
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 10 juni 2021 

 

Na lange tijd is het bestuur weer fysiek bijeen geweest in ons dorpshuis. 

De vergadering werd tevens bijgewoond door 2 kandidaat bestuursleden namelijk Angelina 

van Ginneken en Daniëlle Brinkman 

Kandidaat bestuurslid Erik van der Heiden heeft om persoonlijke redenen zijn kandidatuur 

moeten intrekken. 

 

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

Afwezig: geen 

Aanvang: 20.00 uur 

 

1. Opening en vaststelling van de vergadering 

De  vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de voorzitter Jaap. 

De agenda wordt aangevuld met de mailing: aandacht voor uw dorp. 

 

2. Notulen vergadering 29 april 2021 

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 

• Gemeente Coevorden heeft € 7800 overgemaakt voor wijk- en dorpsbudget 

2021 

• Wet WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtsvormen. Het doel van deze wet is 

dat besturen van verenigingen, stichtingen en coöperaties goed besturen en 

dat ze vastleggen welke afspraken ze daarover gemaakt hebben. De wet gaat 

per 1 juli 2021 in werking. Gijs heeft een korte toelichting gemaakt en mailt dit 

alle bestuursleden. Arie heeft ook een toelichting en mailt dit aan de 

bestuursleden 

• Mail aandacht voor uw dorp. Jeffrey Verdel werkt als programmamaker en 

verslaggever. Hij maakt een radioprogramma bij ZO34 en wil een WhatsApp 

groep oprichten met vertegenwoordigers van plaatselijke belangen. Gijs 

Egbers zal als secretaris onze vereniging hierin vertegenwoordigen. 

• De gemeente Coevorden heeft definitief besloten om een rustbank aan De 

Kiel te schenken. Deze zal te zijner tijd geplaatst worden bij de inrit naar de 

camping. Staatsbosbeheer heeft hiervoor toestemming gegeven 

• Arie heeft de vergadering van Duurzaam Coevorden bijgewoond. Niet erg 

nuttig voor ons dorp. Er wordt besloten om de mailvoering hierover te blijven 

volgen maar verder geen actie te ondernemen 

• Zeno Roos heef het bestuur een mail gestuurd met een aantal opmerkingen: 

i. Rechtspersoon bestuur en rechtspersoon stichting dorpshuis kan een 

persoon zijn. Het bestuur ziet hiervan af. De stichting dorpshuis en het 

bestuur blijven gescheiden 

ii. De advertentie in de dorpskrant van Jors Molenzicht moet aangepast 

worden. Zeno neemt dit op zich. 



iii. Vacatures per straat voor nieuwe bestuursleden is niet haalbaar. Het 

bestuur heeft hier al van af gezien in een eerder stadium. Jaap zal de 

mail van Zeno Roos beantwoorden met de benodigde argumentatie 

• Oprichtingsvergadering vereniging dorpen van de gemeente Coevorden op 

woensdag 7 juli 20.00 uur in de Zwerfkei te Gees, Dorpsstraat 59.. Er zal een 

vertegenwoordiger van het bestuur zitting gaan nemen 

 

4. Vacatures bestuursleden per maart 2021 en hoe verder. 

Zoals in de vorige vergadering al aan de orde is geweest is Angelina van Ginniken 

bereid om bestuurslid te worden en het bestuur stond daar positief tegenover. 

Angelina geeft in deze vergadering nog wel aan dat ze nog niet kan bekijken of ze 

voor de volle 4 jaar zal gaan, maar in elk geval minimaal 1 jaar. 

Daniëlle Brinkman is ook op deze vergadering aanwezig om te kijken of ze eventueel 

bestuurslid wil worden. Zij heeft overigens na de vergadering aangegeven dat ze dat 

de komende jaren nog niet zal doen. 

Over de kandidatuur van Angelina zal in de volgende Algemene Ledenvergadering 

definitief een beslissing genomen worden. 

 

5. Samenvatting werkzaamheden en profielschets van de bestuursleden 

Alle bestuursleden hebben een overzicht gemaakt van hun werkzaamheden om 

inzicht te krijgen in de belasting per persoon. Jaap heeft hier een samenvatting van 

gemaakt. Deze wordt nog aangevuld door de vergadering. Gijs vult de lijst aan en 

stuurt deze dan naar alle bestuursleden. In de volgende vergadering bekijken we of 

op basis van de lijst taken kunnen verdelen. 

 

6. Wet WBTR. 

Zie ook de tekst hierover bij de mededelingen. Als bijlage wordt een beknopte 

samenvatting naar het bestuur gemaild van Arie en Gijs. 

 

7. Jaarverslag penningmeester Désirée 

Désirée heeft het concept jaarrekening 2020 gereed. Er worden nog een aantal 

punten uitgezocht. Dit punt komt terug op de agenda van de volgende vergadering. 

Tevens zijn er een aantal leden die hun contributie 2021 nog niet voldaan hebben. Er 

wordt actie hierop ondernomen 

 

8. ALV vergadering  

De ALV vergadering wordt gepland op maandag 27 september, mits de coronaregels 

de bijeenkomst toelaat. De locatie wordt door de coronaregels bepaalt 

• In ons dorpshuis als de regels voldoende versoepelt zijn om met meer dan 30 

personen bij elkaar te komen in deze ruimte 

• De 2e optie is op het museumpark Ellert en Brammert in het restaurant van 

Lucas 

• Als laatste optie het dorpshuis in Schoonoord. 

