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Algemene Leden Vergadering  

Donderdag 31 maart 2022 

Locatie dorpshuis 20.00 uur 

 
Aantal bewoners aanwezig: 19. Presentielijst in bezit van de secretaris 

Afmeldingen: Roelie de Boer, Wim Sekeris en Annelies, Rob en Coby Thiele, Leo en 

Jeanne Ketelaar, Dina Eisses, Bea Rozeman, Ben en Gé Mulder 

 

1. Opening en vaststellen agenda  

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de secretaris Gijs Egbers. Er 

zijn geen aanvullingen op de agenda. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

• De violenactie heeft €590,25 opgeleverd voor de Stichting Dorpshuis 

• Subsidie WUP dorpen: €7500. Jaap Ruiter geeft een korte toelichting. 

Verduurzaming van dorpen. Zelf initiatieven ontplooien voordat alles van 

hogerhand verplicht wordt opgelegd. Verdere informatie volgt vanuit de 

werkgroep duurzaamheid. 

• Trudi van der Meer wordt bedankt voor haar jarenlange verzorging van de  

dorpsmail. 

 

3. Notulen ALV 27 september 2021 

Aanvullingen op de notulen: 

 Blz. 1 Martin Doeswijk WUP dorpen 

 Blz. 3 Zeno Roos: bladkorven moet verwijderd worden 

 Blz. 3  en 5 Meriam Eymaal moet zijn Mirjam Eymaal 

De  notulen worden goedgekeurd 

 

4. Jaarverslag 2021 

Blz. 1 : regel 8: het woord extra moet verwijderd worden. 

Extra uitleg over de uitgaven van de vriezer en koelkasten voor ons dorpshuis 

door Ad van Ginneken na vragen van Zeno Roos 

Het  jaarverslag wordt goedgekeurd 

 

5. Jaarverslag kinderclub 2021 

Het jaarverslag van de kinderclub is in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag 

van het bestuur 

 

6. Financiën 2021:  

verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie. De 

kascommissie adviseert de ALV om decharge aan het bestuur te verlenen. 

Aldus wordt besloten 
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De kascommissie 2021: Trudi van der Meer en Mirjam Eymaal.  

Kascommissie 2022: Pieter Brinks, Mirjam Eymaal. Jaap Ruiter is reserve 2022. 

 

7. Financiën:  

Presentatie jaarrekeningen 2021 en begroting 2022 

Désirée de Vries wordt als penningmeester in de bloemetjes gezet voor het al 

jarenlang (12) een begroting en jaarverslag te presenteren. 

De gemeente Coevorden heeft €7800 als dorpsbudget van De Kiel goedgekeurd. 

Het bedrag wordt binnenkort op onze rekening gestort. 

De jaarrekeningen worden goedgekeurd met dank aan Désirée en de 

kascommissie 

 

8. Bestuursverkiezing 

• Jaap Ruiter en Arie de Groot zijn na de ALV van 27 september 2021 

afgetreden 

• Rob Thiele is als interim voorzitter per 31 december 2021 afgetreden. 

• Angelina van Ginneken en Bianca Huizinga zijn per 27 september 2021 tot  

nieuw bestuurslid gekozen en treden toe tot het bestuur. 

• Dina Eisses is per 31 maart 2022 toegetreden tot het bestuur. Er waren geen 

tegenkandidaten. De vergadering heeft Dina unaniem aangenomen tot 

bestuurslid. Zij zal de plaats van Rob Thiele innemen. 

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

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

Tevens zal hij als voorzitter op de bestuursvergaderingen fungeren. 

 

9. Korte terugblik van het bestuur Stichting Dorpshuis 

Ad van Ginneken geeft namens het bestuur van de stichting een korte toelichting.  

• In de statuten is vastgelegd om meer transparant te zijn 

• Wilma Hummel is geen voorzitter meer van Stichting Dorpshuis 

• Gerwin Pot is gekozen tot nieuwe voorzitter 

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

dorpshuis. Aanvang 16.30 uur tot 18.30 uur 

• 2021 is door giften en acties net Kiet gespeeld. Door zonnepanelen een 

positief resultaat voor elektra 

• Dit jaar wordt een positief saldo verwacht door teruggave belastingdienst, 

violenactie en een gift van de gemeente voor het dorpshuis. 

 

10. Activiteiten voor de komende tijd 

• Quizavond vrijdag 22 april om 20.00 uur in ons dorpshuis: Ik hou van 

Drenthe 

• Seizoen opening zaterdag 17 september: er wordt gekeken of er dit jaar een 

dorpsfeest gehouden kan worden. Werkgroep activiteiten gaat hiermee aan 

de slag.  

mailto:secretaris@dekiel.info
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11. De vernieuwde dorpsvisie: toelichting door Saskia Minderman 

Al maanden is de werkgroep bezig met het vernieuwen van de dorpsvisie. Er zijn 

verschillende avonden gepland  in het dorpshuis voor keukentafel gesprekken. 

Het thema duurzaamheid komt hierbij ook aan de orde. Het uiteindelijke resultaat 

van de dorpsvisie wordt op 9 mei 2022 in een extra ALV toegelicht en besproken. 

De agenda voor deze vergadering wordt door Saskia en de secretaris 

gezamenlijk gemaakt. De secretaris schrijft de extra ALV uit. 

