
Algemene Leden Vergadering  

Maandag 27 september 2021 

Locatie dorpshuis 20.00 uur 

 
Aantal bewoners aanwezig: 27. Presentielijst in bezit van de secretaris 

Afmeldingen: Désirée de Vries – Roelie Boer – fam. Mulder – Selma Roos – Wim 

Sekeris – Coby Thiele 

 

1. De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door onze voorzitter Jaap Ruiter die 

na deze vergadering aftreedt als voorzitter. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

• Verkeerssituatie De Kiel m.b.t. onduidelijkheid fietspad. 

Er is nieuw contact nodig met de gemeente Coevorden. Door Corona heeft 

dit stil gelegen. Dit betreft vooral de oversteekplaats voor fietsers kruising 

Roldestraat – Eserstraat. Hier is al eerder overleg over geweest met de 

gemeente. 

• WUP dorpen (WijkUitvoeringsPlan) dorpen 

Er is een werkgroep duurzaamheid opgericht. Martin ??? geeft een 

toelichting: Samen met andere dorpen  wordt er gekeken hoe De Kiel in de 

toekomst zo energiezuinig mogelijk kan worden ingericht. Subsidie is 

mogelijk. Collectief werkt beter dan individueel. Expertise kan worden 

ingehuurd. De gemeentes zijn verplicht om een uitvoeringsplan op te stellen. 

Maatregelen kunnen zo opgelegd worden maar beter is het om met eigen 

initiatieven te komen. Ook in vernieuwde dorpsvisie 2021komt duurzaamheid 

aan de orde. 

De werkgroep vraagt de vergadering om akkoord te gaan met hun 

werkzaamheden.  

De vergadering gaat unaniem akkoord. 

 

3. Notulen ALV 25 maart 2019 en extra ALV 9 maart 2020 

De notulen van de ALV hebben in de dorpskrant gestaan en tevens zijn ze op 

onze eigen website geplaatst. Zeno Roos neemt met Anco Korte contact op over 

de bladkorven. 

Beide notulen worden goedgekeurd 

 

4. Jaarverslag 2019 en 2020 

Beide jaarverslagen worden unaniem goedgekeurd 

 

5. Jaarverslag 2019 en 2020 van de Kinderclub De Kiel. Marlien Vedelaar 

Het jaarverslag komt op onze website te staan. Zodra dit geregeld is zal er een 

dorpsmail hierover worden gestuurd aan de bewoners. 



 

 

6. Financiën 2019 en 2020: verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe 

kascommissie. De kascommissie adviseert de ALV om decharge aan het bestuur 

te verlenen. Aldus wordt besloten 

2019: Trudie van der Meer en Frits Knelsch.  Akkoord 

2020: Trudie van der Meer en Remco de Jong:  Akkoord 

De kascommissie 2021: Pieter en Meriam. Jaap Ruiter  is reserve 2022 

 

7. Financiën: presentatie jaarrekeningen 2019 en 2020 en begroting 2021 

2019 sluit af met een positief saldo van €400 

2020 sluit af met een positief saldo van €250 

 Door Corona zijn er afgelopen jaar geen grote uitgaven geweest.  

De jaarrekeningen worden goedgekeurd met dank aan Désirée en de 

kascommissie 

 

8. Bestuursverkiezing 

• 2020: aftredend waren Carla Grasdijk-Mulder en Gijs Egbers. Er zijn geen 

tegenkandidaten gemeld. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld 

De vergadering gaat unaniem akkoord 

• 2021: aftredend zijn Arie de Groot en Désirée de Vries. Désirée heeft zich 

herkiesbaar gesteld. Er is geen tegenkandidaat gemeld.  

De vergadering gaat unaniem akkoord 

Arie de Groot heeft aangegeven na achtenhalf jaar te stoppen met zijn 

bestuursactiviteiten. 

• Onze voorzitter Jaap Ruiter heeft aangegeven om na zevenenhalf jaar te 

stoppen met zijn werkzaamheden voor het bestuur en onze bewoners. 

