
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 2 juli 2020 

 

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

Afwezig: geen 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Voor het eerst sinds februari 2020 is er op corona achtige wijze weer vergaderd door 

Vereniging Dorpsbelangen De Kiel 

 

1. Opening en vaststelling van de vergadering 

De vergadering wordt om 20.05 uur geopend door de voorzitter Jaap. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

2. Notulen vergadering 13 februari 2019 

De notulen worden goedgekeurd en daarna geplaatst op de website door Ad via de 

secretaris. https://www.dekiel.info/wp-content/uploads/2020/07/verslag-

bestuurvergadering-13-februari-2020.pdf 

Tevens wordt door de secretaris via de dorpsmail een melding gemaakt zodra deze 

notulen op de website staan. 

 

3. Notulen extra ALV 9 maart 2020 

Ook deze notulen worden goedgekeurd. Wel een kanttekening: Punt 6 nieuwe 

projecten – Kinderclub speeltoestellen wordt gefinancierd uit het stimuleringsfonds. 

De overige items worden gefinancierd uit het dorpsbudget 

 

4. Post en mededelingen 

• Dorpsbudget 2020 voor De Kiel is door de gemeente Coevorden goedgekeurd en 

zal binnenkort op onze verenigingsrekening worden overgemaakt 

• Glasvezel Zuidenveld: er wordt een vereniging opgericht die alle dorpen 

vertegenwoordigen met betrekking tot de aanleg van glasvezel 

• Onze voorzitter Jaap Ruiter treedt af per maart 2021 en stelt zich niet 

herkiesbaar. Er wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter 

• Algemeen lid Arie de Groot treedt af per maart 2021 en stelt zich niet 

herkiesbaar. Er zal dus ook een nieuw lid kunnen toetreden tot het bestuur. Voor 

opvulling van beide functies zal actie worden ondernomen. Wordt vervolgd 

• Een verzoek van Annelies Loot voor de leesclub: Vier keer per jaar komen 

maximaal 9 bewoners bij elkaar. Echter door corona kan dit nu niet meer thuis. 

Zij willen graag tijdelijk gebruik maken van ons dorpshuis. Dit verzoek is door de 

vergadering goedgekeurd. Jaap neemt contact op met Annelies. 

• Vanaf zaterdag 5 juli vindt op corona aangepaste wijze onze dorpsborrel weer 

plaats in het dorpshuis. Jaap laat hierover een dorpsmail uitgaan. Bea zorgt voor 

dethol (reiniging toiletten) 

• De traditionele seizoen opening van september 2020 zal aangepast doorgang 

vinden i.v.m. de RIVM richtlijnen. Jaap stuurt een dorpsmail hierover  

• De jaarlijkse rommelmarkt in oktober kan helaas geen doorgang vinden i.v.m. de 

RIVM richtlijnen. Jaap stuurt een dorpsmail en plaatst een artikel in de volgend 

dorpskrant 
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• De markering van het Kiels Ommetje: de palen zijn inmiddels besteld en in ons 

bezit. Er zit een QR code op met informatie. De palen worden binnenkort 

geplaatst 

• Samenwerking Stichting Dorpshuis en bestuur Dorpsvereniging De Kiel. Er zijn 

nieuwe statuten gemaakt door de stichting Dorpshuis. Bij beide besturen neemt 

een vertegenwoordiger zitting in het overleg.  Désirée vertegenwoordigt het 

bestuur en Bea vertegenwoordigt de stichting bij wederzijds overleg 

 

5.  Jaarverslag penningmeester 

Het jaarverslag van de penningmeester is goedgekeurd 

Er heeft een kascontrole plaatsgevonden: goedgekeurd 

 

6. Contributie 2020 

Er is geen achterstallige contributie meer 

 

7. Activiteiten en klachten hierover 

Er zijn meerdere opmerkingen bij het bestuur binnengekomen over te weinig 

activiteiten voor de jongere bewoners van ons dorp. Het bestuur kan niet alles zelf 

organiseren en regelen. Daarom is het noodzakelijk dat er input vanuit de bewoners 

zelf wordt aangegeven. Als er behoefte is aan een bepaalde activiteit dan kunt u dit 

aangeven bij onze secretaris Gijs Egbers. Email: secretaris@dekiel.info 

Tevens wordt Erik benadert voor eventuele ideeën  

 

 

8. Vastelling vergaderdata 2e helft 2020 

De vergaderdata voor 2e helft 2020 zijn: 27 aug.- 24 sept. – 22 okt. – 26 nov. – 17 

dec.. 

Bea reserveert deze data bij Roelie de Boer voor het dorpshuis 

 

9. ALV vergadering 2020 

De Algemene Leden Vergadering 2020 wordt door het bestuur gezien de 

coronamaatregelen geannuleerd. Het is niet mogelijk deze vergadering met zoveel 

dorpsgenoten conform de RIVM regels te organiseren. Formele zaken worden via de 

dorpsmail met de bewoners gecommuniceerd door de voorzitter 

 

 

10. Stimuleringsfonds projecten 

De projecten gemeld in het verslag van de extra ALV van 9 maart 2020 zijn 

goedgekeurd. Zie voor de projecten het verslag op de website.: 

https://www.dekiel.info/wp-content/uploads/2020/04/Verslag-extra-ledenvergadering-

9-maart-2020.pdf 

 

11. Glasvezel Zuidenveld 

Er wordt een vereniging in het leven geroepen die alle dorpen van de gemeente 

Coevorden vertegenwoordigen. De planning voor de aanleg is wegens de corona iets 

vertraagd. De Kiel zal rond juni 2021 aangesloten worden 
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12. Uit de werkgroepen: 

Werkgroep Leuk: de onderborden (7 Markendorp) voor de komborden zijn gemaakt 

en worden binnenkort geplaatst. Arie zorgt voor enige publiciteit.  

 

13. Rondvraag: 

Arie: er is een mogelijkheid voor subsidiering dorpshuizen. Er wordt contact 

opgenomen met Ad van Ginneken. 

 

14. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.40 uur gesloten door de voorzitter 

 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 

 

 

Actiepunten: 

 

Jaap:   Dorpsmail: geen ALV. Formele zaken melden via de dorpsmail 

Dorpsmail verzenden over eerstvolgende dorpsborrel van 5 juli 2020 

 Contact met Annelie Loot. Onderwerp leesclub tijdelijk in het dorpshuis 

  Dorpsmail opstellen : geen seizoen opening september 2020 

  Dorpsmail en artikel over de afgelasting rommelmarkt maken 

Ontwerp spandoek. Paul en Joke hiervoor benaderen 

    

Gijs: 30 km Stickers voor bewoners Eserstraat 

Advertentie Jors Molenzicht overleggen 

Contact Erik: activiteiten 

Benaderd nieuwe bewoners Eserstraat voor lidmaatschap 

  

Désirée:   

     

Bea:  Dethol inkopen voor toiletten 

  Contact Roelie de Boer vergaderdata bestuur 

 

Arie:   7 markendorp borden. Publiciteit 

contact Ad van Ginneken: subsidie dorpshuis 

reflectoren:  in overleg met provincie 

Organisatie herziening dorpsvisie 

 

Rob  

 

Carla:     
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Algemene herinneringslijst 

 

Vergaderrooster bestuur  

  27 augustus 

 - 24 september 

 - 22 oktober 

 - 26 november 

 - 17 december 

 -  deze data is ook de container aanwezig voor oud papier op het dorpsplein 

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

Tijd: 16.30 tot 18.30 uur 

 


