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Verenigingszaken
Bestuurssamenstelling & -vergaderingen

Begin 2017 bestond het bestuur uit:
Voorzitter
Arian Heys
Secretaris
Eric van Beek
Penningmeester
Tiny van der Hoek (aftredend)
Algemene Leden
Johan Janse (tussentijds afgetreden), Jan-Marcel van Dijken.
Arian Heys trad terug als voorzitter, maar bleef aan als bestuurslid om PB te vertegenwoordigen in de
organisatie van de dorpsfeesten rond 65 jaar Ravenswoud en 500 jaar Ooststellingwerf.
Roland Briefjes werd door de ledenvergadering tot voorzitter benoemd.
Tiny van der Hoek trad af volgens rooster. In haar plaats werd Samantha van der Sluis benoemd.
Johan Janse was teruggetreden om persoonlijke redenen. In zijn plaats werd Marga Collé benoemd.
Het bestuur is 6 maal in vergadering bijeengeweest.
Ledenbestand

Eind 2017 telde de vereniging in totaal 111 leden. De contributie bleef onveranderd op €8,– per jaar.
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 23 maart 2017.
Aanwezig waren, naast 3 bestuursleden: 25 leden, wethouder S. de Boer en 4 vertegenwoordigers van
diverse gemeenteraadsfracties c.q. -steunfracties.
De najaarsvergadering is gehouden op 16 november 2017. Daarbij waren, naast 4 bestuursleden,
aanwezig 21 leden, 3 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en wethouder S. de Boer.
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, die mede vanuit het Dorpshuis wordt bijgehouden. Op de fotopagina’s wordt e.e.a.
regelmatig met nieuwe foto’s geïllustreerd. Ook de contactgegevens van de diverse verenigingen zijn
hier te vinden.
Inmiddels is de mogelijkheid geschapen om diverse documenten te downloaden, zoals de notulen van
de ledenvergaderingen vanaf 2014, een vanaf 2012 jaarlijks aangevuld overzicht van de leeftijdsopbouw van de bevolking per dorp in de gemeente en andere stukken. Het is de bedoeling om dit
verder uit te bouwen.
Dorpskrant

De redactie van ‘De Wyken’ werkt 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
ruimte voor incidenteel toepassen van (gedeeltelijke) kleurendruk, zoals in oktober 2017 gebeurde met
de vele foto’s n.a.v. de dorpsfeesten vanwege 500 jaar Ooststellingwerf en 65 jaar Ravenswoud.
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Dorpsbeheer
Algemeen

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 –
meestal de Gemeente Ooststellingwerf.
Sportveld

De al zoveel jaren nagestreefde verbetering van het sport-/doeveld heeft in 2017 veel energie gevergd,
niet alleen van het bestuur maar ook van diverse specialisten op het gebied van grondwerk, drainage
en andere zaken. Ten behoeve van subsidieaanvragen bij diverse instanties werd een uitvoerig projectplan opgesteld, te downloaden via www.ravenswoud.nl, >Downloads . De aanvragen bij de Stichting
Bercoop Fonds, het Coöperatiefonds van de Rabobank en het provinciale Iepen Mienskipsfûns
werden alle ingewilligd. De aanvraag scoorde echter bij het Fonds Ooststellingwerf niet voldoende
punten om dicht genoeg bij de top van de lijst te komen, mede doordat verreweg het grootste deel
van het beschikbare bedrag naar slechts enkele projecten ging. Het plan in de oorspronkelijke vorm
was daarmee onhaalbaar geworden. Een voorstel tot gefaseerde uitvoering en een daarbij aangepaste
vermindering van de IMF-subsidie werd door de provincie Fryslân afgewezen. Momenteel worden
andere mogelijkheden onderzocht om alsnog een gedeelte van het plan te realiseren.

Externe contacten
Gemeente Ooststellingwerf

Het contact met diverse gemeentelijke instanties over alles wat voor het dorp of zijn inwoners van
belang is verliep ook in 2017 naar tevredenheid.
Buurtbus

De algemene vergadering van Buurtbusvereniging Ooststellingwerf werd namens Plaatselijk Belang
Ravenswoud bijgewoond door secretaris Eric van Beek. Het chauffeursbestand telt overigens heel wat
vrijwilligers uit Ravenswoud, hetgeen onderstreept dat dit als een waardevolle voorziening wordt
beschouwd.
Natuurmonumenten

Er vindt op regelmatige basis overleg plaats met Natuurmonumenten, vertegenwoordigd door de
regiomanager en/of een of meer boswachters.
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 (voorheen 2x) – gastheer is de gemeente;
– tweemaal per jaar een regiovergadering van het gemeentebestuur met de samenwerkende PB’s van
elke regio afzonderlijk, waarbij steeds een van de dorpen de vergadering faciliteert.
Ravenswoud vormt een regio met Appelscha, Appelscha-Boven en Fochteloo.

Samenstelling: 17 februari 2018
Eric van Beek,
secretaris.



