september 2018, nummer 232
Ravenswoud Actueel: Kom ook naar het Dorpshuis op 11 oktober!
(zie pag. 13)
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U kunt “De Wyken” voor redactionele zaken bereiken via:

redactie-dewyken@ravenswoud.nl
Voor vragen over facturen (advertenties, abonnementen etc.):

adm.dewyken@gmail.com

Wilt u graag een foto uit ‘De Wyken’ voor eigen gebruik? Dat kan,
voor zover het eigen foto’s van de redactie betreft (ook vorige nrs.).
Mail de redactie: u krijgt ze dan kosteloos digitaal, in kleur en in
hoge (afdruk)resolutie toegestuurd.


Verschijnt 6 maal per jaar,
afhankelijk van de vakanties
meestal in de maanden:
– februari
– april/mei
– juli
– augustus/september
– oktober/november
– december
“De Wyken” wordt gratis
huis aan huis verspreid in
Ravenswoud. Daarbuiten is
een abonnement à € 12,00
per jaar mogelijk.
Digitale toezending is gratis.
Redactie:
Marga Collé
Eric van Beek (eindredactie)
Redactieadres:
Eric van Beek
Meester Lokstraat 17a
8427 RC Ravenswoud
redactiedewyken@ravenswoud.nl

Bezorging
Femke Schaefer &
Angelique Kuipers
Kopij voor het volgende
nummer graag inleveren
vóór 22 oktober a.s.
(verschijnt ca. 3 november)
Vermeerdering: HEVO Smilde
De redactie is niet verantwoordelijk
voor stukken gepubliceerd onder
eigen naam en behoudt zich het recht
voor om bijdragen te weigeren, te
redigeren of in te korten.
Mede mogelijk gemaakt door
Rabobank
Heerenveen-Zuidoost Friesland
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Belangrijke data


Verschijningrooster van “De Wyken”:

De planning voor 2018 luidt, rekening houdend met alle vakanties, voorlopig als volgt:
Kopij inleveren:

Verschijningsdatum ca.:

maandag ......... 22 oktober ...................... weekend 3 november
maandag ......... 10 december ................... weekend 22 december
Indien noodzakelijk vanwege de actualiteit kán de kopij na overleg met de redactie ook iets later
worden ingeleverd, maar als het kan hebben we het juist liever iets eerder!


Oud papier & karton (container aan de weg vanaf 07:30u)

donderdag ...... 27 september
donderdag ...... 25 oktober
donderdag ...... 22 november
donderdag ...... 20 december
De opbrengst van het oud papier uit Ravenswoud komt nog altijd ten goede aan het Jeugdfonds
Ravenswoud: een spaarpot t.b.v. voorzieningen voor onze jeugd.


“Wijs in De Wijken”

Gezellige bijeenkomst op de laatste vrijdag van elke maand met een hapje, een drankje en vaak
een passend (al dan niet actueel) thema. Voor de komende periode zijn nog geen thema’s bekend:
vrijdag............. 28 september 17:00u
vrijdag............. 26 oktober
17:00u
vrijdag............. 23 november 17:00u
vrijdag............. 28 december 17:00u
De drankjes zijn tegen het lage Dorpshuistarief; de hapjes worden door het Dorpshuis aangeboden, maar hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage in de “Koffiepot” zeer op prijs gesteld.


Klaverjassen in het Dorpshuis

vrijdag............. 14 september 19:30u
vrijdag............. 12 oktober
19:30u
vrijdag............... 9 november 19:30u
.

De Kofferbakker komt eraan!
Op maandag 17 september van ca. 17–19 uur
verwachten wij de ‘Kofferbakker’ op het
pleintje bij de Dam (kruising Meester Lokstraat en Compagnonsweg).
In ruil voor uw mening en ideeën over het
verbeteren van onze dorpse samenleving is
er voor u een gratis kopje koffie in diverse
smaken.
Doel van deze actie? Het is ter voorbereiding
op de gespreksavond (zie pag. 13) die we met
de Gemeente, het Gebiedsteam en Scala
organiseren op 11 oktober in het Dorpshuis.
We hopen vele passanten even te spreken!
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Nieuws van Plaatselijk Belang

Vacature!

