
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 17 februari 2022 

 

Aanwezig:  Désirée, Carla, Gijs, Angelina, Bianca, Dina 

Afwezig: Met kennisgeving: Bea 

Gast:  Saskia Minderman 

Aanvang: 20.00 uur 

 

 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De  vergadering wordt om 20.00 uur geopend door onze secretaris Gijs Egbers 

Dina Eisses wordt verwelkomd als kandidaat bestuurslid 

 

Alvorens verder te gaan met de vergadering worden namens het bestuur Rob Thiele 

en Trudi van der Meer bedankt voor hun werkzaamheden voor de vereniging en in de 

bloemetjes gezet.. Trudi heeft aan de wieg gestaan van de dorpsmail en heeft deze 

jarenlang verspreid onder onze bewoners. Rob is met een kleine onderbreking zes 

jaar bestuurslid geweest van onze vereniging waarvan het laatste half jaar als interim 

voorzitter. 

 
Trudi en Rob 

 

 

2. Uit de verschillende werkgroepen door Saskia Minderman 

Werkgroep dorpsvisie:  

Zie voor belangrijke data de nieuwsbrief van Saskia.  

Op 9 mei 2022 zal de herziene dorpsvisie in een ALV vastgesteld worden. 



Werkgroep informatie: 

Er is een nieuw programma aangeschaft voor verspreiding van de dorpsmail: bestuur 

verslagen, agenda’s, nieuwsbrieven  en andere  informatie worden met dit 

programma gemaakt en verspreid. 

Wilt u zelf een bericht via de dorpsmail verspreiden, mail dit aan 

dorpsmail@dekiel.info 

Werkgroep duurzaamheid: 

De enquête is verspreid onder de bewoners. De uitkomsten hiervan zullen 

meegenomen worden in de vernieuwde dorpsvisie. 

Werkgroep activiteiten: 

Op donderdag 3 maart organiseert de werkgroep een algemene quizavond. Voor 

iedereen, jong en oud,  toegankelijk. 

Op vrijdag 22 april wordt het spel “Ik hou van Holland” in het dorpshuis gehouden. 

Ook deze avond is iedereen welkom 

Op zaterdag 17 september wil de werkgroep een dorpsfeest voor alle bewoners 

organiseren. Schrijf de datum vast in uw agenda 

 

3. Besluitenlijst 9 november 2021 

De besluitenlijst van de notulen wordt na elke vergadering bijgewerkt. Zie hiervoor de 

lijst met actiepunten onder aan dit verslag 

 

4. Het Wel en Wee van de bestuursleden 

Tijdens elke vergadering wordt even aandacht geschonken aan het welzijn van elk 

bestuurslid. Uiteraard is dit privé en wordt dit niet in het verslag opgenomen. 

 

5. Post en mededelingen 

• De bestuursleden worden door de penningmeester opgegeven aan de UBO. 

Zie ook punt 6 van de agenda 

• Secretaris en penningmeester hebben een machtiging ondertekend voor een 

intermediair WUP dorpen. Hij/zij kan namens het bestuur subsidies 

aanvragen. 

 

6. Opgave UBO bestuursleden 

Alle bestuursleden staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Tevens moeten 

zij ingeschreven worden in de UBO (Ultimate Beneficial Owners) oftewel uiteindelijk 

belanghebbenden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen. 

in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof, of 

meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting. Een organisatie 

kan 1 of meer UBO's hebben. Het bestuur moet  hiervoor verplicht ingeschreven 

worden. Daarvoor is een geldig BSN nodig. De bestuursleden sturen deze naar de 

penningmeester. 

 

7. Bestuursaangelegenheden 

• Het bestuur heeft de intentie om de verschillende werkgroepen meer 

autonomie te verlenen. Hiervoor is het nodig om kaders te stellen voor het 

functioneren van de verschillende werkgroepen in samenwerking met het 

bestuur. Er is door de secretaris een concept Plan van Aanpak gemaakt. Dit 

wordt uitgewerkt door Angelina, Bianca, Gijs 
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• De secretaris (Gijs) wordt voorzitter van de bestuursvergaderingen. Elke 

vergadering wordt bij toerbeurt  een notulist aangesteld. 

• Carla wordt als reserve aangesteld bij bankzaken indien de penningmeester 

niet aanwezig mocht zijn. 

• De taken van de voorzitter (vacant) uit het Handboek Goed Bestuur zullen 

naar gelang de aard van de werkzaamheden verspreid worden onder de  

bestuursleden. 

• Er zal en ALV Vergadering gehouden worden op donderdag 31 maart 2022.  

• Het voorwoord voor de dorpskrant wordt verzorgd door: 

o Lente: Gijs Egbers 

o Zomer: Carla Grasdijk, voor 15 mei 

o Herfst: Angelina van Ginneken voor 15 augustus 

o Winter: Carla Grasdijk voor 15 november 

• Dina Eisses heeft aangegeven eventueel zitting te nemen in het bestuur. 