• Hierdoor zijn er twee vacatures ontstaan in het bestuur. Er hebben zich twee 

nieuwe bestuurskandidaten aangemeld namelijk Angelina van Ginneken en 

Bianca Huizinga.  

Beiden kandidaten worden unaniem gekozen en treden toe tot het 

bestuur 

• Rob Thiele heeft zich voor de komende drie maanden beschikbaar gesteld 

als interim voorzitter. Rob zal om privé redenen aftreden per 31 december 

2021. 

• Er is nog steeds een vacature als voorzitter van ons bestuur. Kandidaten 

kunnen zich aanmelden bij de secretaris Gijs Egbers. secretaris@dekiel.info 

 

9. Samenwerking stichting dorpshuis en vereniging Dorpsbelangen De Kiel 

Zie hiervoor het artikel in de dorpskrant van voorjaar 2020. Het bestuur heeft 

besloten twee giften van ieder €1000 te doneren aan de stichting dorpshuis. Dit 

is gemeld in een extra editie van de dorpskrant van september 2020. 

De ALV stemt in met het besluit van het bestuur 
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De stichting dorpshuis en Dorpsbelangen De Kiel E O streven naar meer 

onderlinge samenwerking:  

Stichting dorpshuis vaardigt een bestuurslid uit aan het bestuur: Désirée de Vries 

Dorpsvereniging vaardigt een bestuurslid uit aan de stichting: Bea Rozeman 

De statuten worden aangepast: zie hiervoor het Handboek Bestuur artikel 8.2 en 

artikel 10 

De ALV gaat hiermee akkoord 

 

Suggestie van Zeno Roos: donateurschap voor stichting dorpshuis. De stichting 

zet dit punt op hun volgende agenda 

 

10. Terugblik van het bestuur stichting dorpshuis door Wilma Hummel en Ad van 

Ginneken 

De stichting dankt het bestuur voor de ondersteuning van € 2000. 

De huur van het dorpshuis gaat omhoog naar €1200. 

Het onderhoud van het dorpshuis blijft nodig, ondersteuning hierbij is nodig van 

werkgroep onderhoud. 

Op zaterdag 16 oktober 2021wordt er  onderhoud gepleegd op het schoolplein 

en dorpsplein i.v.m. de rommelmarkt van 23 oktober 2021 

De financiën: in 2019 was er nog wel inkomsten van huur en bar. In 2020 is 

mede door de donatie van het bestuur van de Dorpsvereniging neutraal 

geëindigd. De zonnepanelen bleken zeer rendabel te zijn, mede doordat er 

weinig stroom werd verbruikt tijdens de corona en er veel terug geleverd werd. 

 

11. Handboek Goed Bestuur 

Per 1 juli 2021 is er een wet (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)) 

in werking getreden waarbij bestuursleden persoonlijk aansprakelijk kunnen 

worden gesteld. Dit geldt zowel voor onze stichting als de vereniging. Een 

verzekering hiervoor is niet nodig als er een goede omschrijving van taken is. 

Vandaar de samenstelling van het Handboek.  

Vrijwilligers zijn verzekerd via de gemeente Coevorden. Zie hiervoor ook de 

ARBO wetgeving. 

 

12. Activiteiten van werkgroepen 

• Werkgroep activiteiten: Italiaanse dorpsmaaltijd op 28 oktober 2021 in ons 

dorpshuis. Zie hiervoor ook de dorpsmail van Angelina.  

• Werkgroep Leuk:  

i. Winteravond:  4 november 2021door Klaas Wilting 

ii. Winteravond:  januari 2022 door Ad van Ginneken. Hulporganisatie 

drijvend ziekenhuis. Ad geefteen voorlichting over een 

hulporganisatie die vanuit een drijvend ziekenhuis werken in de 

“derde wereldlanden”  Datum wordt nog nader bekendgemaakt 

iii. Winteravond februari: Carla Grasdijk – Mulder organiseert een 

bierproefavond. Datum wordt nog nader bekend gemaakt 



iv. Ommetje De Kiel voor nieuwe bewoners. Samen met een aantal 

huidige bewoners van De Kiel wordt er een wandeling door ons 

dorp georganiseerd. De nieuwe bewoners worden geïnformeerd 

over o.a. de bestaansgeschiedenis van ons dorp.  

