NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 13 februari 2020
Aanwezig:
Afwezig:
Aanvang:

Jaap, Gijs, Rob, Désirée, Carla, Bea, Désirée
Arie met kennisgeving
20.00 uur

1.

Opening en vaststelling van de vergadering
De vergadering wordt om 20.05 uur geopend door de voorzitter Jaap.

2.

Notulen vergadering 12 december 2019
De notulen worden goedgekeurd en daarna geplaatst op de website door Ad via de
secretaris.
Tevens wordt door de secretaris via de dorpsmail een melding gemaakt zodra deze
notulen op de website staan.

3.

Post en mededelingen
• Binnengekomen post gemeente Coevorden: afscheidsreceptie wethouder Jan
Zwiers. Vrijdag 28 februari 2020 om 16.00 uur bij Restaurant- Zaal Wielens,
Dorpsstraat 19 te Noord Sleen
• Er wordt op de school een lokaal ingericht voor technologie. Wij kunnen dit
lokaal ook als kooklokaal gebruiken. Er is reeds een inductiekookplaat in ons
bezit. Is hier nog steeds animo voor? Voorstellen op de ALV van 30 maart
2020

4.

Algemene Leden Vergadering (ALV) 30 maart 2020. Samenwerking Vereniging
Dorpsbelangen De Kiel en Stichting dorpshuis
• Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Dorpsbelangen voor De Kiel
en omstreken. Het reglement wordt aangepast op de volgende punten:
i. Bestuur: Art. 8.2
ii. Algemene Ledenvergadering: Art. 10.1 en Art. 10.9
iii. Werkgebied: Art.12 uitbreiding met 7 Markenpad
• Het Huishoudelijk Reglement zal op de ALV toegelicht worden door de
voorzitter Jaap
• Huurverhoging aan stichting dorpshuis a € 1000,- i.v.m. toegenomen
activiteiten: dit is het gevolg van de opgestelde dorpsvisie (2015-2019)

5.

Financieel overzicht 2019 door onze penningmeester Désirée
Het financieel overzicht 2019 wordt besproken en door het bestuur goedgekeurd en
zal op de ALV van 30 maart 2020 toegelicht worden.

6.

Het verkeer in ons dorp De Kiel
Er is overleg geweest met de gemeente Coevorden ( Hendrikus Krabman , gebied
coördinator), verkeersdeskundige Mark Pothof, bestuursleden Rob Thiele en Gijs
Egbers over de verkeerssituatie met name op de Eserstraat. Rob Thiele geeft op de
ALV een nadere toelichting

7.

Jaarverslag 2019

De secretaris heeft een concept jaarverslag 2019 ingediend. Besproken in het
bestuur. Het verslag is goedgekeurd en zal door de secretaris op de website
geplaatst worden. Na plaatsing zal de secretaris hier een dorpsmail over rondsturen.
Het jaarverslag wordt op de ALV niet voorgelezen. Wel zal dit punt op de agenda van
de ALV geplaatst worden.
8.

Knapzakroute De Kiel (zie mail 7 januari 2020
Het Drents Landschap heeft ons verzocht om de Knapzakroute De Kiel Schoonoord
te controleren.
Via deze link vindt u nadere informatie over deze route:
https://knapzakroutes.nl/bokd/overzicht-knapzakroutes/k43-dekiel-schoonoord/

9.

Uit de werkgroepen:
Werkgroep Leuk: ingekomen mail
De werkgroep Leuk heeft het idee:
a. Zwerfvuil opruim actie te organiseren met de school en Kielse jeugd.
Langs de bermen en in het bos wordt regelmatig zwerfvuil aangetroffen.
Het idee is om de jeugd bewust te maken van het effect van zwerfvuil
(geen dumping van etc.) op de natuur en omgeving door ze te betrekken
bij het opruimen van..
b. Het ophangen van nestkastjes in het kader van de bestrijding van de
processie rupsen. De nestkastjes zijn te verkrijgen als bouwpakket en
kunnen door de jeugd in elkaar worden gezet en opgehangen. Zowel de
gemeente als SBB stellen geen nestkastjes of andere middelen
beschikbaar. een bouwpakketje kost ongeveer vijf Euro via internet.
Mogelijk goedkoper als we zelf planken zagen met de ouderen en het
bouwen aan de jeugd over late. Vraag: Zijn er mogelijkheden tot
sponsering
Het bestuur vindt dit een goed idee. Wel wil het bestuur dat de werkgroep een
begroting indient. De voorzitter Jaap stuurt een brief hierover naar de werkgroep.
(Zeno Roos)
De nestkastjes kunnen eventueel via het dorpsbudget gefinancierd worden

10.

Copy Dorpskrant
Jaap heeft een aantal stukjes geschreven voor de dorpskrant. Hij verzoekt de
bestuursleden om ook eens een of meer stukjes voor de dorpskrant te schrijven

11.

Rondvraag:
Rob: 9 maart extra ALV waarschijnlijk afwezig
Bea: archief bij Willem Vonk opgehaald. Staat nu bij de secretaris Gijs Egbers. Dozen
vol archiefmappen. Digitaliseren? Inbrengen door Jaap op ALV

12.

Sluiting
De vergadering wordt om 21.25 uur gesloten door de voorzitter

Gijs Egbers
Secretaris Dorpsvereniging De Kiel
Email: secretaris@dekiel.info

Actiepunten:
ALV:

Inventarisatie kooklessen door bestuur op de ALV
Huishoudelijk Reglement Vereniging van Dorpsbelangen De Kiel
Financieel overzicht 2019 penningmeester
Overleg verkeersituatie gemeente Coevorden door Rob
Jaarverslag 2019
Archief bestuur digitaliseren

Jaap:

Ontwerp spandoek. Paul en Joke hiervoor benaderen
Werkgroep Leuk: brief zwerfvuil en nestkastjes

Gijs:

#0 km Stickers voor bewoners Eserstraat

Désirée:

Daan Heuver inschrijven voor dorpsmail
Tijdelijke wifi voor dorpshuis

Bea:

jaarlijks kosten verbanddoos

Arie:

reflectoren: in overleg met provincie
Aluminiumpaal voor kerstboom bestellen
Organisatie herziening dorpsvisie

Rob

toelichting overleg gemeente Coevorden verkeerssituatie op de ALV

Carla:

Informatiefolders fietsvierdaagse
Voorbeeld interview sturen naar Arie

Algemene herinneringslijst
Vergaderrooster bestuur
extra ALV 9 maart 20.00 uur dorpshuis: selectie projecten
19 maart
30 maart ALV dorpshuis tijdstip: 20.00 uur
23 april
28 mei
25 juni
elke 1e zaterdag van de maand wordt de dorpsborrel gehouden in ons
dorpshuis. Tijd: 16.30 tot 18.30 uur

