
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 23 juni 2022 

 

Aanwezig:  Dina, Gijs, Angelina, Bianca, Bea, Carla, Désirée 

Afwezig: geen 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Beste bewoners De Kiel E O, 

Het bestuur kan jullie mededelen dat er een nieuwe voorzitster is voor onze dorpsvereniging, 

namelijk Angelina van Ginneken. Zij heeft als bestuurslid van onze vereniging aangegeven 

dat zij de taak van voorzitster op zich wil nemen. Zie hiervoor ook punt 4 van de notulen 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

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

Toegevoegd aan de agenda: 

• Data oud papier 2e helft 2022 

• Gesprek Angelina met de directrice van CBS De Kiel Petricia 

• Violenactie 

• Werkgroep duurzaamheid 

• Werkgroep Leuk 

• Straatverlichting De Kiel 

 

2. De besluitenlijst 

De besluitenlijst is bijgewerkt. Zie voor het overzicht van deze lijst onder aan dit 

verslag 

 

3. Post en mededelingen 

• De wandelpad routes zijn doorgegeven aan de gemeente Coevorden 

• Zodra de Rabo clubsupport weer van start gaat zal de penningmeester hier 

melding van maken via de dorpsmail 

• Dorps-wijkbudget De Kiel (€7740) is overgemaakt op de rekening van onze 

penningmeester 

• De projectsubsidie van de gemeente Coevorden voor het aanleggen van een 

speeltuin is overgemaakt op de rekening van de penningmeester ( €12.530) 

• Snoeiwerk wandelpad Eserstraat. De secretaris heeft contact gehad met de 

gemeente Coevorden over het dichtgroeien van het wandelpad. Niet alleen in 

hoogte snoeien maar ook in de breedte. Toezegging gemeente Coevorden: 

over 2 weken wordt dit aangepakt. 

• De subsidie voor gym club Nuver Fit is overgemaakt op de rekening van de 

penningmeester.  

• De secretaris heeft een mail ontvangen van de gemeente Coevorden met de 

uitslag van het onderzoek naar demping van straatverlichting in verschillende 

dorpen. In De Kiel ging het om De Tip, Borgerweg en Noorderweg. Er is stevig 

verzet geweest en daarom gaat het huidige plan niet door. Er wordt naar een 

nieuw plan gekeken waarin veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied 

voorop staat. 

 

 



4. Bestuursaangelegenheden 

• Zoals hierboven al aangegeven is Angelina van Ginneken bereid om de 

functie van voorzitster op zich te nemen. Het bestuur heeft haar unaniem 

gekozen. Volgens de statuten van onze vereniging kan het bestuur zijn eigen 

voorzitter, secretaris en penningmeester kiezen. Hier is geen ALV voor nodig. 

Alle functies binnen het bestuur zijn weer bezet. Hoera!!!! 

• Data bestuursvergaderingen 2e helft 2022:  

18 augustus 2022, 8 september 2022, 20 oktober 2022, 24 november 2022, 

15 december 2022 

• Datum rommelmarkt zaterdag 22 oktober 2022 

• De UBO registratie is ingeleverd bij Kamer van Koophandel door onze 

penningmeester 

• Het bestuur heeft unaniem besloten dat de agenda, notulen van 

vergaderingen en andere bestuurlijke mededelingen indien nodig zelfstandig 

via de dorpsmail verspreid worden en niet via de nieuwsbrief. De nieuwsbrief 

is een prachtig medium maar bestuurszaken worden zelfstandig door het 

bestuur gepubliceerd.  

• Als er andere mededelingen gedaan moeten worden zal dit in de nieuwsbrief 

verschijnen 

• Noteer alvast in de agenda: data oud papier 2022: 21 juli, 25 augustus, 22 

september, 20 oktober, 24 november, 22 december. 

• Ton Schamper en Jaap Ruiter uitnodigen voor vergadering 18 augustus om 

19.30 uur om hun visie te geen over een andere vorm van besturen. 

• Angelina van Ginneken heeft een gesprek gehad met de directrice van CBS 

De Kiel.. Er is toegezegd dat de vereniging altijd gebruik kan en mag maken 

van de faciliteiten van de school 

• Fokke de Boer heeft het bestuur gevraagd of er volgend jaar weer een 

violenactie ten behoeve van de stichting dorpshuis wordt georganiseerd. Het 

bestuur heeft besloten dat er dit jaar verkoop zal zijn van hanging baskets 

i.p.v. violen. De secretaris neemt hierover contact op met Fokke.  

Wanneer wordt deze actie gehouden. Overleg met Fokke. 

 

5. Het voortbestaan van onze dorpskrant 

Na de vorige oproep om vrijwilligsters voor het samenstellen van onze dorpskrant is 

Esther Boer bereid gevonden om deze taak samen met Trudy van der Meer op zich 

te nemen. Waarvoor hulde dames. De continuïteit van de dorpskrant is dus 

gewaarborgd. 

In overleg met Saskia Minderman die de dorpskrant nog tot het einde van het jaar 

zou verzorgen is afgesproken dat zij met deze taak per direct stopt. Saskia wordt 

bedankt voor de jarenlange verzorging van de dorpskrant. 

De vaste drukker van de dorpskrant heeft aangegeven dat dit tot aan het einde van 

het jaar mogelijk is en daarna stopt. Er zal dus nog naar een andere oplossing 

gezocht moeten worden om de dorpskrant te laten verschijnen. De penningmeester 

zoekt naar oplossingen. 

 

 

 



6. Concept actieplan werkgroepen 

Er wordt door het bestuur een actieplan “werkgroep overleg” opgesteld. Zodra het 

plan gereed is en goedgekeurd is zullen de werkgroepen hiervan in kennis worden 

gesteld. De bedoeling is om 2 maal per jaar met één afgevaardigde van elke 

werkgroep  een werkgroep overleg te houden. 