Omdat Jan-Marcel van Dijken verhuisd is naar een locatie buiten het dorp heeft hij, zeer tot onze
spijt, zijn bestuurslidmaatschap moeten opgeven. We zijn al even druk bezig met het zoeken naar een
vervanger als algemeen bestuurslid, maar dat is tot dusverre nog niet gelukt. Vandaar deze oproep aan
eenieder die bereid is om mee te denken over wat goed is voor de samenleving en saamhorigheid in
Ravenswoud. Enige affiniteit met computers en website-beheer is niet strikt nodig, maar dit zou wel
een extra voordeel zijn omdat Jan-Marcel ook de Ravenswoudse website heeft opgezet en tot ons aller
plezier vele jaren heeft beheerd.
Interesse?

Neem voor meer informatie dan a.u.b. contact op met secretaris Eric van Beek, tel. (0516) 426 832 of
mail naar plbelang-secr@ravenswoud.nl .

Wat hield PB nog meer bezig?
De zomerperiode wordt doorgaans niet gekenmerkt door een overvloed aan activiteiten. Toch gebeurt er zo af en toe wel iets dat de aandacht vraagt. De belangrijkste zaken uit de afgelopen periode:
●

Er waren tekenen dat het befaamde veenwerkershuisje aan de Compagnonsweg vrij zou komen.
Omdat we vermoedden dat er sinds ons laatste gesprek hierover met Actium – ook alweer 5 jaar
geleden – daar wel de nodige personele wisselingen zullen hebben plaatsgevonden, heeft PB het
initiatief genomen om het huidige management van Actium te informeren over hetgeen de
toenmalige directie in 2002 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Ravenswoud als eigenstandig dorp in woord en geschrift heeft toegezegd.
Dit heeft geresulteerd in een open en constructief overleg waarin is gesproken over mogelijkheden om binnen de thans geldende wet- en regelgeving een voor het dorp zinvolle invulling te
geven aan deze oude toezegging. Een en ander wordt nu intern bekeken door Actium en wij
hopen hierover binnen afzienbare tijd meer informatie te kunnen geven.

●

Het reguliere “burenoverleg” met Natuurmonumenten vond begin juli plaats. Daar hoorden we
o.a. dat de voorgenomen werkzaamheden aan het fietspad enige vertraging opliepen omdat er
vanwege de versmalling aldaar van de Eerste Wijk vervangend wateroppervlak moest worden
gecreëerd. Een eerste voorstel daartoe was echter afgewezen omdat zo’n compensatie moet
plaatsvinden binnen hetzelfde peilgebied. Daartoe is intussen een nieuw voorstel gedaan.

●

Op 12 juli maakten we kennis met het nieuwe College van B&W – in afwezigheid van de helaas
verhinderde burgemeester, maar die kennen we natuurlijk al...
Aan de orde kwamen o.m. het verkeer (veilige fietsroute naar Appelscha, snelheid in het dorp,
drukte op de weg door het Fochteloërveen) de problemen met de grondwaterstand, het te zware
verkeer over de ophaalbrug, het planten van wat extra bomen langs de westkant van de Meester
Lokstraat richting bebouwde kom van Appelscha en de plannen met het sportveld.

●

Die aanpak van het sportveld blijft een (vooral financiële) puzzel. Inmiddels hebben we met
behulp van enkele deskundigen uit het dorp een goed technisch plan en een aardig beeld van (een
groot deel van) de kosten daarvan. Er wordt echter nog verder aan gerekend om uiteindelijk te
kunnen besluiten of we een en ander wel of niet kunnen financieren uit de beschikbare middelen
én binnen de grenzen van het mandaat dat het bestuur tijdens de voorjaarsledenvergadering heeft
gekregen. Als het plan uitvoerbaar blijkt dan kan het vergunningtraject worden ingezet; als we het
financieel niet rond krijgen dan zit er weinig anders op dan het op de plank te leggen in afwachting van betere tijden en nieuwe mogelijkheden. Wij hopen tijdens de najaarsledenvergadering
ons definitieve besluit hierover bekend te kunnen maken.

