 

Kielse Wichter, contactpersoon Roelie de Boer,  1x per maand. Op13 februari was 

Ger Brakel uit Odoorn op bezoek. Hij heeft het een en ander verteld over zijn werk in 

Kenya. 

Organisatie gezamenlijk dagje uit. 

11 september excursie naar het Van Gogh museum 

 

Vereniging Handwerken: Contactpersoon Hennie Schans. Op maandag 1X in de 2 

weken 

 

Werkgroep onderhoud: contactpersoon: na het overlijden van Steef hebben Wim 

Sekeris en Bé Schans deze taak op zich genomen. Plaatsing picknickbank, 

bloembakken, onderhoud dorpsplein , kerstboom 

 

Vereniging Sporten op Muziek: Contactpersoon Wilma Hummel. Elke donderdag 

van 8.30 – 9.30 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 – 

19.45 uur 

 

Schietclub: Contactpersoon Henk Hummel. Elke dinsdagavond van 20.00 – 22.00 

uur 

 

mailto:dorpsmail@dekiel.info
mailto:redactie@dekiel.info
http://www.dekiel.info/


Kinderclub: Contactpersoon Marlien Vedelaar. Er zijn weer vele activiteiten 

georganiseerd door de kinderclub.  

Sinterklaasintocht,   

Klimpark Grolloo. 

Spelmiddag op zaterdag 1 juni.  

22 juni Volleybal op het veld van de school onder leiding van Erik van der Heide. 

Speurtocht met overnachting 

14 september: Wildmanrun en Bushcraften in Sleen 

11 november Sint Maarten 

 

Verdere activiteiten: 

• De nieuwjaarsborrel in het Dorpshuis werd door 40 personen bezocht. 

• Regelmatig vindt er in het dorpshuis een reparatiecafé plaats. Wordt via de 

dorpsmail aangekondigd 

• Elke 1e zaterdag van de maand wordt er een dorpsborrel gehouden in het 

dorpshuis. Tijd: van 16.30 – 18.30 uur 

• De seizoen opening vond onder het genot van een drankje en een barbecue 

plaatst op 21 september. Erik van der Heide organiseerde een volleybal 

evenement. 

• Wegens te weinig belangstelling is Gijs Egbers na vele vrijdagavonden 

gestopt met de wekelijkse Jeu de Boules avonden. 

• Op 5 oktober bracht Klaas Wilting, voormalig woordvoerder van de politie 

Amsterdam, een bezoek aan zijn geboorteplaats De Kiel. Klaas heeft een 

boek uitgegeven en gepresenteerd in ons dorpshuis. Selma roos mocht het 1e 

exemplaar ontvangen voor onze telefoonbieb. 

 

Winteravonden 

Er zijn weer winteravonden georganiseerd: 

• 25 februari werd er een winteravond georganiseerd met als thema: 

dorpsdemocratie. Tevens vond er een voorselectie plaats van projecten 

gefinancierd uit dorpsbudget en stimuleringsfonds. Zie voor een volledig 

verslag de dorpskrant van zomer 2019. 

• 27 november: Lammert de Wit over duurzame technische oplossingen voor 

energie transitie en recycling. Vooral over opslag van elektriciteit. 

 

Namens het bestuur 

Gijs Egbers  

Secretaris Dorpsbelangen De Kiel 

secretaris@dekiel.info 

 

mailto:secretaris@dekiel.info

