
Agenda vergadering 23 juni  2022 in ons dorpshuis 

Aanvang 20.00 uur 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

2. Besluitenlijst notulen 21 april 2022 doornemen 

3. Ingekomen Post en Mededelingen:  

• Coevorden: wandelgemeente van het jaar 2022. Controle wandelroutes. Ommetje De 

Kiel, Blauwe paaltjesroute aangemeld door de secretaris. 

• Rabo Clubsupport gaat weer van start. De penningmeester geeft zodra het sein op 

groen staat nadere informatie. Doel van de opbrengst bepalen. 

•  TV ZO!34. op  zondag  22 juni om 19.45 uur met onze Roelie de Boer 

• Gemeente Coevorden: dorp-wijkbudget 2022 goedgekeurd: €7.740 (387 inwoners) 

• Gemeente Coevorden: projectsubsidie natuurspeeltuin goedgekeurd: €12.530 

• Snoeiwerk Eserstraat wandelpad wordt steeds smaller. Contact met gemeente 

Coevorden? 

4. Bestuursaangelegenheden:  

• Subsidie gemeente Coevorden voor gym club Nuver Fit is toegezegd. Bedrag nog niet 

gestort op onze rekening (penningmeester) 

• Data bepalen van bestuursvergaderingen 2e helft 2022 

• Nieuwsbrief/agenda: agenda en notulen in de nieuwsbrief of onafhankelijk laten 

verschijnen via de dorpsmail door  de secretaris 

• UBO registratie: stand van zaken (penningmeester) 

• Verslag extra ALV 9 mei: ontvangen 

5. Het voortbestaan van onze dorpskrant.  De dorpskrant wordt tot aan het einde van dit jaar 

nog verzorgd door Saskia Minderman. Daarna zijn er geen vrijwilligers meer om de 

dorpskrant in het jaar 2023 samen te stellen. De dorpskrant zal dan uit ons straatbeeld 

verdwijnen. Dit kan toch niet waar zijn. Wie wil helpen om de dorpskrant in stand te 

houden. Vrijwilligers nodig. Meldt je aan bij secretaris@dekiel.info als vrijwilliger. 

6. Concept actieplan werkgroepen: door Angelina van Ginneken.  

7. Stand van zaken dorpsfeest 17 september 2022. 

8. Smart TV: eventuele abonnementen en organisatie  gezamenlijk kijken in ons dorpshuis 

9. Nieuws uit de werkgroepen 

• Er wordt, als er genoeg belangstelling voor is,  een nieuwe club opgericht door 

Regien Slotema en Gijs Egbers. De hardloopclub. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Gijs Egbers 

Secretaris Vereniging Dorpsbelangen De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 
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