Indien zij zich beschikbaar stelt voor een bestuursfunctie zal dit in de 

eerstvolgende ALV vergadering vastgesteld worden. 

 

8. Dorpsmail en website De Kiel 

De kosten voor gebruik van het programma dorpsmail zijn €220 en de website €100. 

Deze programma’s zijn reclamevrij.  

Met reclame zijn deze programma’s kostenvrij. 

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de bewoners niet onnodig met 

reclameboodschappen te belasten. Daarom is er gekozen voor reclamevrije versie. 

De kosten hiervoor worden betaald uit het dorpsbudget 

 

9. Drukkosten dorpskrant 

De drukkosten per dorpskrant zijn €300. De totale kosten op jaarbasis zijn €1200. De 

advertenties leveren €700 op. Er is dus een tekort van €500 op jaarbasis. Voorlopig 

kunnen we nog maximaal 1 jaar gebruik maken van Treant voor het drukken van de 

dorpskrant. Daarna zal er naar een andere drukkerij uitgekeken moeten worden 

 

10. Violenactie ten behoeve van de Stichting Dorpshuis 

Het bestuur heeft samen met Fokke de Boer een actie gestart om de stichting 

dorpshuis financieel te ondersteunen. Ons dorpshuis is wederom voor een langere 

periode gesloten geweest door de corona maatregelen. De vaste lasten van het 

beheer van ons dorpshuis gaan echter gewoon door. Daarom is er een actie gestart 

met verkoop van violen. De netto opbrengst wordt aan de Stichting geschonken. 

Iedere bewoner heeft een bestelformulier in zijn brievenbus gehad. Lever deze in bij 

bijgevoegde adressen. De netto opbrengst op dit moment: € 365. De 

bestelformulieren kunnen tot en met zondag 7 maart ingeleverd worden. Op zaterdag 

12 maart kunnen de bestelde violen afgehaald worden tussen 10.00 en 13.00 uur op 

het dorpsplein. 

 

11. Groenvoorziening door de gemeente Coevorden 

De gemeente Coevorden heeft toegezegd de groenvoorziening in de dorpen 

structureel te verbeteren. Dit naar aanleiding van klachten uit verschillende dorpen 

waaronder ook De Kiel. Het bestuur houdt de ontwikkeling nauwkeurig in de gaten. 



12. Organisatie rommelmarkt 

De coördinator van onze jaarlijkse rommelmarkt Jaap Ruiter heeft aangegeven deze 

taak niet meer op zich te nemen. Het bestuur is op zoek gegaan naar een nieuwe 

coördinator. Bianca Huizinga (bestuurslid) heeft aangegeven deze taak op zich te 

nemen. Er wordt gebruik gemaakt van het draaiboek rommelmarkt. Deze wordt nog 

aangepast voor 2022. 

Het bestuur gaat er vanuit dat de vele vrijwilligers ook nu weer hun bijdrage zullen 

leveren om Bianca in deze taak  te onder steunen. 

  

13. Rondvraag: 

Geen 

 

14. Sluiting 

De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten door de secretaris. 

 

Namens het bestuur: 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 

 

Actiepunten: 

   

Gijs: Gebied coördinator: taken en werkzaamheden 

  Extra ALV 9 mei uitschrijven: herziene dorpsvisie.  

 ALV uitschrijven 31 maart. Algemene zaken en verdeling dorpsbudget 

  Overleg plan van aanpak werkgroepen met Bianca en Angelina 

 Informatie muziek voor dorpsfeest. 

 Agenda: drukkosten dorpskrant 

 Jaarverslag 2021 maken. 

 

Désirée:   4 kniepertjes ijzers bestellen 

 Advertentie Fiers. Bestuur school antwoorden 

      

Bea:   

  

Carla:    Voorstel: twee bomen versieren met lampjes voor kerstsfeer (zie Schoonoord) 

  Voorwoord dorpskrant Zomer en winter editie 

   

Angelina: Overleg afspraak maken met bestuur CBS De Kiel 

  Overleg plan van aanpak werkgroepen met Bianca en Gijs 

  Voorwoord dorpskrant herfst  editie 

 

Bianca: Overleg plan van aanpak werkgroepen met Angelina en Gijs 

 

Algemene herinneringslijst 

 

• Vertegenwoordiger vereniging dorpen Coevorden aanstellen. 
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24 februari:       papiercontainer op het dorpsplein 

24 maart:  bestuursvergadering  papiercontainer op het dorpsplein 

21 april:  bestuursvergadering  papiercontainer op het dorpsplein 

19 mei  bestuursvergadering  papiercontainer op het dorpsplein 

23 juni  bestuursvergadering  papiercontainer op het dorpsplein 

21 juli:      papiercontainer op het dorpsplein 


