
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 10 januari 2023 

 

Aanwezig:  Gijs, Bea, Bianca, Carla, Désirée 

Werkgroep ZVHD: Gijs, Liesbeth, Jaap. 

Afwezig: Angelina, Ad en Dina met kennisgeving 

Aanvang: 20.00 uur in het de kantine van Park De Eken (dankjewel Carla) 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De  vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de plaatsvervangend voorzitter 

Gijs Egbers 

Toegevoegd agendapunt:  

• Concept financieel overzicht 2022 door de penningmeester Désirée de Vries 

(zie punt 8 van dit verslag) 

 

2. Toelichting ZvhD naar aanleiding van de enquête Hergebruik Schoolgebouw 

Jaap Ruiter geeft namens de werkgroep ZvhD (Ziel van het Dorp) aan de aanwezige 

bestuursleden een korte toelichting naar aanleiding van de gehouden enquête 

Hergebruik Schoolgebouw. 

De enquête is ook besproken op de vergadering van Stichting Dorpshuis. 

 

3. Inloopavond woensdag 18 januari 2023 in ons dorpshuis n.a.v. de enquête. 

De werkgroep ZvhD zal een toelichting geven over de gehouden enquête.  

Zie hiervoor ook de nieuwsbrief via de dorpsmail van 11 januari 2023 

Beide besturen zullen hun conclusies maar aanleiding van de enquête bekend maken 

op de inloopavond van 18 januari 2023 om 20.00 uur in ons dorpshuis. Alle bewoners 

zijn van harte welkom. De koffie staat klaar. 

Daarna zal ook nog een samenvatting van conclusies en vervolgstappen worden 

verspreid onder de bewoners via de dorpsmail 

 

4. 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 andere data van activiteiten voor 2023 staan hier vermeld 

 

5. Ingekomen post en mededelingen 

• Het bestuur heeft een nieuwe drukker gevonden voor onze dorpskrant. In 

2023 zal er dus ook een papieren versie van de dorpskrant verschijnen 

• Er zijn reflectieogen besteld voor een beter zicht in de sluis bij de school. 

Bianca Huizinga gaat samen met de werkgroep onderhoud kijken voor 

montage 

• Carla Grasdijk informeert bij gemeente Coevorden of Provinciale Staten 

Drenthe hiervoor 

• De kosten voor verlichting van  de kerstboom op de kruising is door de 

penningmeester voldaan 

• Zeno Roos: infoborden bij de ingang van ons dorp. Er zal gekeken worden of 

er onderborden kunnen worden geplaatst bij de ingangen van ons dorp. 

Désirée de Vries neemt hierover contact op met de werkgroep informatie 



 

6. Bestuursaangelegenheden 

• VDC (Vereniging Dorpen Coevorden) is in het leven geroepen door Stichting 

Glasvezel Zuiderveld. Gijs Egbers gaat als afgevaardigde namens De Kiel 

zitting nemen in deze vereniging 

• Er wordt een oproep geplaatst in de volgende nieuwsbrief voor 

straatambassadeurs (zie ook de dorpsvisie). Belangstellende hiervoor kunnen 

zich opgeven bij de secretaris Gijs Egbers. secretaris@dekiel.info  

• Er zal weer een violenactie gehouden worden in ons dorp. De bestellijst zal 

huis aan huis verspreid worden en tevens digitaal te downloaden zijn. Zie 

hiervoor de nieuwsbrief en de digitale mededelingen van het bestuur. Gijs 

Egbers coördineert de actie samen met Fokke de Boer. De penningmeester 

houdt de financiën hiervoor bij. De netto opbrengst komt ten goede aan ons 

dorpshuis. 

• Op donderdag 16 februari 2023 vindt er werkgroep overleg plaats met 

afgevaardigden van alle werkgroepen. De voorzitter en secretaris zorgen voor 

een uitnodiging en agenda voor de werkgroepen 

• Op maandag 27 maart 2023 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 

plaats. Elke werkgroep zorgt voor een kort verslag van de werkzaamheden 

van het afgelopen jaar. De secretaris maakt hiervan een jaarverslag voor 

2022. 

 

7. Nieuws uit de werkgroepen 

• Er zal overleg plaats vinden tussen de redactie dorpskrant en de nieuwsbrief 
over te plaatsen artikelen 
 

8. Concept financieel jaaroverzicht 2022 
Penningmeester Désirée de Vries presenteert een concept financieel jaaroverzicht 
2022. Dit zal besproken worden op de eerstvolgende bestuursvergadering en daarna 
gepresenteerd worden op de ALV van 27 maart 2023 
 

9. Rondvraag: 

Gijs: rooster van aftreden bestuursleden i.v.m. de aankomende ALV 

  

10. Sluiting 

De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten door de plaatsvervangend voorzitter 

 

Namens het bestuur: 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 

 

Actiepunten: 

   

Gijs: opgeven bij VDC als vertegenwoordiger namens De Kiel 

  Uitnodiging werkgroep overleg 

 Coördinatie violenactie 

 Rooster maken aftredende bestuursleden 

Désirée:  contact werkgroep informatie betreffende onderborden 
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Bea:   

  

Carla:    Bezoek Dina 

Informatie opvragen bij gemeente Coevorden of Provinciale Staten montage 

reflectieogen 

   

Angelina: uitnodiging werkgroep overleg 16 februari 

 Contact Rogier Vedelaar speeltoestellen. Navragen bij Jaap 

 Werkgroep redactie toevoegen aan werkgroep overleg 16 febr. 2023 

 Doe dag oproep plaatsen 

 Overleg stichting dorpshuis en werkgroep onderhoud  betreffende de doe dag  

van 10 en 11 maart 2023 

 Bezoek Dina 

 Werkgroep overleg uitschrijven  

    

Bianca: nieuwsbrief: gebruik frames. Informatie opvragen bij Remco de Jong 

Contact werkgroep onderhoud: reflectieogen sluis 

 

Dina:  

 

Algemene herinneringslijst 

• Uitvoering aanleg speeltuin achter het dorpshuis 

• Bezichtiging bankje bij de Tweelingen op 23 februari 2023 om 14.00 uur. Opgeven 

hiervoor bij Zeno Roos, email:  zenoroos46@gmail.com 

• Vrijdag en zaterdag 10 – 11 maart 2023: Doe dag onderhoud omgeving dorpshuis 

• Zaterdag 11 maart 2023: Afhalen violen op het dorpsplein 

• Algemene Leden Vergadering (ALV): Maandag 27 maart 2023 

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

• Lente Fair: Zaterdag 6 mei 2023 van 11.00 – 16. 00 uur 

 

• Bestuursvergaderingen 2023  Papiercontainer dorpsplein 2023 

 16 februari 2023 werkgroep overleg 

 23 februari 2023    23 februari 2023 

 23 maart 2023    23 maart 2023 

 20 april 2023     20 april 2023 

 25 mei 2023     25 mei 2023 

 22 juni 2023     22 juni 2023 

 Juli: geen vergadering   20 juli 2023 

 24 augustus 2023    24 augustus 2023 

 21 september 2023    21 september 2023 

 26 oktober 2023    26 oktober 2023 

 23 november 2023    23 november 2023 

 21 december 2023    21 december 2023 
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