●

We werken graag mee aan het initiatief van de gemeente om dorps- c.q. wijkgesprekken te organiseren over het thema: “Samenleven? Denk mee! – Praat mee! – Doe mee!”
In Ravenswoud vindt dat gesprek plaats op donderdag 11 oktober a.s. in het Dorpshuis. U leest
daar meer over op pag. 13 en bovendien gaat u er binnenkort nog meer over zien en/of horen.
Houdt ook uw brievenbus in de gaten!
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Plaatselijk Belang en de privacywetgeving
Zoals in de vorige dorpskrant al aangegeven heeft ook PB te maken met de veranderende wetgeving
inzake persoonsgegevens: we hebben nu eenmaal een ledenadministratie nodig. Daarom is het hieronder weergegeven reglement opgesteld.
De bijbehorende aanpassing van het Huishoudelijk Reglement is in concept gereed – zie pag. 15.
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De doorgeefpen
Ik ben Meine de Vries, geboren in 1948 te Ravenswoud en ik woon
daar nog steeds.
Na de lagere school te Ravenswoud ben ik naar de Ambachtsschool te
Oosterwolde gegaan. Daarna ben ik naar de Bedrijfsschool van de
Hoogovens in IJmuiden gegaan waar ik een jaar of acht heb gewerkt.
Vervolgens heb ik een jaar in Assen gewerkt en toen ben ik bij Wietse
van Buiten gekomen, waar ik ongeveer een jaar of 22 heb gewerkt. Na
Wietse zijn pensioen ben ik in 1997 bij Hotel aan de Vaart gaan werken, waar ik
af en toe nog steeds werk. Ik heb ook ongeveer 25 jaar als vrijwilliger bij het
dorpshuis geholpen.
Ik ben in 1976 met Jannelies getrouwd. We hebben drie kinderen gekregen: Jan,
Karst en Nicky. Mijn vrouw Jannelies in in 2013 overleden.
Vroeger heb ik als hobby o.a. gevoetbald, gevolleybald en geschaatst. Nu doe ik
nog aan biljarten, vissen en mijn grootste hobby is toch wel modelbouw.
Nu stop ik er maar eens mee en geef de pen graag door aan Wietse van Buiten.
.

.

Het mooiste boeket pluk je zelf
De pluktuin van Nina Boonstra aan de Compagnonsweg 12 is geopend van juni tot oktober, en omdat elke
bloem zijn eigen bloeiperiode kent, tref je nooit dezelfde tuin aan. Op ruim duizend vierkante meter vind je
een enorme hoeveelheid vaste planten en éénjarigen.
Nina: “Er is keuze uit eindeloos veel soorten, waaronder veel dahlia’s, floxen en heleniums. Ook van
prachtige grassen, stuiken, pluimen, kruiden, bessen en bollen kun je plukken om een gewoon boeket
tot iets bijzonders te maken.”
Voor vijf euro krijg je een emmer en een schaar mee en kun je naar hartenlust je eigen boeket bij
elkaar plukken. “Ook kinderen vinden dit fantastisch! Door de brede en strak aangelegde paden zijn
alle bloembedden gemakkelijk bereikbaar. Lukt het niet of wil je advies bij het samenstellen van een
mooie bos, dan is dat uiteraard mogelijk.”
Lang geleden is Nina begonnen met een moestuin, maar ze merkte al gauw dat ze het veel leuker
vond om aan het einde van de dag naar huis te gaan met armen vol bloemen dan met sla en boontjes.
Zo is het idee van een pluktuin ontstaan. “Mijn eerste pluktuin was op een volkstuin, inmiddels heb ik
de luxe van een enorme achtertuin en ik heb daarvan een groot deel als pluktuin ingericht, waar je van
harte welkom bent.” Nina kweekt de bloemen zonder gif. En omdat je ze zelf plukt, zijn ze natuurlijk
supervers.
Nina vindt een huis vol bloemen echt een luxe: “Je haalt zo altijd de pracht van de natuur naar
binnen. Ook is het altijd leuk om te geven, de meeste mensen zijn blij met een royaal boeket.”
Nina’s motto is dan ook: het mooiste boeket pluk je zelf.
De pluktuin is van juni tot en met september geopend op vrijdagen van 13:00 tot 21:00 uur,
als het bord ‘Open’ aan de weg staat en op afspraak.
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Activiteiten van de
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten gepland:

