Plaatselijk Belang Ravenswoud
Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 23-03-2017

Aanwezig:

Afgemeld:

bestuur: voorzitter A. Heys, secretaris E.E. van Beek en lid J.-M. van Dijken; 25 leden;
wethouder S. de Boer; namens de gemeenteraad mw G. v.d. Sluis (VVD), de heren J.
Nijboer (PvdA), H. Dongstra (OB) en Y. Roijinga (CDA).
penningm. mw T. v.d. Hoek wegens ziekte; dhr&mw v.d. Velde, dhr P. van Rijn, mw.
A. Jansen.

1. Opening
Voorzitter Arian Heijs opent om 20:04u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Notulen voorgaande vergaderingen
De notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 31-03-2016 en de Najaarsvergadering dd.
10-11-2016, zoals gepubliceerd in “De Wyken” en ter inzage gelegd, worden goedgekeurd.
3. Ter inzage gelegde stukken
Ook ter inzage liggen de financiële verslagen 2016/begrotingen 2017 van Plaatselijk Belang, AEDfonds, dorpskrant De Wyken, Fonds Bijzondere Doelen en Jeugdfonds Ravenswoud, alsmede het
jaarverslag van de secretaris en het Projectplan Sportveld. Een en ander nader te behandelen in het
vervolg van de vergadering.
4. Mededelingen
Arian Heys meldt dat de aangevraagde subsidie voor de Ravenswoudse festiviteiten in het kader van
500 jaar Ooststellingwerf in combinatie met 65 jaar Ravenswoud in eerste instantie werd afgewezen.
In nader overleg met het gemeentebestuur is er mogelijk toch nog een opening.

5. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris, zoals ter inzage gelegd, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

6. Actuele zaken & punten uit de najaarsvergadering
6.1 Dorpsbeheer

Geen opmerkingen.
6.2 Dorpshuis “De Wijken”

a. Rolf Bremerman presenteert een uittreksel uit de cijfers en licht deze toe. De officiële jaarstukken
liggen nog bij de accountant. Wie ze wil inzien is na gereedkomen ervan (naar verwachting medio
mei) welkom bij de penningmeester.
b. Over 2016 werd een positief resultaat genoteerd, mede door vele activiteiten waarvoor derden het
dorpshuis wisten te vinden. Daarbij zij vermeld dat er slechts minimaal onderhoud is gepleegd;
op dat vlak zijn binnenkort wel grotere posten aan de orde.
De vergadering reageert met enthousiasme op de gepresenteerde ontwikkelingen.
6.3 Aanvragen bij Fonds Ooststellingwerf

a. Voetpad langs Meester Lokstraat: mw Gerda Schaufeli geeft aan dat deze aanvraag is ingetrokken.
Van gemeentewege is meegedeeld dat voor de aanleg van een halfverhard pad geen toestemming
zal worden gegeven. Vanuit de vergadering wordt daarop gesuggereerd hiertegen in beroep te
gaan. Het bestuur zal die mogelijkheid bekijken op basis van de voorliggende stukken.
b. Aanpak Sportveld: namens de drie besturen presenteert de secretaris het inmiddels ingediende
projectplan. De vergadering geeft blijk van instemming; wel wordt gevraagd of in het kader van
de uitvoering misschien ook ‘het strandje’ weer terug kan komen.
7. Wethouder Sierd de Boer:
Het vorig jaar gelanceerde woningbouwplan op de locatie Meester Lokstraat 18 is ingetrokken. Er is
sprake van de ontwikkeling van een nieuw plan voor 3 woningen, waarbij de gemeentelijke
voorwaarde is dat de boerderij wordt gesloopt. Over het verdere verloop is nog niets bekend.
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8. Financieel verslag 2016 & verslag kascommissie
Namens de penningmeester, wegens ziekte afwezig, geeft secretaris Eric van Beek een toelichting op
het financieel verslag. De hoogte van de bankkosten valt op; dit was één van de redenen om de
vroeger bestaande afzonderlijke bankrekeningen samen te voegen.
De kascommissie – de heren Harm v.d. Velde en Emile Nebbeling – verklaart, de boekhouding in
orde te hebben bevonden en stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
9. Begroting 2017
De secretaris geeft hierna een toelichting op de begroting voor 2017. Deze geeft ook dit jaar geen
aanleiding om de contributie aan te passen, dus deze blijft €8,00 per huishouden.
De vergadering gaat akkoord met de begroting.
10. Bestuursverkiezing
Arian Heys licht zijn terugtreden als voorzitter toe. Hij blijft voorlopig aan als gewoon bestuurslid,
waarmee vooral m.b.t. de jubileumfeestelijkeden de continuïteit is gewaarborgd. Johan Janse trad al
eerder af om persoonlijke redenen; penningmeester Tiny v.d. Hoek treedt af en is niet herkiesbaar.
Mede door de inspanningen van Rennie v.d. Velde konden er voor de openvallende functies weer
kandidaten worden voorgedragen. Er waren geen tegenkandidaten, zodat de volgende personen met
algemene instemming werden benoemd:
voorzitter
: Roland Briefjes,
penningmeester : Samantha van der Sluis,
bestuurslid
: Marga Collé.
11. Verkiezing kascommissie voor boekjaar 2017
Aftredend is dhr Harm v.d. Velde. De commissie bestaat voor 2017 uit dhr Emile Nebbeling en dhr
Wim Kunst. Dhr Frans Stam verklaart zich bereid als reservelid op te treden. De vergadering gaat
akkoord met deze wijzigingen.
12. Rondvraag
Arian Heys: begint met dankbetuigingen, vergezeld van een boeket, aan de bestuursleden van de
inmiddels opgeheven AED-werkgroep (Helene Stam, Wim van Pelt en Paul van Rijn) en voor de
fam. Drenth, die jarenlang de bezorging van de dorpskrant heeft verzorgd.
FdeBoer: vraagt of de palen langs de Meester Lokstraat richting Lycklamavaart verwijderd kunnen
worden, want ze zijn slecht zichtbaar en daardoor gevaarlijk. Het doel van die palen is om stukrijden
van de bermen te voorkomen, maar in de praktijk werkt dat slecht. Reflectoren zouden de zichtbaarheid kunnen verbeteren; die zitten nu er alleen op bij de uitwijkplaatsen.
JMekel: merkt op dat de afgetreden bestuursleden (Arian en Tiny) nog niet bedankt zijn. Dit komt
echter nog aan de orde.
SdeVries: de berm van de Compagnonsweg nabij de Veenwijksweg vertoont een flink gat.
WvBuiten: [a] geeft aan dat het fietspad langs de Eerste Wijk eigenlijk te smal is om elkaar veilig te
kunnen passeren; [b] vindt dat de kanoroute er wat verwaarloosd bij ligt (waterplanten en begroeiing
bij diverse steigers; [c] wijst erop dat de rechter berm langs de Meester Lokstraat net na de betonbrug een gevaarlijk hoogteverschil met de rijbaan vertoont.
Het bestuur zal de genoemde punten bekijken en waar mogelijk actie ondernemen in de daarvoor
toepasselijke overlegkaders.
EvBeek: richt zich – met nog een boeket – tot de terugtredende voorzitter om hem te bedanken
voor zijn inzet en de prettige samenwerking gedurende de afgelopen jaren; het bedanken van de
oud-penningmeester zal t.z.t. in kleine kring plaatsvinden.
13. Overdracht en sluiting
Nadat de hamer is overgedragen aan de nieuwe voorzitter wordt de vergadering op het geplande
tijdstip – 22:00u – gesloten.


