
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 24 maart 2022 

 

Aanwezig:  Dina, Gijs, Angelina, Bianca, 

Afwezig: Met kennisgeving: Bea, Carla, Désirée,  

Gast:  Saskia Minderman 

Aanvang: 20.00 uur 

 

 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

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

Toegevoegd aan de agenda: 

• Agenda punt 5, subsidieregeling gemeente Coevorden 

• Nieuw agendapunt: vervanging beamer door een SMART TV. 

 

2. Uit de verschillende werkgroepen door Saskia Minderman 

Dit keer is Saskia Minderman niet aanwezig door werkzaamheden voor de herziene 

dorpsvisie en keukentafelgesprekken hierover. 

Er zal een concept herziene dorpsvisie verschijnen in het begin van de maand mei. In 

een Algemene Leden Vergadering op 9 mei in ons dorpshuis zal hierover 

gediscussieerd worden. De aankondiging en agenda van deze vergadering zal per 

dorpsmail aan de bewoners worden verzonden. Nog even geduld aub. 

 

3. De besluitenlijst 

De besluitenlijst is bijgewerkt. Zie voor deze lijst onder aan dit verslag 

 

4. Post en mededelingen 

• De gemeente Coevorden heeft een nieuwe gebiedscoördinator benoemd. 

Voor ons dorp is dit de heer Gerrie Boer. Email: g.boer@coevorden.nl . 

Telefoon: 140545. Hij zal fungeren als eerste aanspreekpunt voor u als 

bewoner.  De secretaris heeft  een mail gestuurd namens het bestuur om het 

eerste contact te leggen en kennis te maken. 

 

5. Bestuursaangelegenheden 

• Ons bestuurslid Bea Rozeman hoopt op de eerstvolgende 

bestuursvergadering weer aanwezig te zijn. 

• De secretaris (Gijs) zal voor 9 mei 2022 een ALV uitschrijven. Onderwerp de 

presentatie van de vernieuwde dorpsvisie. Agenda wordt gemaakt in 

samenspraak met Saskia Minderman. Zie hiervoor ook punt 2 van dit verslag. 

• Tijdens de keukentafelgesprekken is er gevraagd om alle bestuursleden te 

vermelden als het bestuur een dorpsmail stuurt. Tevens zou het leuk zijn als 

er van de bestuursleden een foto bij zal staan. Oproep aan alle bestuursleden. 

Stuur een foto naar de secretaris en het zal geregeld worden. 

• Onze penningmeester Désirée de Vries heeft een aanvraag gedaan voor 

subsidie bij de gemeente Coevorden voor de sportclub Nuver Fit. Er is nog 

geen respons geweest op deze aanvraag. 

mailto:g.boer@coevorden.nl


• De gemeente Coevorden heeft een subsidieregeling Frisse Start 2022 in het 

leven geroepen  

Bestuurslid Angelina van Ginneken zal namens de werkgroep activiteiten een 

aanvraag doen voor het organiseren van het dorpsfeest op zaterdag 17 

september 2022. 

Zie voor uitgebreide informatie: 

file:///C:/Users/Optiplex%20780/Downloads/gmb-2022-176745%20(1).pdf 

 

6. Wooninitiatieven gemeente Coevorden 

Ons bestuurslid Bianca Huizinga is aanwezig geweest namens het bestuur bij de 

informatie avond van de gemeente. Het was een eerste kennismakingsronde. Er zal 

een vervolg komen via een bijeenkomst in ons dorpshuis in juni. Via de dorpskrant en 

de dorpsmail volgt er meer informatie zodra dit beschikbaar is. 

 

7. Het voortbestaan van onze dorpskrant 

Al jaren verschijnt er 4 keer per jaar een dorpskrant met leuke artikelen, verhalen, 

informatie, puzzels  en nog veel meer. Veel bewoners lezen deze dorpskrant met 

veel plezier. 