● zaterdag 29 september – 14:00u
We beginnen dit seizoen met een informatiemiddag over
wolven en schapen in het Drents-Friese Wold. Er zal o.a.
een toelichting worden gegeven door Wolf-Fencing. ➔➔
De toegang is gratis.
● 20 t/m 28 oktober – 14:00–17:00u
Tentoonstelling: deze is dit jaar ingericht met schilderijen en
aquarellen van Anne Vogelzang en kunstwerken van Saber
Michael, beiden uit Appelscha. Alle dagen open in de
aangegeven periode; de toegang bedraagt € 1,00.
● zaterdag 3 & zondag 4 november – tot 17:00u
Onze jaarlijkse boeken- en platenmarkt,
op zaterdag vanaf 09:30u en zondag vanaf 12:00u.
Mocht u thuis nog boeken en of platen hebben en deze
beschikbaar willen stellen, dan kunt u contact op nemen met Koert Vondeling, tel. 432 803, of
bezorgen op de Meester Lokstraat 22 in Ravenswoud. Brengen mag ook op dinsdag tussen 09:00 en
11:30u in de Hoolten Klinte.
● zaterdag 10 november – 15:00u
Stellingwerver middag met o.a. Freddy de Vries en Harmen Houtman. Zij zullen in het Stellingwerfs
voorlezen / voordragen uit eigen werk. De middag wordt georganiseerd door de Stichting ‘De
Kortsluiting’. In de volgende dorpskrant (ca. 3/11) hopen we u meer informatie te kunnen geven.
Bovengenoemde activiteiten vinden plaats in:
de Hoolten Klinte, Bosberg 1, Appelscha

Kalender 2019

Vanaf 1 september is onze jaarkalender 2019 te koop,
samengesteld met foto’s uit ons fotoarchief. Het thema is
dit jaar “Interieur”, met opnames gemaakt van het
interieur, bij de kapper, in een winkel, school, pension,
kerk, etc.
Vanaf die datum kunt u een vrijwilliger aan de deur
verwachten. Mocht u ons gemist hebben dan kunt u in
Ravenswoud terecht op Meester Lokstraat 22. Tevens zijn
ze te koop tijdens lezingen en op de dinsdagmorgen in de
Hoolten Klinte.
De kosten zijn €5,00 per stuk, zolang de voorraad strekt.
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Besturen: WIE doet WAT in Ravenswoud?
Alle wijzigingen in onderstaande gegevens a.u.b. melden aan:

redactie-dewyken@ravenswoud.nl

 Plaatselijk Belang Ravenswoud

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Roland Briefjes
426 498
Eric van Beek
426 832
Samantha v.d. Sluis (06) 1805 1421
Marga Collé
426 858

Lid

Vacature – zie pag. 5!

plbelang-voorz@ravenswoud.nl
plbelang-secr@ravenswoud.nl
plbelang-penn@ravenswoud.nl

 Stichting Dorpshuis Ravenswoud

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Henk van Dijk
(06) 5425 2536
Gerdien van Huis
850 977
Rolf Bremerman
794 515

dorpshuis-voorz@ravenswoud.nl
dorpshuis-secr@ravenswoud.nl
dorpshuis-penn@ravenswoud.nl

Beheer Inkoop
Beheer Onderhoud

Freddy Dillingh
(06) 1323 7262
Roelf Blaauwwiekel
432 901

roelf-martina@kpnmail.nl

 Dorpshuis “De Wijken”

