
 Jaarverslag 2021 Dorpsbelangen De Kiel 
 

Inleiding 
Het jaar 2021 is voor de 2e keer een  heel bijzonder jaar geworden voor onze 

bewoners wegens het Corona virus. Vele geplande activiteiten konden geen 

doorgang vinden wegens van de door regeringswege opgelegde maatregelen. We 

gingen van de ene lockdown naar de andere. 

Ook het bestuur heeft overleg gevoerd indien mogelijk met inachtneming van de 1.5 

meter regel. Veel overleg is via de mail en telefoon gegaan. Fysiek is het bestuur 7 

maal bij elkaar geweest. 

Tevens is er nog een extra ledenvergadering georganiseerd op 27 september 2021 

om een selectie te maken van projecten voor het stimuleringsfonds 2021 en voor het 

dorpsbudget 2021, waarvoor we van de gemeente weer geld hebben ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

De notulen van de jaarvergadering 2020 zijn door het bestuur en de aanwezigen 

goedgekeurd en verspreid onder de dorpsbewoners. 

 

Mededelingen. 

• De agenda’s en de goedgekeurde notulen van de bestuursvergaderingen zullen 

op de website http://www.dekiel.info/ geplaatst worden door de secretaris. Tevens 

worden de bewoners via de vernieuwde dorpsmail hiervan op de hoogte 

gebracht. Ook het jaarverslag wordt ter inzage op onze site gezet en via de 

dorpsmail verspreid. 

• CBS De Kiel is in Corona tijd een aantal weken gesloten geweest. Er is veel 

thuisonderwijs via de computer gegeven. 

• Glasvezel in het dorpshuis is aangesloten. Kosten op jaarbasis: € 395 

• Het wachtwoord hangt op het informatiebord in het dorpshuis. 

• De uitslag enquête Wonen in de Kiel is op de dorpsmail geplaatst. 

• Er zijn nieuwe koelkasten en een vriezer geplaatst in ons dorpshuis. Kosten 

worden uit het budget van de Dorpsvereniging betaald: € 2473,24.  

• Er is een duurzaam gefabriceerde rustbank beschikbaar gesteld door de provincie 

Drenthe. Geplaatst bij de ingangsweg naar de camping. 

• De gemeente Coevorden is vanaf augustus 2021 Culturele Gemeente. Bij de 

opening hebben een aantal bewoners hun medewerking gegeven. 

• Er is een violenactie gehouden ter ondersteuning van het dorpshuis. Door corona 

is het dorpshuis voor lange tijd gesloten geweest. 

 

Het Bestuur 

Het bestuur heeft dit jaar 7 keer vergaderd. 

De samenstelling van het bestuur is per 1 januari 2021 als volgt: 

Voorzitter:   Jaap Ruiter  Lid: Bea Rozeman, Arie de Groot 

Secretaris:   Gijs Egbers  Lid: Carla Grasdijk, Rob Thiele 

Penningmeester  Désirée de Vries    

http://www.dekiel.info/


Jaap Ruiter is als voorzitter per 27 september 2021 afgetreden 

Arie de Groot is als bestuurslid per 27 september 2021 afgetreden 

Rob Thiele is van oktober tot 31 december 2021 interim voorzitter geweest. Ook Rob 

treedt per 31 december 2021 op eigen verzoek af. 

Er moet dus gezocht worden naar een nieuwe voorzitter en 2 bestuursleden.  

Angelina van Ginneken heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid. Haar 

aanstelling is door de ALV geaccrediteerd. 

Bianca Huizinga heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid. Haar aanstelling is 

door de ALV geaccrediteerd. 

Het bestuur is nog op zoek naar een voorzitter en een bestuurslid 

Werkgroep activiteiten heeft samen met het bestuur voor de bewoners op 21 

augustus 2021 de seizoen opening georganiseerd. 

 

Glasvezel Zuidenveld 
 In De Kiel is de aanleg van glasvezel gerealiseerd  

 

Rommelmarkt 2021 

De jaarlijkse rommelmarkt kon eindelijk weer doorgang vinden nadat de editie 2020 

door corona moest worden afgelast. OP 23 oktober 2021 heeft de rommelmarkt 

dankzij de hulp van vele vrijwilligers  weer doorgang kunnen vinden onder de 

bezielende leiding van Jaap Ruiter en Bea Rozeman. 

 

Dorpsbudget en Stimuleringsfonds 

Het dorpsbudget  € 7500 kan naar eigen behoefte worden besteed.  

