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Verenigingszaken
Bestuurssamenstelling & -vergaderingen

Begin 2018 bestond het bestuur uit:
Voorzitter
Roland Briefjes
Secretaris
Eric van Beek
Penningmeester
Samantha van der Sluis
Algemene Leden
Marga Collé, Jan-Marcel van Dijken (afgetreden wegens verhuizing)
Het bestuur is 7 maal in vergadering bijeengeweest.
Ledenbestand

In 2018 konden 7 nieuwe leden en 1 opzegging worden genoteerd. Per 31-12-2018 telde de vereniging
aldus in totaal 117 leden. De contributie bleef onveranderd op €8,– per jaar.
Nieuwe inwoners in het dorp werden namens PB en Dorpsvereniging welkom geheten met een
bloemetje en het boekje met informatie over alle verenigingen in het dorp.
Website

De website www.ravenswoud.nl werd opgezet en beheerd door Jan-Marcel van Dijken. Na zijn vertrek blijkt dit een lastige klus. Een eenvoudigere manier om de site bij te houden is inmiddels in
studie.
Dorpskrant

De redactie van ‘De Wyken’ werkt zelfstandig onder verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang. In
de rubriek ‘Nieuws van Plaatselijk Belang’ worden mededelingen en wetenswaardigheden vermeld.
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan zaken waarmee het bestuur zich bezighoudt.

Dorpsbeheer
Algemeen

Klachten of opmerkingen van bewoners over wegen, straatverlichting en andere zaken in het publieke
domein worden besproken in het bestuur en met de betreffende instantie opgenomen – meestal de
Gemeente Ooststellingwerf.
Sportveld

Bij Het Fonds van de Gemeente Ooststellingwerf werd met succes een bijdrage gevraagd voor het
vereenvoudigde plan om het sportveld weer bruikbaar te maken. Uitvoering voorzien in 2019.

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 2018 naar tevredenheid.
Buurtbus

De secretaris bezocht namens PB de algemene vergadering van Buurtbusvereniging Ooststellingwerf.
Het chauffeursbestand telt 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.
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Overkoepelende Plaatselijk Belangen Ooststellingwerf (OPO)
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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: 4 februari 2019
Eric van Beek,
secretaris.