Informatie over reserveringen e.d.: e-mail naar
–
Wat is er wanneer te doen? Kijk op de website!
–
Telefoon alleen tijdens openingsuren:
432 869
Schoonmaak
Alie Jansen
433 727
Activiteitencommissie
Wiebe Kroeze
432 902
Activiteitencommissie
Mark van Huis
(06) 5439 4840
Activiteitencommissie
Tieneke Oldersma (06) 2069 6784

dorpshuis@ravenswoud.nl
www.ravenswoud.nl, >Agenda

activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl
activiteiten@ravenswoud.nl

 Dorpskrant “De Wyken”

Marga Collé
Eric van Beek

(admin.)
(eindredactie/lay-out)

426 858
426 832

adm.dewyken@gmail.com
redactie-dewyken@ravenswoud.nl

512 740
432 901
431 437
432 196
430 292

arianenfemmie@ziggo.nl

 Diverse contactpersonen:

Stichting Cultureel
Erfgoed Ravenswoud
Biljartgroep K.O.T.
Biljartclub BCR
Klaverjassen
Koersbalgroep
Website Ravenswoud
Historisch Archief
Ravenswoud
Bridge
Natuurmonumenten

Arian Heys
Roelf Blaauwwiekel
Wietse van Buiten
Sieger de Vries
Ada Eikelhof
Secretariaat PB (a.i.)

Janco en Jeltsje Mulder
433 249
Frans Stam
795 132
Martin Snip
(06) 5582 5172
Marjan Dunning (06) 5429 5320


roelf-martina@kpnmail.nl
meester.de.vries@hetnet.nl
d.eikelhof@xs4all.nl
webmaster@ravenswoud.nl
jancoenjeltsjemulder@hotmail.com
franscstam@gmail.com
m.snip@natuurmonumenten.nl
m.dunning@natuurmonumenten.nl
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‘Samenleven’ in Ravenswoud:
Kom 11 oktober meedenken & meepraten!
Wat is goed samenleven? Een buur die je container aan de weg zet als je dat zelf niet (meer) kunt.
Elkaar groeten. Je niet eenzaam voelen omdat er mensen zijn die naar je omkijken en oprecht
geïnteresseerd zijn. Iets kunnen betekenen voor een ander. Een goede mix van jong en oud. Genoeg
vrijwilligers om alles in het dorp draaiende te houden. Mogelijkheden krijgen om je eigen boontjes te
doppen, ook als je minder geld hebt of niet meer zo mobiel bent.
Allemaal voorbeelden waar mensen aan denken bij goed samenleven. Maar wat is voor u belangrijk?
We zijn benieuwd hoe Ravenswoud hierover denkt. We nodigen u uit daarom uit om hierover mee te
denken, mee te praten en mee te doen.
Praat mee bij het dorpsgesprek
Op donderdag 11 oktober om 19:30u is er een Dorpsgesprek in het dorpshuis over Samenleven in

Ravenswoud. Alle inwoners zijn welkom en ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Geef je mening bij de koffiebar en/of op de ansichtkaart

We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden en begrijpen dat niet iedereen tijd of zin heeft om
naar het dorpsgesprek te komen. Daarom gaan we vóór het dorpsgesprek ook het dorp in met onze
mobiele koffiekar (zie pag. 3) om te vragen wat inwoners bezighoudt. En bij de uitnodiging voor het
dorpsgesprek, die we huis aan huis verspreiden, zit een ansichtkaart waarmee iedereen ons kan laten
weten welke onderwerpen in Ravenswoud belangrijk gevonden worden.
Zo verzamelen we de mening van zoveel mogelijk verschillende mensen. Tijdens het dorpsgesprek
kijken we samen welke thema’s zijn aangedragen door het dorp en wat het dorp zelf op kan pakken,
hoe we dat gaan doen en welke ondersteuning hierbij misschien nodig is.
Doe mee!