Op de ALV van 27 september hebben de dorpsgenoten een aantal projecten 

gekozen voor besteding van dit 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 2473 

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 

 

Actie Rabobank 

De jaarlijkse actie van leden van de Rabobank van ons dorp heeft € 180,87 

opgebracht.  

 

 



Verenigingsleven en werkgroepen 

De verschillende verenigingen hebben hun eigen vaste activiteiten. 
 
Werkgroep Dorpsvisie 

Er is een werkgroep dorpsvisie opgericht. De dorpsvisie wordt herzien. Hiervoor zijn 

een enquête en tafelgesprekken gehouden. Contactpersoon: Saskia Minderman 

 

Werkgroep Duurzaamheid 

Er is een werkgroep duurzaamheid opgericht. Contactpersoon Jaap Ruiter 

 

Werkgroep Leuk: contactpersoon Zeno Roos.  

Spelavonden, informatieborden geplaatst. Koffiestop fiets4daagse, reparatiecafé 

 

Werkgroep Zorg: contactpersoon Brenda Pot 

 

Werkgroep Activiteiten: Contactpersoon Angelina van Ginneken 

De werkgroep heeft de seizoen opening georganiseerd 

Op donderdagavond 28 oktober is er een dorpsmaaltijd georganiseerd 

 

Werkgroep Informatie: contactpersoon Saskia Minderman. 

Email: Werkgroep.informatie@dekiel.info 

De Dorpsmail:  (dorpsmail@dekiel.info) 

De Dorpskrant:  (redactie@dekiel.info) 

De Website: (www.dekiel.info) 

Er is een buurtapp voor  De Kiel voor informatie en buurtpreventie 

Er is een sociale app waarop allerlei informatie gedeeld kan worden. Denk wel aan 

de reglementen voor gebruik van deze app. (Saskia Middenman). Nieuwe bewoners 

kunnen zich voor beide apps aanmelden bij redactie@dekiel.info 

 

Kielse Kiwi’s, contactpersoon Roelie de Boer,  1x per maand 

 

Vereniging Handwerken: Contactpersoon Hennie Schans. Op maandag 1X in de 2 

weken 

 

Werkgroep Onderhoud: contactpersoon: Wim Sekeris en Bé Schans  

 

Vereniging Sporten op Muziek: Contactpersoon Wilma Hummel. Elke woensdag 

van 8.30 – 9.30 uur 

 

Schilderclub: Contactpersoon Wilma Hummel. Elke dinsdagmiddag van 13.30 – 

16.00 uur 

 

Creatieve avonden: Contactpersoon Roelie de Boer. Organiseert leuke en 

ontspannende creatieve activiteiten 
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Schietclub: Contactpersoon Henk Hummel. Elke dinsdagavond van 20.00 – 22.00 

uur 

 

Kinderclub: Contactpersoon Marlien Vedelaar. (kort verslag van de activiteiten) 

• Afgelopen jaar was voor de kinderclub ook weer een jaar met helaas weinig 

activiteiten door de Corona.  

• In September hebben we een uitje gedaan naar Kunstkot. De kinderen 

hebben deze dag genoten bij kunstenaars. Ze waren voor een dag zelf de 

baas. 

• Lampionnen keuring mochten we gelukkig op gepaste wijze door laten gaan. 

Dit is goed gelukt, en was ook zeer geslaagd. Er waren weer een paar leuke 

prijsjes uitgedeeld.  

• Na een aantal keren al Sinterklaas te hebben overgeslagen, voelde dat dit jaar 

niet goed. We hebben voor het Sinterklaasfeest ook een alternatief bedacht. 

We hebben als kinderclub besloten om bij de kinderen langs te gaan als 

pieten met een aantal leuke cadeaus. Dat was een ware verrassing voor de 

kinderen!  

• Nu alles weer open is willen we in 2022 meer activiteiten gaan organiseren.  

• Ons bestuur is uitgebreid. We hebben Jolien en Sharon mogen verwelkomen 

bij de club. In de club zitten nog Bianca, Martin en Marlien.  

 

Kinderclub De Kiel 

Marlien Vedelaar 

 

Motorclub: Contactpersonen: Jan Thiele en André de Boer 

Er is een motorclub opgericht op 31 januari 2020. Regelmatig worden er toertochten 

georganiseerd. 

 

Verdere activiteiten: 

• Elke 1e zaterdag van de maand wordt er een dorpsborrel gehouden in het 

dorpshuis. Tijd: van 16.30 – 18.30 uur 

 

Winteravonden 

Er zijn door corona geen winteravonden georganiseerd: 

 

Namens het bestuur 

Gijs Egbers  

Secretaris Vereniging Dorpsbelangen De Kiel 

secretaris@dekiel.info 
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