 

12. Dorpsmail en nieuwsbrief: frequentie, inhoud 

Sinds kort is de dorpsmail in een nieuw jasje gestoken. Er is een programma in 

gebruik waarbij een aantal mensen rechten hebben om zelf een dorpsmail te 

versturen. Zo kunnen tegenwoordig de agenda’s, bestuur verslagen en 

nieuwsbrieven direct verstuurd worden.  

• De nieuwsbrief wordt als zeer positief ervaren. Elke veertien dagen een 

nieuwsbrief wordt gewaardeerd. 

• De dorpsmail blijft naast de nieuwsbrief bestaan 

• De secretaris van de Dorpsvereniging kan rechtstreeks de agenda’s, notulen 

en andere bestuursaangelegenheden via de dorpsmail verspreiden. 

Verslagen van vergaderingen zijn nu binnen een week door de bewoners in 

te zien. 

• Verder wordt de dorpsmail verzorgt door Ad, Judith, Saskia en Désirée 

• Saskia Minderman heeft aangegeven dat zij wil stoppen met het maken van 

de nieuwsbrief, gezien haar andere werkzaamheden. Ad van Ginneken heeft 

toegezegd meer input te geven voor de dorpsmail 

• Saskia Minderman en Trudi van der Meer hebben aangegeven dat zij willen 

stoppen met het schrijven en uitgeven van de dorpskrant. Esther Boer is door 

drukke werkzaamheden al eerder gestopt. Het zomernummer wordt nog 

uitgegeven.  

• Voor het herfstnummer van de dorpskrant zijn minimaal 2 nieuwe vrijwilligers 

nodig anders kan de dorpskrant niet verschijnen. Je kunt je opgeven bij onze 

secretaris Gijs Egbers: email: secretaris@dekiel.info  

Dit onderwerp wordt ook in de keukentafelgesprekken aan de orde gebracht. 

De resultaten hiervan worden terug gekoppeld aan het bestuur. 

 

13. Verslag van de verschillende werkgroepen 

Werkgroep Wonen 

De werkgroep wonen is bijeen geweest  n.a.v. de enquête. Er is aan de 

gemeente Coevorden advies gegeven over kleiner wonen en starters. Voor 

mensen die willen bouwen zijn er volgens de gemeente mogelijkheden. Verder is 

er in kleinere dorpen geen actie tot uitbreiding. Het buitengebied moet intact 

blijven. Waar ligt hier de scheidslijn? 

 

 

mailto:secretaris@dekiel.info
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Werkgroep Leuk  

• Klaas Wilting staat nog steeds op de nominatie om zijn 2e boek te promoten 

• Een spelletjesavond voor jong en oud 

• Inburgeringscursus voor nieuwe bewoners van De Kiel 

 

Werkgroep zorg 

Saskia Minderman stelt voor om de werkgroep zorg op te heffen 

 

Door de coronamaatregelen hebben de werkgroepen lange tijd stil gelegen maar 

zijn nu weer opgestart. 

 

14. Verdeling dorpsbudget en stimuleringsfonds 

De gemeente Coevorden subsidieert De Kiel jaarlijks met een dorpsbudget van 

€7800. Hiermee kunnen de bewoners van De Kiel zelf plannen realiseren voor 

hun dorp. Tevens kunnen wij via het stimuleringsfonds grotere projecten 

aanvragen. 

• Werkgroep onderhoud  wil een container op het schoolplein plaatsen voor 

opslag van zout. Carla Grasdijk levert deze container. 

• De secretaris neemt contact op met de woordvoerders van werkgroep 

onderhoud  hoeveel financiën zij nodig hebben op jaarbasis voor hun 

werkzaamheden. 

• Stichting Dorpshuis wil het interieur van het dorpshuis opvrolijken. Het 

dorpshuis wordt nu als steriel ervaren. Dit komt ook aan de orde tijdens de 

keukentafelgesprekken. Er is een groep duurzaam gebruik dorpshuizen die 

een plan schrijven. Eigen inwoners van De Kiel kunnen ook meedenken en 

hun bijdrage leveren. De vergadering is akkoord met de het plan voor 

herziening van de inrichting van het dorpshuis. 

• Stichting Dorpshuis wil de parkeerplaats en de bijbehorende telefoonbieb 

herinrichten. Er zal eerst een plan gemaakt moeten worden. Daarna wordt dit 

besproken met het bestuur. Advies van Jaap Ruiter: niet betalen uit het 

dorpsbudget maar als een apart project aanvragen via het stimuleringsfonds. 

• In 2021 is er toegezegd dat er speeltoestellen achter de school geplaatst 

worden. De speeltoestellen ook aanvragen via het stimuleringsfonds. 

• Zeno Roos wil een activiteit gaan organiseren in de culturele sector. Zodra 

de activiteit bekend is wordt hierover overleg gepleegd met het bestuur. 

• De sportclub Nuver Fit wil voor het behouden van de gymleerkracht een 

subsidie van €500. Dit wordt toegezegd. 

• Zaterdag 2 april hebben de kinderen een actie gehouden voor Oekraïne. Zij 

verkochten bij school allerlei lekkernijen. Hulde!!!! 

 

15. Rondvraag 

Er worden geen vragen gesteld door de aanwezige bewoners 
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16. Sluiting van de vergadering 

De vergadering wordt door de secretaris gesloten om 22.05 uur 

 

Namens het bestuur, 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

secretaris@dekiel.info 
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