
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 21 OKTOBER 2021 

 

Aanwezig:  Rob, Désirée, Bianca, Bea, Carla, Angelina, Gijs 

Afwezig: Geen 

Gast:  Saskia Minderman 

Aanvang: 20.00 uur 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De  vergadering wordt om 20.00 uur geopend door onze nieuwe interim voorzitter 

Rob. 

 

2. Uit de verschillende werkgroepen door Saskia Minderman 

Werkgroep Dorpsvisie: 

Op dit moment worden er ongeveer 20 interviews gehouden onder de bewoners. Dit 

stopt op 1 december.  

Daarna volgt er op 2 december een terugkoppeling naar de geïnterviewde bewoners. 

Op 5 januari 2022 volgt er nog een interview ronde voor en met de jongeren uit ons 

dorp. 

Vervolgens volgen nog de zogenaamde keukentafel gesprekken en wel op 5 – 6 – 10 

– 13 – 19 januari 2022. 

Werkgroep Woonvisie: 

Jaap Ruiter en Saskia Minderman hebben persoonlijk bij iedere bewoner een 

enquête in de brievenbus gedaan met een aantal vragen over de toekomst van De 

Kiel. De gemeente Coevorden is zeer geïnteresseerd in de uitkomst hiervan. 

Er komt op 18 november een bijeenkomst voor bewoners en vertegenwoordigers van 

de gemeente Coevorden 

Zie voor verdere informatie  het bericht op de dorpsmail van Saskia van 22 oktober 

2021. 

Werkgroep Duurzaamheid: 

De Kiel is door de werkgroep aangemeld als WUP dorp (Wijk Uitvoerings Plan). 

Verdere informatie hierover volgt. 

Werkgroep Informatie: 

Er wordt naar gestreefd dat het emailverkeer (dorpsmail) direct via de onze website 

gemaakt en verstuurd kan worden. Op dit moment wordt een programma hiervoor 

getest. Zo kunnen in de toekomst bijvoorbeeld de agenda en de notulen van 

vergaderingen direct verzonden worden. 

Werkgroep Leuk: 

Op zaterdagmiddag 6 november 2021 houdt de Werkgroep Leuk voor nieuwe en 

bewoners die al langer wonen in De Kiel een informatieve bijeenkomst in het 

dorpshuis. Start om 14.00 uur. 

Er wordt een deel van het Kiels Ommetje gelopen met informatie en historie van ons 

dorp. 

Namens het bestuur zullen Angelina en Gijs aanwezig zijn om kort iets te vertellen 

over onze dorpsvereniging. Aansluitend wordt de dorpsborrel gehouden in het 

dorpshuis 

Werkgroep Zorg: 

Er moet een inventarisatie komen van de benodigde zorg in De Kiel 

Wat willen we voor de toekomst. Dit moet uitgewerkt worden. 



 

  

3. Notulen vergadering 23 september 2021 

De notulen van 23 september 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. 

 

Voorstel secretaris Gijs: 

In het vervolg wil de secretaris de notulen van de vergadering via mail sturen naar 

alle andere bestuurders. Zij krijgen één week de tijd om op - aanvullingen aan de 

secretaris door te geven. Daarna worden de uiteindelijke notulen direct op de website 

geplaatst door Ad van Ginneken. Via de dorpsmail worden de notulen daarna 

verspreid onder de bewoners. Het voordeel hiervan is dat de notulen niet meer in de 

volgende vergadering worden goedgekeurd en daarna pas worden verspreid maar 

ongeveer een week na de vergadering al kunnen worden gelezen door de bewoners. 

Een tijdwinst van een maand. Het goedkeuren van de notulen hoeft dan ook niet 

meer op de agenda te komen staan. 

Besluit: de vergadering gaat hier unaniem mee akkoord 

 

4. Post en mededelingen 

• Op donderdag 4 november houdt Klaas Wilting een presentatie over de zijn 2e 

boek. Zeno Roos regelt de verdere gang van zaken (herinneringsmail). 

• Mail Zeno Roos: 6 november 2021. Informatie nieuwe bewoners. Zie verder bij 

punt 2 werkgroep Leuk 

 

5. Wel en Wee door de voorzitter Rob Thiele 

Voorstel van Rob om bij aanvang van iedere bestuursvergadering het wel en wee van 

de bestuursleden te bespreken met de bedoeling om de onderlinge band nog verder 

te versterken en niet alleen zakelijk met elkaar om te gaan. Dit punt komt iedere 

maand op de agenda te staan. Het besprokene wordt om privacy redenen niet in de 

notulen vermeld.  

