
EXTRA ALV VERGADERING 9 MAART 2020 

 
Aanwezig 22 leden 

Afwezig met kennisgeving: Désirée, Rob, Coby, Annelies, Wim 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
 Voorzitter Jaap Ruiter opent de vergadering om 20.05 

De voorzitter legt nog een keer het doel van deze extra ALV vergadering uit 

aan de aanwezigen.  

Het gaat om besteding van het dorpsbudget en het stimuleringsfonds. Gezien 

het aantal leden die aanwezig zijn (meer dan 20) is de besluitvorming van 

deze vergadering bindend en hoeft het alleen nog als kennisgeving in de ALV 

vergadering van 30 maart opgevoerd te worden. 

Er staan nog projecten open van jaargang 2019. Deze worden nog een keer 

besproken en de lijst wordt opgeschoond (zie punt 2). Projecten waar geen 

voortrekker voor is aangesteld worden van de lijst geschrapt. 

 

2. Overzicht projecten 2019 

De vergadering kijkt nog naar de projecten van 2019. Er zijn nog niet veel 

projecten uitgevoerd. Wel zijn er extra lantaarnpalen geplaatst en is er een 

AED aangeschaft. Welke projecten worden er alsnog uitgevoerd en welke 

projecten worden alsnog geschrapt 

 

PROJECTEN + AANTAL STEMMEN Status 

Bewegwijzering Kielse ommetje 16 uitvoeren 

Dorpsfilm 15 Wordt geschrapt 

Infobord dorpshuis + verlichting 15 Wordt geschrapt 

Workshop KiWi’s 13 Wordt naar 2020 geschoven 

Kombord 7-markendorp 11 Arie voert uit 

Bloemenbermen 10 Beleid Coevorden 

Reflectoren wegversmallingen   8 Arie koopt in 

Tip verbreden met grasblokken 7 Wordt geschrapt? 

Muziekinstrumenten 7 Wordt geschrapt 

Bord aanduiding dorpshuis 7 Wordt naar 2020 geschoven 

30 km stickers Eserstraat 3 Gijs koopt in 

Meer cultuur 3 Wordt geschrapt 

Volleybalnet 2 Wordt geschrapt 

Keukeninventaris dorpshuis 2 Inventarisatie Saskia 

Keuken in school 2 Zie keukeninventaris 

Zomerevenement 1 Wordt geschrapt 

De veegmachine werd geschrapt - Wordt geschrapt 

 

 



3. Inventarisatie nieuwe projecten jaargang 2020 

Er wordt een inventarisatie gemaakt voor eventuele nieuwe projecten. Deze 

projecten komen op de keuzelijst te staan waarna de aanwezige leden mogen 

stemmen door middel van een sticker te oplakken. Per project mag er per 

persoon 1 sticker geplakt worden . In totaal kan een persoon op 5 

verschillende projecten stemmen.  

 

De volgende werkgroepen of personen hebben een project aangevraagd 

waarop gestemd mag worden: 

• Werkgroep KIWI’S 

o Workshop in oude dierentuin Emmen. Aantal personen 17 à 18. 

Eigen bijdrage €10 p.p.. Maximale bijdrage €600 

o Workshop  €200 

• Werkgroep kinderclub 

o Marlein Vedelaar deelt mede dat de school open blijft. Fusie met 

De Slagkrooie. Aanvraag speeltoestellen voor op het grasveld. 

€6500 

• Werkgroep schilderclub 

o Workshop  voor 8 à 9 personen.  Eigen bijdrage €10 p.p. Budget 

€400 

• Werkgroep activiteiten 

o Besloten wordt om de werkgroep activiteiten jaarlijks een eigen 

budget te geven van €500 per jaar. 

• Anco: 

o Bladkorven voor langs de Roldestraat. Anco stuurt de secretaris 

een mail hierover met voorstel 

• Ad  

o Aanschaf dorpsvlag en centraal punt hiervoor 

 

4. Oude en nieuwe projecten 
Er wordt tijdens de vergadering een nieuwe lijst gemaakt van ingediende 

projecten. Tevens staan er op onderstaande lijst nog projecten van 2019. 

Voor elk project geldt dat er een werkgroep leider/leidster of initiatiefnemer/ 

neemster aangesteld moet zijn. Voor financieel advies contact opnemen met 

onze penningmeester Désirée. Email: penningmeester@dekiel.info . 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:penningmeester@dekiel.info


Plaats Omschrijving Aantal Stemmen 

1 Werkgroep Leuk: nestkastjes 16 

2 Kiwi’s : Workshop €600 14 

3 Werkgroep Activiteiten: jaarlijks eigen budget €500 13 

4 Kiwi’s : 2 workshops €200 12 

5 Dorpsvlag + paal 11 

6 Kinderclub: speeltoestellen €6500 10 

7 Schilder club: workshop 9 

7 Werkgroep Leuk: knijpers voor afval op te ruimen 9 

9 Bord aanduiding dorpshuis 8 

10 Verbreding weg De Tip 2 

10 Volleybalnet 2 

10 Keukeninventaris voor lokaal in school 2 

10 Zomerevenement 2 

11 Muziekinstrumenten - 

 

 

5. Overige aandachtspunten 

• Gijs gaat kijken voor stickers 30 km zone voor op de vuilnisbakken. Dit 

geldt voor het traject Eserstraat. 

• Voorstel schilder club: fietssjabloon voor aanduiding fietspad 

Eserstraat. Contact met Zeno opnemen 

 

6. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.35 uur door voorzitter Jaap gesloten. 

 

Ps: Door het coronavirus is het dorpshuis gesloten en zijn alle 

bestuursvergaderingen tot nader orde voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit geldt ook 

voor de Algemene Leden Vergadering van 30 maart. 

Via de dorpsmail zal bekend gemaakt worden wanneer alle activiteiten van het 

bestuur weer gestart worden. 

 

Namens het bestuur: 

Gijs Egbers secretaris 

Email: secretaris@dekiel.info 

  

mailto:secretaris@dekiel.info