 

7. Stand van zaken dorpsfeest 17 september 2022 

• Er is een band gehuurd (duo) uit Schoonoord 

• Er wordt subsidie hiervoor aangevraagd bij de gemeente Coevorden in het 

kader van Cultureel Coevorden door Angelina en Désirée. 

Er moet een begroting gemaakt worden voor het dorpsfeest. 

Bianca doet dit voor de kinderclubactiviteit.  

Dit moet voor 17 juli gedaan zijn. 

• Er zal aandacht gevraagd worden voor het dorpsfeest bij RTV Drenthe 

• Vermelden in regio dagbladen 

• Er moet een begroting gemaakt worden 

• Activiteiten: Heel Holland Bakt, Heel Holland Danst, Voor de kinderen: 

sportactiviteiten 

• Contact met Henk Hummel voor stroomcapaciteit dorpshuis. Bianca neemt 

contact op. 

• Er wordt een tijdschema voor deze dag gemaakt door Angelina 

 

8. Smart TV in ons dorpshuis 

De bedoeling is dat er in ons dorpshuis gezamenlijk naar evenementen kan worden 

gekeken. Als voorbeeld: Formule 1, Wereldkampioenschap voetbal, Ziggo 

motorsport, Netflix, enz. enz. 

Er wordt gezocht naar bewoners die aanwezig willen zijn bij bepaalde evenementen 

en die daarbij hun eigen inlogcodes van hun abonnement gebruiken om de Smart TV 

op te starten. 

Tevens zal er moeten gekeken worden wie er bardienst wil draaien 

 

9. Nieuws uit de werkgroepen 

Werkgroep Duurzaamheid:  

• aanschaf warmtescan zoals toegezegd in de ALV van 27 september 2021 

• Aanschaf 5 apparaten voor meting binnenshuis. Dit wordt begroot via hun 

eigen budget. 

Werkgroep Leuk: 

• De werkgroep Leuk heeft zichzelf opgeheven. Hierin hadden zitting: Zeno 

Roos, Saskia Minderman en Arie de Groot 

• Het bestuur heeft de werkgroep nog wel verzocht om de organisatie tijdens de 

fietsvierdaagse van 19 juli uit te voeren. De oproep voor aanmeldingen 

hiervoor hebben in de nieuwsbrief gestaan van 12 mei 2022 

Hardloop club De Kiel 

• Zie voor informatie en eventuele aanmelding de knop hardlopen. 

 

 

 



10. Rondvraag: 

Carla:  heeft gehoord dat in de toekomst de stort in Zweeloo gaat verdwijnen en er 

naar Dalen gereden zal moeten worden. Gijs doet navraag hierover bij de 

gemeente Coevorden 

 De Drentse Hoeve kan een verrijking zijn voor de middenstand in onze 

omgeving. Dus niet alleen negatief ernaar kijken 

 

Gijs: Hoe gaat het verder met de organisatie van de fietsvierdaagse nu werkgroep 

Leuk gestopt is. Neemt contact op met woordvoerder Zeno Roos 

 

11. Sluiting 

De vergadering wordt om 22.10 uur gesloten door de nieuwe voorzitster 

 

 

Namens het bestuur: 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 

 

Actiepunten: 

   

Gijs: Mail gebiedscoördinator Gerrie Boer betreffende snoeiwerk wandelpad 

Eserstraat 

 Agenda september, werkgroep overleg met vertegenwoordigers van de 

werkgroepen 

 Agenda: Tom Schamper en Jaap Ruiter uitnodigen voor bestuursvergadering 

18 augustus om 19.30 – 20.00 uur. Zij zullen hun visie op andere bestuur 

methoden komen toelichten. 

 Agenda: 8 september: overleg met de werkgroepen 

 Fokke de Boer Hanging baskets actie/ wanneer 

 Stortplaats Zweeloo dicht. Contact gemeente Coevorden 

 Contact werkgroep Leuk: organisatie fietsvierdaagse 

 Contact werkgroep onderhoud. Snoeiwerk van school opruimen en afvoeren. 

    

Désirée:  4 kniepertjes ijzers bestellen voor gebruik bij de rommelmarkt 

draaiboek rommelmarkt 2022 aanpassen 

Dorpskrant, nieuwe drukker zoeken. 

Statuten rondmailen aan bestuursleden 

Subsidie aanvraag dorpsfeest 

    

Bea:  geen 

  

Carla:    Voorwoord dorpskrant winter editie 

   

Angelina: Voorwoord dorpskrant herfst  editie 

  Aanvraag subsidie dorpsfeest gemeente Coevorden 

  Tijdschema dorpsfeest 
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Bianca: Contact Jaap Ruiterorganisatie rommelmarkt 

  Contact Henk Hummel: stroomcapaciteit dorpshuis 

 

Dina: geen 

 

Algemene herinneringslijst 

 

• Vertegenwoordiger vereniging dorpen Coevorden aanstellen. 

• Uitvoering aanleg speeltuin achter het dorpshuis 

 

• Bestuursvergaderingen    Papiercontainer op het dorpsplein 

18 augustus 2022     21 juli 2022 

8 september 2022    25 augustus 2022 

20 oktober 2022    22 september 2022 

24 november 2022    20 oktober 2022 

15 december 2022    24 november 2022 

      22 december 2022 

 

Dorpsfeest:  zaterdag 17 september 2022 

Rommelmarkt:  zaterdag 22 0ktober 2022 

 

Data oud papier 2023: 19 januari, 23 februari, 23 maart, 20 april, 25 mei, 22 juni, 20 juli,  

   24 augustus, 21 september, 26 oktober, 23 november, 21 december 