Datum en de  uitnodiging volgt nog. 

v. Op 23 oktober 2021 wordt de jaarlijkse Rommelmarkt 

georganiseerd 

 

• Kinderclub:  

i. 17 kinderen zijn naar Veendam geweest naar een kunstenaar 

ii. De lampionnentocht wordt weer gehouden. Datum en tijd volgt nog. 

iii. De sinterklaasintocht 

 

13. Dorpsvisie 

De doelen die in de dorpsvisie van 2015 zijn geformuleerd zijn grotendeels 

gerealiseerd. Daarom is er een nieuwe versie van de dorpsvisie in de maak voor 

2021. Er is een enquête opgesteld voor de bewoners. Er volgt een inventarisatie 

en van daaruit worden er rondetafelgesprekken met een aantal bewoners 

gevoerd. Het streven is om dit in december 2021 af te ronden. De gemeente 

Coevorden is zeer geïnteresseerd in de vernieuwde dorpsvisie. 

De werkgroep stuurt enquête rond over woonvisie en duurzaamheid aan de 

bewoners. 

 

14. Verslag van de verschillende werkgroepen 

Zie hiervoor dit verslag. Verder geen aanvullingen gemaakt 

 

15. Dorpsbudget en stimuleringsfonds 

ER staan nog oude aanvragen open van 2020. Zie hiervoor het verslag van 9 

maart 2020. In de tabel een samenvatting van oude en nieuwe aanvragen 

School en kinderclub kunnen speeltoestellen aanvragen. Eigen bijdrage 25 % in 

vrijwilligersuren in plaats van geld.  

 

1 Werkgroep Dorpsvisie:  uitgave boek dorpsvisie €900 

2 Werkgroep onderhoud: zout voor bestrijding onkruid  jeu de boules baan ? 

3 Werkgroep duurzaamheid: warmtescanner voor ruimtes in huizen €3000 

4 Schilder club: sjabloon voor fietspad Eserstraat ? 

5 Dorpshuis: 2 nieuwe koelkasten en vriezer ? 

6 Werkgroep activiteiten: vast budget per jaar €500 

7 Kiwi’s : kookworkshop extern. Tevens eigen bijdrage ? 

8 Werkgroep informatie: vast budget per jaar €200 

9 Werkgroep Leuk: vast budget per jaar  €200 

10 Werkgroep duurzaamheid: vast budget per jaar €500 

 

16. Rondvraag 



Meriam: Corona toegangsbewijs c.q. scannen voor activiteiten in het dorpshuis. 

Dit wordt nader onderzocht 

Trudie van der Meer: dorpsmail verbetering. Hier wordt aan gewerkt 

Gijs Egbers: enquête afvalbeleid gemeente Coevorden is verstuurt naar de 

bewoners via de dorpsmail. Gaarne invullen. Kost maar een paar minuten tijd 

 

Voordat de vergadering door onze voorzitter gesloten wordt zijn  Arie de Groot  

en Jaap Ruiter letterlijk in het zonnetje gezet door het bestuur en de aanwezigen  

met bloemen en een alcoholische versnapering. Zij worden bedankt voor de 

verdiensten die zij voor de vereniging en het dorp hebben gehad. Onder luid 

applaus worden zij gehuldigd. Jaap en Arie hebben aangegeven hun expertise in 

te blijven zetten voor ons dorp als dit nodig mocht zijn. 

 

17. Sluiting 

De vergadering wordt om 22.10 uur voor de laatste keer gesloten door de 

aftredende voorzitter Jaap Ruiter. 

Dank voor de inbreng van alle aanwezigen. 

 

Gijs Egbers 

Secretaris Vereniging Dorpsbelangen De Kiel e.o. 

secretaris@dekiel.info 
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