
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 24 maart 2022 

 

Aanwezig:  Désirée, Carla, Gijs, Angelina, Bianca 

Afwezig: Met kennisgeving: Bea, Dina 

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 

 

2. Uit de verschillende werkgroepen door Saskia Minderman 

Werkgroep dorpsvisie:  

Zie voor belangrijke data de nieuwsbrieven van Saskia Minderman 

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

bestuur zal deze vergadering conform de voorschriften  uitschrijven. 

De agenda wordt door Saskia Minderman gemaakt 

  

Werkgroep informatie: 

• Wilt u als bewoner zelf een bericht via de dorpsmail verspreiden, mail dit dan 

aan dorpsmail@dekiel.info. Zij zorgen voor plaatsing 

• Saskia Minderman heeft door drukke werkzaamheden besloten om te gaan 

stoppen met het maken van de 14 daagse nieuwsbrief. Er wordt op zoek 

gegaan naar een vervanger voor deze leuke taak. Heeft u belangstelling voor 

deze taak mail dit dan aan secretaris@dekiel.info 

• Tevens stopt Saskia met het redigeren van de dorpskrant. Ook Trudi van de 

Meer heeft besloten om met deze taak te stoppen. Esther Boer is door drukke 

werkzaamheden reeds gestopt.  Daarom zijn we op zoek naar 2 nieuwe 

enthousiaste vrijwilligers.  

Als er geen vrijwilligers zich aanmelden zijn we genoodzaakt om met de 

dorpskrant te stoppen. De werkzaamheden zijn eens in de drie maanden. 

Opgeven bij de secretaris secretaris@dekiel.info 

 

Werkgroep activiteiten 

• Op vrijdag 22 april wordt het spel “Ik hou van Drenthe 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. De besluitenlijst 

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

 

4. Post en mededelingen 

• Dorpsverlichting De Tip, Borgerweg en Noorderweg: De heer Harrie Cummies 

heeft namens de gemeente Coevorden  het bestuur benaderd over de 

verlichting van bovenstaande wegen. Het liefst worden de lantaarnpalen langs 
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deze wegen verwijderd. Na telefonische informatie heeft de secretaris namens 

het bestuur gereageerd. De volgende argumenten zijn aangedragen. 

Gevaarlijk, meer kans op inbraak,  onveilig. We stellen de gemeente hiervoor 

verantwoordelijk. Tevens er op gewezen dat na het verwijderen van de 

lantaarnpalen langs de hoofdweg er op eigen initiatief, hulp van bewoners en 

eigen werkzaamheid fietspadverlichting is aangelegd. Dit willen wij niet nog 

een keer ondernemen. Tevens er op gewezen dat de gemeente met de 

aangelegen bewoners in gesprek moet gaan en hen onder eigen 

verantwoordelijkheid moet informeren. De negatieve reacties worden 

meegenomen in het advies naar de gemeenteraad. Wordt vervolgd. 

• De violenactie is een groot succes geweest. Het bestuur bedankt Fokke en 

Roelie de Boer voor hun inzet. Netto opbrengst €590,25 

 

5. Wel en Wee van de bestuursleden 

Dit agendapunt gaat na overleg met de bestuursleden verdwijnen 

 

6. Financieel overzicht van onze vereniging door de penningmeester 

Penningmeester Désirée de Vries presenteert de voorlopige jaarrekening 2021 en de 

begroting 2022. Op de ALV van 31 maart wordt deze gepresenteerd. 

 

7. Kascontrole commissie 

Mirjam Eymaal en Trudi van der Meer doen de kascontrole. Reserve is Jaap Ruiter 

 

8. Bestuursaangelegenheden 

• Ons bestuurslid Bea Rozeman zal door ziekte en een operatie voorlopig niet 

inzetbaar zijn. Wij wensen haar beterschap. 

• 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 

• 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. 

• Er zijn 3 projecten aangemeld voor het dorpsbudget. Deze worden besproken 

in de ALV van 31 maart 2022 

• Bea Rozeman zal op 31 maart geopereerd worden. Voorlopig zal zij geen 

bestuurstaken op zich nemen. Wij wensen Bea veel sterkte en hopelijk weer 

gauw in ons midden. 

 

9. Organisatie rommelmarkt 

Het draaiboek van de rommelmarkt versie 2022 zal worden aangepast door Désirée 

de Vries. Bianca Huizinga zal de rommelmarkt 2022 gaan coördineren. Voor steun 

zal zij contact opnemen met de vorige coördinator Jaap Ruiter 

 

10. Rondvraag: 

Angelina: AED cursus 7 april gaat niet door. Wordt gepland in oktober 



Désirée: de dorpskrant blijft dit jaar nog €0,04 per pagina 

 

11. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.55 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.  

  Overleg plan van aanpak werkgroepen met Bianca en Angelina 

 14 april 9.30 uur gesprek Petricia, hoofd CBS De Kiel 

  

Désirée:  4 kniepertjes ijzers bestellen voor gebruik bij de rommelmarkt 

draaiboek rommelmarkt 2022 aanpassen 

  AED cursus promoten  

   

Bea:   

  

Carla:    Voorwoord dorpskrant Zomer en winter editie 

   

Angelina: Overleg plan van aanpak werkgroepen met Bianca en Gijs 

  Voorwoord dorpskrant herfst  editie 

  14 april 9.30 uur gesprek Petricia, hoofd CBS De Kiel 

 

Bianca: Overleg plan van aanpak werkgroepen met Angelina en Gijs 

  Contact Jaap Ruiter 

 

Algemene herinneringslijst 

 

• Vertegenwoordiger vereniging dorpen Coevorden aanstellen. 

• 9 mei: extra ALV presentatie hernieuwde dorpsvisie 

 

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 
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