
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022 
 
De jaarlijkse ledenvergadering is op donderdag 31 maart 2022. Alle leden zijn van harte 
welkom! We beginnen om 20:00 uur in het dorpshuis 
 
De agenda: 
1. Opening door de secretaris Gijs Egbers 
2. Ingekomen stukken en mededelingen.  

• De violenactie heeft netto € 590,25 opgeleverd. Dit bedrag is aan de stichting 
Dorpshuis overgemaakt 

• Subsidie WUP dorpen ontvangen (Wijk Uitvoerings Plan) €7500 

• Dorpsmail: dankwoord aan Trudie 
3. Notulen ledenvergadering 27 september 2021 De notulen kunnen ingezien worden via de 

knop in de  verzonden dorpsmail. 
4. Jaarverslag 2021. Deze wordt niet voorgelezen, maar kan ingezien worden via de knop 

in de  verzonden dorpsmail 
5. Jaarverslag 2021. van de Kinderclub De Kiel. Dit verslag is opgenomen in het algemene 

jaarverslag 2021. 
6. Financiën: verslag van de kascommissie. 
7. Financiën: presentatie jaarrekeningen 2021 en begroting 2022 
8. Bestuursverkiezing:  

• Jaap Ruiter en Arie de Groot zijn per september 2021 afgetreden. 

• Rob Thiele is per 31 december 2021 afgetreden. 

• Dina Eisses heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat bestuurslid. 
Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij de secretaris worden 
ingediend.  

• De functie van voorzitter is nog steeds vacant 
9. Korte terugblik van het bestuur van de Stichting Dorpshuis. 
10. Activiteiten voor de komende tijd 

• Quizavond 22 april om 20.00 uur in ons dorpshuis 
11. Dorpsvisie: actualiseren van de dorpsvisie  
12. Dorpsmail en Nieuwsbrief:  

• wat vinden wij hiervan. Frequentie, inhoud, te kort, te lang? 

• Saskia Minderman stopt met het maken van de dorpsmail. Wie wil deze taak op zich 
nemen. 1 persoon en een reserve 

• Saskia Minderman stopt met de redactie van de dorpskrant. Gezocht wordt er naar 2 
personen die de redactie willen versterken 

13. Verslag van de werkgroepen 
14. Verdeling budget stimuleringsfonds over de verschillende projecten 

• Vaste bijdrage aan verschillende werkgroepen. Zie notulen ALV 27 sept 2021 

• Verbetering inrichting dorpshuis (ingediend door de stichting dorpshuis) €2250 

• Verbetering inrichting dorpsplein (ingediend door de stichting dorpshuis) €7500 

• Culturele avond in ons dorpshuis (ingediend door Zeno Roos) € ????? 

• Sportclub Nuver Fit: Ingediend door Wilma Hummel. €500 
15. Punten van de aanwezige leden, tevens rondvraag. 
16. Sluiting 
 
Namens het bestuur, 
Gijs Egbers 
Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 
secretaris@dekiel.info 
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