De voorkeur van het bestuur gaat uit naar de eerste twee opties. Gijs gaat informeren 

bij Lucas of dit als reserve optie mogelijk is. 

 

 

 



9. Rooster vergaderdata 2e helft 2021 en container oud papier 

Op de onderstaande data zijn de volgende bestuursvergaderingen van 

Dorpsbelangen. Tevens zijn deze de inleverdata van oud papier in de container op 

het dorpsplein. 

26 augustus 

23 september 

21 oktober 

25 november 

16 december  

 

10. Wat betekent de versoepeling van de Corona maatregelen voor onze 

dorpsvereniging 

Het bestuur neemt het standpunt in dat er wordt aangesloten bij het  landelijk beleid. 

Wat mogen we tegen die tijd in september. Het bestuur gaat uit van de volgende 

mogelijkheden: 

• Planning van een ALV op 27 september in ons dorpshuis (zie alternatieven 

locatie agenda punt 8) 

• De organisatie van onze jaarlijkse rommelmarkt op 23 oktober 2021 

• Op 21 augustus vindt onze jaarlijkse seizoen opening weer plaats in ons 

dorpshuis met een barbecue en een drankje. De uitvoering van eten en 

drinken wordt verzorgd door Daniëlle en Gijs. Tevens wordt er aandacht 

besteed aan de voorbereiding van het culturele jaar van de gemeente 

Coevorden. Angelina plaatst een oproep via de dorpsmail 

• Stichting dorpshuis heeft op dit moment geen verdere financiële 

ondersteuning nodig 

 

 

11. Uit de werkgroepen: 

Sinds donderdag 10 juni is de gymgroep weer gestart. 

Start andere activiteiten nog onbekend 

 

12. Rondvraag: 

Algemeen:  organisatie autotocht puzzelrit van foto naar foto 

Arie:   stopt met de werkzaamheden voor de hernieuwde dorpsvisie 

Désirée: correctie jaarverslag 2020. Schietclub alleen in de wintermaanden 

  AED herhaling uitgesteld. Licenties zijn verlengd 

  In het najaar is er weer de jaarlijkse clubsupport van de Rabobank 

Aantal leden heeft de contributie nog niet betaald. Mailing naar 

bestuursleden die hier actie op gaan ondernemen 

Angelina: nieuwe directrice op onze basisschool. Uitnodigen voor de volgende 

vergadering 

Jaap: Mailing data oud papier 2021 

 Winteravonden. Wat doen we dit jaar 

Rob: Hoe gaat het met de aanleg van glasvezel. Glasvezel, oplevering eind 

september. Bewoners krijgen nog informatie over de vervolgstappen 

Carla: Kiels Ommetje. Start op dorpsplein, maar je kunt overal instappen. 

Jaap stuurt Carla de QR codes 



 Glasvezel in Schoonloo heeft slecht bereik. Jaap antwoordt dat er 

waarschijnlijk een oude router gebruikt wordt. 

Daniëlle: Er moet van de profielschets bestuur voor extern gebruik een 

wervelende tekst gemaakt worden.  

  

13. Sluiting 

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten door de voorzitter 

 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 

 

Actiepunten: 

 

Jaap:   Carla QR codes mailen 

Mail Zeno Roos beantwoorden 

Ontwerp spandoek. Paul en Joke hiervoor benaderen 

  Draaiboek rommelmarkt mailen 

  Directrice CBS De Kiel uitnodigen voor de volgende vergadering 

   

Gijs: seizoen opening barbecue 

Lucas ALV vergadering als reserve plannen 

Agenda: financieel jaaroverzicht 

Samenvattingslijst werkzaamheden bestuur aanvullen en mailen  

Maandelijks 1 week voor bestuursvergadering oproep agendapunten 

Contact Erik: activiteiten oudere jeugd 

Mail toelichting WBTR  aan bestuursleden 

 

Désirée:  mailing contributie achterstand 

     

Bea:   

 

Arie:  QR codes kiels ommetje naar Staatsbosbeheer mailen 

Mail bestuursleden WBTR 

 reflectoren:  bestellen 

Organisatie herziening dorpsvisie 

  

Rob Kramen reserveren voor de rommelmarkt 

 

Carla:     

 

Angelina oproep dorpsmail  

 

Daniëlle seizoen opening bardienst 
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Algemene herinneringslijst 

 

• Oprichtingsvergadering dorpen gemeente Coevorden op 7 juli. Wie vertegenwoordigt 

De Kiel 

• ALV vergadering:  27 september. Locatie wordt door corona bepaald 

• Vertegenwoordiger vereniging glasvezel. 

• Bestuursvergadering 26 augustus 

23 september 

• 21 oktober 

• 25 november 

• 16 december 

• Bestuursvergadering 23 september 

• Bestuursvergadering 21 oktober 

• Bestuursvergadering 25 november 

• Bestuursvergadering 16 december 

• Oud papier 26 augustus 

• Oud papier 23 september 

• Oud papier 21 oktober 

• Oud papier 25 november 

• Oud papier 16 december 

 


