
NOTULEN ZOOM VERGADERING DORPSBELANGEN 29 APRIL 2021 

 

Aanwezig:  Jaap, Gijs, Arie 

Afwezig: met kennisgeving Bea, Désirée, Carla, Rob 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Het bestuur is in klein formaat via een ZOOM vergadering weer bij elkaar geweest. Daar er 

een aantal bestuursleden niet konden deelnemen kunnen er volgens de statuten geen 

beslissingen genomen worden. (minderheid) 

 

1. Opening en vaststelling van de vergadering 

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

De agenda wordt niet gewijzigd. 

 

2. Notulen vergadering 18 maart  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 

• Gijs: Na overleg met de bewoners van het Keizerrijk is besloten om de 

rustbank die beschikbaar wordt gesteld door de gemeente Coevorden niet 

daar te plaatsen. De bank wordt nu geplaatst tegenover de Noorderweg bij de 

ingang van de weg naar de camping. Dit in overleg en toestemming van 

Staatsbosbeheer. 

• Eind april start de gemeente Coevorden met de bestrijding van de 

processierups. Op verzoek van de gemeente Coevorden meldt Gijs dat er 20 

vogelkastjes geplaatst zijn. 

• Op 12 mei wordt er door BOKD een bijeenkomst voor dorpshuizen 

georganiseerd. Stichting dorpshuis is hiervan op de hoogte. 

• Mail BOKD: vitale dorpen en gemeenten. Ter kennisgeving aangenomen. 

Verdere actie niet nodig 

• Wandelnetwerk Drenthe: hier wordt door Saskia Middenman en Angelina van 

Ginneken initiatief ondernomen. Zij onderhouden de verdere contacten. 

 

4. Vacatures bestuursleden per maart 2021 en hoe verder. 

• Angelina van Ginneken heeft zich aangeboden om als nieuw bestuurslid de 

vereniging te komen versterken. Zij zal voor de eerstvolgende vergadering 

uitgenodigd worden. Op de eerstvolgende ALV zal zij voorgedragen worden 

als nieuw bestuurslid. 

• Alle huidige bestuursleden hebben een profielschets gemaakt van hun 

werkzaamheden zodat er een overzicht ontstaat van de verschillende 

werkzaamheden binnen het bestuur. Voorzitter Jaap heeft hier een overzicht 

van gemaakt. Deze zal op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken 

worden 

 

 



5. Jaarverslag penningmeester Désirée 

Het financiële overzicht van 2020 is nog niet gereed. Wordt tijdens de volgende 

vergadering gepresenteerd 

 

6. ALV vergadering nog dit jaar 

De ALV vergadering wordt voorlopig verplaatst naar de maand september. 

Jaap (voorzitter) en Arie (algemeen bestuurslid) blijven in ieder geval tot de volgende 

ALV in functie. 

 

7. Uit de werkgroepen: 

Vele activiteiten liggen stil vanwege het coronavirus. Geen nieuwe ontwikkelingen 

 

8. Rondvraag: 

Arie: QR codes Kiels Ommetje naar Staatsbosbeheer (beheer camping) mailen. Zij 

willen dit ommetje op de camping promoten.  

 

9. Sluiting 

De korte vergadering wordt om 20.30 uur gesloten door de voorzitter 

 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 
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Actiepunten: 

 

Jaap:   Ontwerp spandoek. Paul en Joke hiervoor benaderen 

     

Gijs: Maandelijks 1 week voor bestuursvergadering oproep agendapunten 

Contact Erik: activiteiten oudere jeugd 

 

Désirée:   

     

Bea:   

 

Arie:   reflectoren:  bestellen 

Organisatie herziening dorpsvisie 

  

Rob  

 

Carla:     

 

Algemene herinneringslijst 

 

• ALV vergadering: voorlopig verplaatst naar september 

 


