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Verenigingszaken 
 

Bestuurssamenstelling & -vergaderingen 
In 2016 bestond het bestuur uit: 
Voorzitter Arian Heys 
Secretaris Eric van Beek 
Penningmeester Tiny van der Hoek 
Algemene Leden Rennie van der Velde (aftredend, opgevolgd door Johan Janse),  

Jan-Marcel van Dijken. 
Het bestuur is 7 maal in vergadering bijeengeweest. 
Secretaris Eric van Beek was aftredend volgens rooster en werd herkozen. 
 

Ledenbestand & financiële administratie 
Eind 2016 telde de vereniging in totaal 109 leden. De contributie bleef onveranderd op €8,– per jaar. 
Diverse nieuwe inwoners in het dorp werden met een bloemetje namens PB en Dorpsvereniging 
welkom geheten door Rennie van der Velde. Daarbij krijgen zij tevens het in 2015 vernieuwde boekje 
met informatie over alle verenigingen in het dorp. 
 

Ledenvergaderingen 
De Jaarvergadering (algemene ledenvergadering) vond plaats op 31 maart 2016. 
Aanwezig waren, naast 4 bestuursleden: 24 leden, wethouder S. de Boer en 3 vertegenwoordigers van 
diverse gemeenteraadsfracties c.q. -steunfracties. 
De najaarsvergadering is gehouden op 10 november 2016. Daarbij waren, naast 4 bestuursleden, 
aanwezig 14 leden, 4 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 1 wethouder. Als gast was aanwezig 
een vertegenwoordiger van Trajectum (beheerder zorgboerderij aan de Lycklamavaart). 
 

Website 
De website www.ravenswoud.nl wordt beheerd door Jan-Marcel van Dijken. Belangstellenden kunnen 
hier informatie vinden over de historie van en het verenigingsleven in het dorp. Voor zover de 
informatie bij de webmaster wordt aangeleverd, worden komende verenigingsactiviteiten vermeld in 
de agenda. Op de fotopagina’s wordt e.e.a. regelmatig met nieuwe foto’s geïllustreerd. Ook de con-
tactgegevens van de diverse verenigingen zijn hier te vinden. 
 

AED-werkgroep 
Na het opheffen van de AED-werkgroep – een activiteit onder verantwoordelijkheid van PB – is de 
destijds van het Rode Kruis gekregen AED geretourneerd, terwijl de uit in het dorp ingezamelde 
gaven gefinancierde AED is ondergebracht in een kast met codeslot die is bevestigd aan het Dorps-
huis. De locatie is aangemeld bij het landelijk centrum en wordt op afstand bewaakt door Medizon, 
Roden. Alarmering geschiedt thans via de 112-centrale, waarbij alle geregistreerde reanimatiebevoegde 
personen die in de buurt zijn een bericht ontvangen met de locatie van het incident, van de AED en 
de code van de kast. 
 

Dorpskrant 
De redactie van ‘De Wyken’ werkt eveneens zelfstandig onder verantwoordelijkheid van Plaatselijk 
Belang. In elke uitgave worden in de rubriek ‘Nieuws van Plaatselijk Belang’ mededelingen en 
wetenswaardigheden vermeld.  
Incidentele wijzigingen in het adverteerdersbestand hebben geen invloed van betekenis op de totale 
inkomsten, zodat mede door kostenbeheersing de financiële positie onveranderd solide is. Dit biedt 
kansen om in 2017 ter gelegenheid van het dorpsjubileum – 65 jaar Ravenswoud – te experimenteren 
met een gedeeltelijke kleurenuitgave. 
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Dorpsbeheer 
Klachten of opmerkingen van bewoners over wegen, straatverlichting en andere zaken in het publieke 
domein worden besproken in het bestuur en vervolgens met de betreffende instantie opgenomen – 
veelal de Gemeente Ooststellingwerf. 
 
Externe contacten 
 

Gemeente Ooststellingwerf 
Er is regelmatig contact met diverse gemeentelijke instanties over alles wat voor het dorp of zijn 
inwoners van belang is. Zo worden in voorkomend geval gebreken aan wegen, straatverlichting of 
andere zaken gemeld – en daarna gewoonlijk ook vlot opgelost. 
 

Buurtbus 
De algemene vergadering van Buurtbusvereniging Ooststellingwerf werd namens Plaatselijk Belang 
Ravenswoud bijgewoond door secretaris Eric van Beek. 
 

Natuurmonumenten 
Na het wegvallen van de intensieve contacten in het kader van de Landinrichting vindt er op regelma-
tige basis overleg plaats met Natuurmonumenten, vertegenwoordigd door de regiomanager en in 
voorkomend geval ook de boswachter.  
 

Overkoepelende Plaatselijk Belangen Ooststellingwerf (OPO) 
Het regionaal overleg tussen enerzijds het gemeentebestuur en anderzijds de verschillende plaatselijke 
en dorpsbelangen kent thans de volgende structuur: 
– eenmaal per jaar een OPO-vergadering (was 2x) – gastheer is de gemeente; 
– tweemaal per jaar een regiovergadering van het gemeentebestuur met de samenwerkende PB’s van 

elke regio afzonderlijk, waarbij steeds één van de dorpen de vergadering faciliteert.  
Voor Ravenswoud is deel van de regio met Appelscha, Appelscha-Boven en Fochteloo. 

 

 
   

 
Samenstelling: 15 maart 2017 
Eric van Beek, 
secretaris. 
 

 