Besluit: de vergadering gaat hier unaniem mee akkoord 

 

6. Bestuursaangelegenheden 

• Op dit moment bestaat het bestuur uit 7 mensen. Per 1 januari zal Rob als 

interim voorzitter afscheid nemen van zijn bestuurstaken. Hierdoor worden de 

taken van de overige bestuursleden alleen maar zwaarder waarbij ook nog 

twee nieuwe enthousiaste bestuursleden ingewerkt worden. Tevens is er nog 

geen nieuwe voorzitter. Het bestuur wil in samenwerking met de verschillende 

werkgroepen een plan ontwikkelen om tot een evenredige taakverdeling te 

komen. De werkgroepen krijgen meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, 

eventueel aangevuld met een eigen budget. De kaders hiervoor moeten nog 

worden uitgewerkt. Dit komt op de agenda van de volgende vergadering te 

staan 

• Klachten over de groenvoorziening in De Kiel kunnen gemaild worden aan het 

bestuur. U kunt een email met uw klacht sturen aan de secretaris Gijs Egbers, 

email: secretaris@dekiel.info .Deze meldingen worden in het bestuur 

mailto:secretaris@dekiel.info


besproken en eventueel doorgegeven aan contactpersoon van de gemeente 

Coevorden 

• Er komen steeds meer meldingen en verzoeken vanuit de gemeente 

Coevorden om eigen initiatief te nemen over bepaalde zaken. De gemeente 

Coevorden legt zo steeds meer beleidszaken bij de bestuurders van de 

Dorpsverenigingen. Gezien de werkdruk zal het bestuur een selectie maken. 

Niet alle verzoeken van de gemeente Coevorden kunnen gehonoreerd 

worden. De selectie zal plaats vinden binnen de bestuursvergaderingen. 

• Er zal gestreefd worden om meer overleg te voeren met de verschillende 

werkgroep leiders. Zie ook hiervoor het punt hierboven.  

• Er is een dorps coördinator ( Jeroen Huizinga) vanuit de gemeente Coevorden 

voor de dorpen Wezuperbrug, Schoonoord en De Kiel. Gijs gaat uitzoeken 

welke taken en werkzaamheden er onder zijn regie vallen. 

 

7. Uit de werkgroepen 

Zie voor een uitgebreid overzicht punt 2 van deze notulen. Verder geen aanvullende 

mededelingen.  

 

8. Masterclass vrijwilligersmanagement 

Bianca zal namens het bestuur een tweedaagse cursus gaan volgen in Assen op 

uitnodiging van de Rabobank. Hierin wordt aandacht besteed hoe om te gaan met 

vrijwilligers en wat hiervoor allemaal komt kijken. 

 

9. Rommelmarkt 23 oktober2021 

De rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op zaterdag 23 oktober. De organisatie is in 

handen van Jaap. Er zijn reeds bewoners benaderd om mee te werken. De 

organisatie ligt op schema. Het draaiboek wordt nog aangepast met enkele tekstuele 

opmerkingen. Tevens zal de nieuwe prijslijst voor consumpties tijdens de 

rommelmarkt aangepast worden. Rob geeft dit door aan Jaap. 

 

10. Aanvullingen vanuit het bestuur door Carla 

• Onderhoud stoep tussen Schoonoord en De Kiel. Carla neemt contact op met 

Dorpsvereniging Schoonoord 

• Plaatsen van kerstbomen  en tekstborden bij de ingangswegen van De Kiel. 

Carla neemt contact op met werkgroep Onderhoud 

• Aanschaf warmhoudbakken dorpshuis voor de keuken 

• Reflectoren bij ingang De Kiel vanaf Schoonoord. Tevens grote kuil bij De Tip. 

Rob neemt contact op met de gemeente Coevorden 

 

 

11. Rondvraag: 

Désirée:  munten storten bij bank kost geld. Oplossing: aanbieden aan 

winkeliers. 

De penningmeester wil graag een pinautomaat aanschaffen. Dit wordt 

goedgekeurd. 

 

 



Sluiting 

De vergadering wordt om 22.20 uur gesloten door de voorzitter 

 

Namens het bestuur: 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 

 

Actiepunten: 

   

Gijs: Maandelijks overleg voor agenda bestuursvergadering met Rob 

Agenda: kaderuitwerking werkgroepen 

Agenda: nieuwe data bestuursvergadering eerste helft 2022 

6 november: werkgroep Leuk nieuwe bewoners 

Gebied coördinator: taken en werkzaamheden 

Contact Pascal artikel dorpskrant 

Contact Erik: activiteiten oudere jeugd 

 

Désirée:   

     

Bea:   

  

Rob: Maandelijks overleg voor agenda bestuursvergadering met Gijs 

 Contact gemeente Coevorden kuil De Tip en reflectoren 

 

Carla:    organisatie winteravond bieren in februari 

  Contact Schoonoord stoep Schoonoord – De Kiel 

  Contact werkgroep Onderhoud: kerstbomen en tekst bij invalswegen De Kiel 

  Aanschaf warmhoudbakken keuken dorpshuis 

 

Angelina: 6 november: werkgroep Leuk nieuwe bewoners 

organisatie winteravond januari 

  Overleg afspraak maken met bestuur CBS De Kiel 

 

Bianca: masterclass vrijwilligers 

 

Algemene herinneringslijst 

 

• Vertegenwoordiger vereniging dorpen Coevorden aanstellen. 

• Bestuursvergadering 25 november 

• Bestuursvergadering 16 december 

• Oud papier 25 november 

• Oud papier 16 december 
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