
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 20 oktober 2022 

 

Aanwezig:  Gijs, Angelina, Bea, Bianca, Désirée 

Afwezig: Carla en Dina met kennisgeving 

Aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De  vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de voorzitter Angelina van 

Ginneken 

Toegevoegd agendapunt: stalen frames bij de ingang van het dorp. (voorheen van 

glasvezel) 

 

2. De besluitenlijst 

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

verslag. Tevens de data van vergaderingen en container voor oud papier. (ook voor 

2023) 

 

3. Post en mededelingen 

• 2e bezoek wethouder Bea Meppelink op maandag 19 september om 17.00 

uur. Fietstocht door De Kiel is niet doorgegaan. De secretaris neemt contact 

op voor een nieuwe afspraak. 

• Angelina neemt contact op met Rogier Vedelaar i.v.m. plaatsing 

speeltoestellen bij de school 

• Het verslag van betreffende bezoek wethouder Meppelink is goedgekeurd 

• De actie Rabo Clubsupport heeft voor ons dorp €239 opgeleverd. Dank aan 

alle stemmers 

• 3 en 4 november is er in het provinciehuis in Assen een bijeenkomst over 

duurzaamheid. De werkgroep duurzaamheid is hiervan op de hoogte gebracht 

 

4. Bestuursaangelegenheden 

• De voorzitter neemt contact op met Rogier Vedelaar in verband met plaatsing 

ander speeltoestel. 

• Er wordt door de penningmeester driftig gezocht naar een nieuwe drukker 

voor onze dorpskrant.  

•  Er zijn enkele opties. Het bestuur neemt uiterlijk in december een besluit 

hierover 

 

5. Rommelmarkt 

• De organisatie is op orde dankzij vooral Bianca en Bea 

• Vrijwilligers zijn opgeroepen 

• Publicatie in verschillende dagbladen 

• Oud ijzer gaat via Henk Hummel 

• Er is tot nu toe nog geen opkoper gevonden voor de restanten 

• Roelie de Boer: informatie via de radio op zaterdagochtend 

 

6. Overzicht penningmeester in en uitgaven dorpsfeest 

• Er is een batig saldo overgehouden van het dorpsfeest.  



• Er is bier getapt. Daar de stichting de omzet van het bier heeft misgelopen is 

besloten om de omzet van het bier te schenken aan de stichting van het 

dorpshuis. 

 

7. Nieuws uit de werkgroepen 

• Werkgroep activiteiten willen 2023 een voorjaarsmarkt gaan organiseren 

• De hardloopclub bestaat op dit moment uit 10 actieve leden. Er wordt een 

naam gekozen voor deze club door deze leden. Zodra deze bekend is komt 

dit op de website te staan en tevens in de nieuwsbrief. 

• Werkgroep Ziel van het Dorp: de leden Ad van Ginneken en Gijs Egbers 

hebben een bezoek gebracht aan het dorpshuis in Wezuperbrug om inzicht te 

verkrijgen over het beheren van een dorpshuis. Dit in het kader van ons 

eventuele nieuwe dorpshuis.  

 
8. Rondvraag: 

Bianca: De ijzeren frames bij de ingang van ons dorp worden niet gebruikt. 

Deze waren in gebruik door Glasvezel Zuiderveld en mogen door ons 

gebuikt worden. Bijvoorbeeld aankondiging van dorpsactiviteiten. 

 Bianca plaatst een oproep aan de bewoners voor gebruik in de 

nieuwsbrief   

 

9. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.10 uur gesloten door de voorzitter 

 

Namens het bestuur: 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 

 

Actiepunten: 

   

Gijs:  Fokke de Boer violen en andere planten volgend jaar  

 Vertegenwoordiger vereniging dorpen Coevorden uitzoeken  

  2e contact met wethouder Coevorden maken 

     

Désirée:  Dorpskrant, nieuwe drukker zoeken. 

     

Bea:   

  

Carla:     

   

Angelina: Vertegenwoordiging vereniging dorpen Coevorden opnemen met de 

wethouder Meppelink 

  Contact met Martin over duurzaamheid 

  Contact Rogier Vedelaar speeltoestellen 

    

Bianca: nieuwsbrief: gebruik frames 
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Dina:  

 

Algemene herinneringslijst 

• Vertegenwoordiger vereniging dorpen Coevorden aanstellen. 

• Uitvoering aanleg speeltuin achter het dorpshuis 

• 6 april 2023: Bezoek wethouder Bea Meppelink aan De Kiel 

 

• Bestuursvergaderingen    Papiercontainer op het dorpsplein 

24 november 2022    20 oktober 2022 

15 december 2022    24 november 2022 

 

      22 december 2022 

Rommelmarkt:   zaterdag 22 0ktober 2022 

Doe dag onderhoud: vrijdag en zaterdag 10 – 11 maart 2023 

 

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 