De komende weken krijgt u dus de kans om mee te denken, mee te praten en mee te doen. We hopen
op een grote respons. Uw mening en ideeën zijn nodig!
Meer informatie over deze gezamenlijke actie van Plaatselijk Belang Ravenswoud, het Gebiedsteam
Ooststellingwerf, Stichting Scala en de gemeente Ooststellingwerf is te vinden op
www.ooststellingwerf.nl/samenleven .
.

.

De onkruidborstel komt weer langs!
Niet alleen bloemen, planten en bomen komen na de droge periode
weer tot leven, ook het onkruid groeit weer. Om dit te bestrijden
worden de wegen en parkeerterreinen in onze gemeente twee keer
per jaar geborsteld. Daarnaast worden deze 6 of 7 keer per jaar geveegd. Dit gebeurt 2 keer per jaar in
combinatie met het borstelen, zodat het borstelvuil direct opgeveegd wordt. Wanneer de borstelauto's
aan de slag gaan in uw straat is het fijn dat u uw auto tijdelijk ergens anders parkeert. Op die manier
kunnen we de hele straat doen.
Volgens de nu geldende planning wordt Ravenswoud ‘behandeld’ op dinsdag 25 september a.s., maar

die planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan dus wijzigen. Daarom wordt de
actuele planning via de sociale media minimaal iedere week doorgegeven en bijgehouden op de
website www.ooststellingwerf.nl/borstelwagen . Er zijn al veel inwoners die meedenken en meewerken bij
het verwijderen van onkruid, door de auto of andere obstakels even te verplaatsen. Dit wordt door de
mensen die het werk uitvoeren zeer gewaardeerd en het komt de kwaliteit ten goede.
Helpt u ook mee? Onze collega’s danken u hartelijk!
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Concept: het Huishoudelijk Reglement vernieuwd
Hieronder vindt u de concepttekst voor het nieuwe Huishoudelijk Reglement (zie ook pag. 7). We
maken van de gelegenheid gebruik om de tekst uit 2005 wat op te schonen en te ontdoen van zaken
die al in de Statuten zijn geregeld.
Mocht u nog ideeën hebben voor verdere verbetering of aanvulling, aarzel dan niet om ons die per
mail te laten weten via plbelang-secr@ravenswoud.nl . Het bestuur zal alle bijdragen beoordelen voordat
het eindvoorstel voor de komende ledenvergadering wordt opgesteld. De tekst van het bestaande HR
wordt op verzoek via hetzelfde mailadres digitaal toegestuurd.
1.

Doelstelling
De in artikel 2, lid 1 van de Statuten geformuleerde doelstelling dient als volgt te worden
geïnterpreteerd:
De vereniging richt zich op zaken die betrekking hebben op de situatie van het dorp in de
fysieke en bestuurlijke omgeving. De vereniging zal doelgericht en effectief moeten reageren op
bedreigingen en doeltreffend moeten inspelen op profijtelijke kansen in de “externe dynamiek”
waarin het dorp is gepositioneerd. Verder zal de vereniging voortdurend aandacht schenken aan
de ontwikkeling van beleid op het gebied van wonen, recreëren en verkeer in en om het dorp en
aan het beheer van voorzieningen en technische infrastructuur.

2.

Bestuur
2.1. Het Bestuur delegeert de verenigingszaken aan een Dagelijks Bestuur bestaande uit de
Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester.
2.2 Besluitvorming geschiedt met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen brengt de Voorzitter van de vergadering een beslissende stem uit.
2.3 Indien de vereniging vertegenwoordigd moet worden in een andere organisatie die de
status van een rechtspersoon heeft, benoemt het Bestuur – bij voorkeur uit zijn midden –
de vertegenwoordiger(s).
2.4 Het Dagelijks Bestuur schrijft de vergaderingen uit.
2.5 Het Dagelijks Bestuur doet voorstellen om een verantwoord beleid te bewerkstelligen en
uit te voeren.
2.6 Het Dagelijks Bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen besluiten te nemen waartoe
anders het Bestuur bevoegd is. Deze besluiten blijven van kracht tot de eerstvolgende
vergadering van het Bestuur.