De redacteuren van de dorpskrant Saskia Minderman en Trudi van der Meer hebben 

beide aangegeven om met het maken van de dorpskrant te stoppen. Het 

zomernummer zal nog door Trudi gemaakt worden maar daarna is er geen uitgave 

meer.  

Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die een keer in de drie maanden een 

dorpskrant willen samenstellen. 

Het zou toch zonde zijn als de dorpskrant door gebrek aan medewerking van 

bewoners ter ziele gaat. U kunt zich opgeven als vrijwilliger bij de secretaris: 

secretaris@dekiel.info 

 

8. Gesprek bestuur met hoofd CBS De Kiel 

Op donderdag 21 april zou er een gesprek plaats vinden met het hoofd van onze 

school. Echter door ziekte is dit gesprek niet door gegaan  

De vereniging wil met de school in gesprek over het gebruik van een lokaal voor 

activiteiten. Dit vooral als ons dorpshuis te klein is  en er meer ruimte nodig is. Denk 

hierbij aan het dorpsfeest van 17 september. Wordt vervolgd. 

 

9. Vervanging beamer in het dorpshuis 

Tijdens de laatste huisvrouwen bijenkomst in het dorpshuis heeft de beamer het 

begeven. Na veel gepuzzel is het apparaat nog aan de gang gekregen. Echter dit is 

niet meer van deze tijd. De beamer is al dik 10 jaar oud en nodig aan vervanging toe. 

Om met de tijd mee te gaan heeft het bestuur in samenspraak met de stichting 

dorpshuis besloten om een SMART TV aan te schaffen. Er zal door penningmeester 

Désirée de Vries van de vereniging Dorpsbelangen De Kiel en bestuurslid Ad van 

Ginneken  van stichting dorpshuis een offerte aangevraagd worden. De TV zal vanuit 

het dorpsbudget gefinancierd worden. 

Er is  dan ook voor onze oudere jeugd een plek in het dorpshuis waar ze bij elkaar 

kunnen komen en een gezamenlijke activiteit te houden 

In het dorpshuis kan dan gezamenlijk gekeken worden naar: 

• Films  
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• Formule 1 wedstrijden  

• Voetbalwedstrijden van het Nederlands Elftal 

• Agenda’s en verslagen gepresenteerd worden 

• En nog veel meer 

 

10. Rondvraag: 

Geen 

 

11. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.10 uur gesloten door de secretaris. 

 

 

Namens het bestuur: 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 

 

Actiepunten: 

   

Gijs: Mail gebiedscoördinator Gerrie Boer 

 Extra ALV 9 mei uitschrijven: herziene dorpsvisie.  

  Overleg plan van aanpak werkgroepen met Bianca en Angelina 

   

Désirée:  4 kniepertjes ijzers bestellen voor gebruik bij de rommelmarkt 

draaiboek rommelmarkt 2022 aanpassen 

aanvraag subsidie gemeente Coevorden sportclub Nuver Fit gedaan. Nog 

geen reractie 

offerte SMART TV  

    

Bea:   

  

Carla:    Voorwoord dorpskrant Zomer en winter editie 

   

Angelina: Overleg plan van aanpak werkgroepen met Bianca en Gijs 

  Voorwoord dorpskrant herfst  editie 

  Aanvraag subsidie dorpsfeest gemeente Coevorden 

   

 

Bianca: Overleg plan van aanpak werkgroepen met Angelina en Gijs 

  Contact Jaap Ruiterorganisatie rommelmarkt 

 

Algemene herinneringslijst 

 

• Vertegenwoordiger vereniging dorpen Coevorden aanstellen. 

• 9 mei: extra ALV presentatie hernieuwde dorpsvisie 

 

19 mei  bestuursvergadering  papiercontainer op het dorpsplein 

../../../../AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/EC6U679H/secretaris@dekiel.info


23 juni  bestuursvergadering  papiercontainer op het dorpsplein 

21 juli:      papiercontainer op het dorpsplein 


