
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 27 augustus 2020 

 

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

Afwezig: met kennisgeving Carla 

Aanvang: 20.00 uur 

 

1. Opening en vaststelling van de vergadering 

De 1e vergadering van het nieuwe seizoen wordt om 20.05 uur geopend door de 

voorzitter Jaap. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

Roelie de Boer en Riekie Ottens kwamen aan het begin van de vergadering met het 

volgende: ze hadden met de redactie van de dorpskrant een verschil van mening 

over het al of niet plaatsen van kopij. Op grond hiervan is vanuit het bestuur overleg 

geweest met de redactie, waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt: 

 

“Voor zowel de dorpskrant als de dorpsmail geldt het volgende beleid:  

Als de redactie overweegt bijdragen te weigeren dan moet hierover overleg met 

het bestuur worden gehouden en het bestuur beslist.  

De redactie mag wel zelfstandig bijdragen weigeren die kwetsend zijn voor 

personen.”  

 

Bestuur en redactie denken dat hiermee goede afspraken zijn gemaakt. 

 

2. Notulen vergadering 2 juli 2020 

De notulen worden met wat kleine aanpassingen 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 

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

is op onze verenigingsrekening overgemaakt. (penningmeester) 

• De traditionele seizoen opening van  5 september 2020 zal aangepast doorgang 

vinden i.v.m. de RIVM richtlijnen.  

• Mail gemeente Coevorden 12-08-2020: enquête betreffende leefomgeving 

gemeente Coevorden. Gijs laat de mail plaatsen op de dorpsmail 

• Mail uitnodiging gemeente Coevorden 12-07-2020: uitnodiging Platform 

Duurzaam Coevorden 9 september 2020 om 20.00 uur. Plaats nog nader 

bekendgemaakt. 

• Duurzaamheid: participatie in zonnepanelen bij andere huishoudens indien jezelf 

geen zonnepanelen kunt plaatsen.  

Er wordt een winteravond hierover georganiseerd door het bestuur. Arie doet 

oriënterende werkzaamheden 

• Dorpsvisie: Voorstel van Rob,  overleg stichting dorpshuis en bestuur Vereniging 

Dorpsbelangen De Kiel over samengaan in één bestuur vorming 

• Provinciaal historisch archief: Michiel Gerding doet onderzoek naar 

markengrenzen in de provincie Drenthe. De Kiel heeft een groot markenpunt. 



Jaap maakt via dorpsmail en dorpskrant melding hierover aan de burgers Van De 

Kiel. 

• CBS De Kiel: maandag 31 augustus uitnodiging gekregen van de school. Jaap – 

Arie en Gijs gaan hier naartoe. 

 

4.  Herfstnummer Dorpskrant 

Is reeds verschenen 

 

5. Seizoen opening en officiële opening Kiels Ommetje 5 september 2020 

Er is een mailing hierover gemaakt. De bustijd moet nog worden aangepast. 

Eventueel extra bus voor 10 personen. Er is nog volop overleg hierover. RTV Drenthe 

uitnodigen (Jaap) 

 

6. Winstuitkering Glasvezel Zuidenveld 

Aanvraag is verstuurt door de secretaris. Er is een Vereniging Dorpen gemeente 

Coevorden opgericht om de belangen van alle dorpen te behartigen 

 

7. Vacatures bestuursleden maart 2012 

Jaap en Arie treden af en worden niet herkozen. Er is een mailing hierover gemaakt. 

Op zoek naar nieuwe voorzitter en algemeen bestuurslid 

 

8. Uit de werkgroepen: 

Vele activiteiten liggen stil vanwege het coronavirus 

 

9. Rondvraag: 

Bea: huis Noorderweg nr 2 staat leeg 

Gijs: 1 week voor de vergadering agendapunten aanleveren door de bestuursleden. 

Gijs doet maandelijks een oproep aan de bestuursleden zodat er een adequate 

agenda gemaakt kan worden. 

Rob: werkgroep Leuk heeft versterking nodig. 2 leden stoppen 

 

10. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.55 uur gesloten door de voorzitter 

 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 

 

 

Actiepunten: 

 

Jaap:   Ontwerp spandoek. Paul en Joke hiervoor benaderen 

  9 september 2020: bezoek Platform Duurzaam Coevorden 

 Overleg met Ad: bestuur vorming Dorpsbelangen en Stichting Dorpshuis 

 Melding dorpsmail en dorpskrant: onderzoek naar markengrenzen in de 

provincie Drenthe 

 Maandag 31 augustus 18.30 uur: CBS De Kiel 

 RTV Drenthe uitnodigen voor seizoen opening en Kiels Ommetje 
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Gijs: Maandelijks 1 week voor bestuursvergadering oproep agendapunten 

Agendapunt: samengaan bestuur stichting dorpshuis en Vereniging 

Dorpsbelangen 

Agendapunt: winteravond participatie zonnepanelen 

30 km Stickers voor bewoners Eserstraat 

Advertentie Jors Molenzicht overleggen 

Contact Erik: activiteiten 

Mail gemeente Coevorden 11-08-2020 plaatsen op de dorpsmail 

Maandag 31 augustus 18.30 uur: CBS De Kiel 

  

Désirée:   

     

Bea:   

 

Arie:   Oriëntatie en organisatie Wintervond participatie zonnepanelen  

9 september 2020: bezoek Platform Duurzaam Coevorden 

 reflectoren:  in overleg met provincie 

Organisatie herziening dorpsvisie 

Maandag 31 augustus 18.30 uur: CBS De Kiel 

 

Rob  9 september 2020: bezoek Platform Duurzaam Coevorden 

 

Carla:     

 

 

 

 

 

Algemene herinneringslijst 

 

Vergaderrooster bestuur  

 - 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 

 