3.

Voorzitter
De Voorzitter is belast met:
a.
de algemene leiding van de vereniging;
b.
het toezicht op de naleving van de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement;
c.
het toezicht op de uitvoering van de genomen beslissingen;
d.
het bijeenroepen van de Bestuursvergaderingen;
e.
het treffen van maatregelen die een goed verloop van de vergaderingen waarborgen.

4.

Secretaris
De Secretaris is belast met:
a.
het uitschrijven van de vergaderingen;
b.
het notuleren van de vergaderingen;
c.
het voeren van de correspondentie voor de vereniging;
d.
het opstellen en bijhouden van een rooster van aftreden van Bestuursleden;
e.
het tijdig opstellen en uitbrengen van een jaarverslag van de vereniging;
f.
het bijhouden en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming beheren van
de ledenadministratie, het aan de Penningmeester verstrekken van de voor de contributieinning benodigde gegevens daaronder begrepen;
g.
archivering van documenten en het beheer van het archief van de vereniging.

5.

Penningmeester
5.1 De Penningmeester is belast met:
a. het beheer van de middelen van de vereniging;
b. de administratie van de ontvangsten en uitgaven van de vereniging;
c. de inning van contributies en andere vorderingen van de vereniging op derden;
d. de tijdige betaling van door de vereniging verschuldigde bedragen;
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e. het tijdig opstellen en uitbrengen van het financieel jaarverslag van het afgelopen
boekjaar conform art. 9 lid 2 van de Statuten;
f. het tijdig opstellen en uitbrengen van de begroting voor het lopende boekjaar en de
begrotingsuitkomsten van het afgelopen jaar.
Voor uitgaven boven €250,– is de goedkeuring vereist van het Dagelijks Bestuur.

6.

Ledenvergaderingen
6.1 De algemene en eventuele buitengewone ledenvergaderingen vinden plaats conform
artikel 10 van de Statuten van de vereniging, met dien verstande dat de uitnodiging voor
de jaarvergadering tenminste 14 dagen vóór de vergaderdatum door de leden moet zijn
ontvangen. Als uitnodiging kan dienen een afzonderlijke convocatie en/of een bekendmaking in de Dorpskrant, naar keuze van het Bestuur.
6.2 Tot een maand vóór de datum van de jaarvergadering kunnen voorstellen worden
ingediend bij de Secretaris. In januari van elk jaar brengt de Secretaris de gestelde termijn
bij de leden in herinnering, onder vermelding van de geplande vergaderdatum.
6.3 Op de uitnodiging voor de jaarvergadering wordt vermeld dat het financieel jaarverslag
op de vergadering ter inzage ligt.
6.4 De ontwerpbegroting van het lopende jaar en de begrotingsuitkomsten van het voorgaande boekjaar liggen vanaf datum verspreiding van de uitnodiging ter inzage bij (tenminste)
de Secretaris en de Voorzitter. Dit wordt kenbaar gemaakt op de uitnodiging.
6.5 De agenda voor de jaarvergadering zal tenminste de volgende punten bevatten:
a. notulen van de vorige jaarvergadering en eventuele nadien gehouden ledenvergaderingen;
b. ingekomen stukken;
c. jaarverslag van de Secretaris;
d. rekening en verantwoording afgelopen boekjaar conform artikel 9 van de Statuten;
e. verslag van de kascommissie als bedoeld in artikel 9 lid 3 van de Statuten;
f. bestuursbeleid;
g. ontwerpbegroting voor het lopende verenigingsjaar en vaststelling der contributies;
h. eventuele rapportages van vertegenwoordigers der vereniging in andere organisaties;
i. verkiezing van Bestuursleden en leden van de Kascommissie;
j. rondvraag.

7.

Verkiezingen
7.1 Ter voorbereiding van de verkiezingen wordt tenminste 2 weken voor de verkiezingsdatum door het Bestuur aan de leden een schriftelijke opgave gedaan van de te vervangen
leden van het Bestuur en van de Kascommissie, als onderdeel van de agenda voor de
jaarvergadering. Vermeld worden de namen van de zittende en de te vervangen leden
alsmede de namen van de door het Bestuur voorgestelde kandidaten voor de opvolging.
Deze kandidaten moeten zich bereid hebben verklaard de voor hen opengestelde functie
na hun eventuele verkiezing te aanvaarden.
7.2 Gewone leden van de vereniging kunnen andere kandidaten stellen, mits dit uiterlijk 7
dagen vooraf schriftelijk wordt gedaan bij de Voorzitter of de Secretaris. De schriftelijke
voordracht dient te zijn ondertekend door tenminste 10 gewone leden. De voorgedragen
kandidaten moeten zich schriftelijk bereid hebben verklaard hun eventuele verkiezing te
aanvaarden.
7.3 Indien er geen tegenkandidaten worden gesteld, is verkiezing bij acclamatie toegestaan. In
alle andere gevallen wordt er schriftelijk gestemd voor zover het personen betreft.
7.4 De verkiezingen worden gehouden conform artikel 10 van de Statuten.
7.5 In geval van een stemming worden op vrijwillige basis tenminste 2 gewone leden door de
Voorzitter van de vergadering verzocht om samen met de Secretaris een commissie van
stemopneming adhoc te vormen.

8.

Tussentijdse vacatures
8.1 In een tussentijdse vacature wordt binnen 2 maanden na het ontstaan ervan voorzien met
inachtneming van de regels van de Statuten en van dit Huishoudelijk Reglement, met dien
verstande dat het Bestuur kan besluiten tot een tijdelijke benoeming die van kracht is tot
de eerstvolgende ledenvergadering.
8.2 Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zal de verkiezing van het tijdelijk benoemde
bestuurslid aan de orde komen conform artikel 7 van dit Huishoudelijk Reglement, ook
als het geen jaarvergadering betreft.
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Degene die wordt benoemd dan wel verkozen ter vervulling van een tussentijdse vacature
treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens plaats hij is aangetreden, volgens rooster
zou hebben moeten aftreden.

9.

Contributies
9.1 De gewone leden der vereniging zijn gehouden tot het betalen van de vastgestelde
jaarlijkse contributie vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar. Het Dagelijks Bestuur is
bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting
tot betaling van contributie te verlenen.
9.2 Bij aanmelding voor het lidmaatschap na 1 juli van een bepaald jaar is het nieuwe lid
slechts verplicht de helft van de contributie voor dat jaar te betalen.

10.

Wijziging van dit Reglement
10.1 Wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan slechts geschieden in een Algemene
Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur dan wel op voorstel van tenminste een
derde der leden van de vereniging.
10.2 Een woordelijke tekst voor een voorstel tot wijziging ligt tenminste 14 dagen ter inzage
voor ieder lid van de vereniging, na aankondiging in een bij de leden bezorgde flyer en/of
publicatie in de dorpskrant.
10.3 Een digitale versie van het voorstel wordt op verzoek per e-mail toegestuurd door de
Secretaris, desgewenst tegelijk met de bestaande ongewijzigde versie.
10.4 Een besluit tot wijziging vereist een meerderheid van twee-derde van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.

11.

Slotbepalingen
11.1 In alle gevallen waarin de Statuten en/of dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien,
beslist het Bestuur.
11.2 Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking op de dag nadat het door de
ledenvergadering is goedgekeurd.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2018.
.

.

Van de Activiteitencommissie
Datum

Zaal open Aanvang Wat is er te doen?

za: 15 sep

18:00h

za: 06 okt
za: 20 okt
za: 10 nov
vr: 23 nov

20:30h
nader
nader
nader

Barbecue voor de Dorpshuisvrijwilligers
(u heeft toch het strookje wel ingeleverd?)

Pubquiz
Wijnproeverij (k an nog 27/10 worden!)
Feest met band
Bingo
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