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Aanwezig: voorzitter Roland Briefjes, secretaris Eric van Beek, penningmeester Samantha v.d. 

Sluis, bestuursleden Marga Collé en Renée Hulzinga; 10 leden; namens het 
gemeentebestuur wethouder Marcel Bos en de heren Henk Dongstra (OB),  
Jakob Baar (VVD), Bart Polpe (PvdA) en Rik Berends (GL). 

Afgemeld: mw Hottie Cnossen, mw Alie Jansen, mw Klazien van Dijk, mw Margaret van Beek, 
mw Yvonne Briefjes, dhr Jaap Mekel en de raadsfracties van WijLokaal en CDA. 

 
1. Opening 
 Voorzitter Briefjes opent om 20:03u de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Er zijn geen toevoegingen aan de agenda. 
 

2. Notulen voorgaande ledenvergaderingen 
 De notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 21-03-2019 en de Najaarsvergadering dd.  

21-11-2019 werden gepubliceerd in “De Wyken” en via de website, alsmede ter inzage gelegd.  
Ze worden goedgekeurd zonder vragen of opmerkingen. 

 

3. Mededelingen (geen mededelingen) 
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
 Het jaarverslag van de secretaris, zoals gepubliceerd in “De Wyken” en via de website, alsmede ter 

inzage gelegd, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

5. Actuele zaken  
 

5.1 WhatsApp BuurtPreventie 
 WABP-Coördinator Hans Meijer geeft een overzicht van de stand van zaken betreffende de 

Ravenswoudse appgroep. Ook wordt de werkwijze nog eens helder uiteengezet. We zijn aangesloten 
bij de landelijke organisatie en voor alle vragen bereikbaar via de coördinator (telefoonnummer op 
de WieDoetWat-pagina in “De Wyken” en ook via het mailadres whatsappravenswoud@gmail.com. 
Naar aanleiding van de presentatie heeft zich minstens één nieuwe deelnemer aangemeld. We blijven 
streven naar verdere uitbreiding. 

5.2 Aanpak Sportveld 
 Aan de hand van ca. 20 foto’s liet de secretaris zien wat er sinds de vorige ledenvergadering allemaal 

is gebeurd: gras zaaien op het speelveld, grondverplaatsing en andere werkzaamheden t.b.v. de 
bloemenweide, aanleg fietscrossbaan, plaatsing tafeltennistafel en pannadoelen. Op nog wat details 
na (en het definitief inzaaien van de bloemenweide) is het geheel nu wel ongeveer af. Gememoreerd 
werd dat dit project mede mogelijk is gemaakt door drie belangrijke subsidieverstrekkers, namelijk 
Het Fonds (gemeente Ooststellingwerf), Stichting Fonds Bercoop en het Coöperatiefonds van de 
RABObank. We zijn die instellingen dan ook zeer erkentelijk – maar: de grootste bijdrage, namelijk 
liefst 41% van de totale kosten, is opgebracht vanuit de eigen dorpsgemeenschap! De Stichting 
Dorpshuis, de voormalige Dorpsvereniging (nu Activiteitencommissie) en Plaatselijk Belang hebben 
dat gezamenlijk bij elkaar gelegd – en daarnaast is er ook nog de moeilijk in geld uit te drukken 
bijdrage van diverse vrijwilligers die ook essentieel was voor het welslagen van het plan waarvoor de 
eerste ideeën al in 2016 op papier werden gezet. Als dorp mogen we daar best trots op zijn. 

5.3 Overig 
 Er zijn geen extra agendapunten aangedragen 
 

6. Overleg met de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur 
 – Freddie Dillingh merkt op dat de glasbak aan de Compagnonsweg (ondanks eerdere klachten) bij 

regenval opnieuw slecht te bereiken is door de enorme plassen die daar ontstaan. Er is ooit een 
kolk geplaatst, maar die functioneert niet. Wethouder Bos neemt dit mee, met de opmerking dat 
zulke klachten altijd direct bij de gemeente onder de aandacht kunnen worden gebracht via de 
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website verbeterdebuurt.nl. Daarop volgt in de regel snelle tot zeer snelle actie, zoals ook vanuit 
het bestuur op basis van eigen ervaringen wordt ondersteund. 

 – Ten aanzien van het te vaak overvol zijn van het blankglas-vak van de glasbak wordt opgemerkt 
dat het legen van de glasbakken geen gemeentelijke zaak is, maar wordt gedaan door Omrin. 
Overigens mag blank glas wel altijd in het groene of bruine vak worden gegooid want dat staat 
recycling niet in de weg. Andersom is uiteraard niet de bedoeling! 

 – Wim Kunst informeert naar de vervanging van lantaarnpalen door moderne en zuinige LED-
verlichting. Hiervoor blijkt al een gemeentelijk plan te bestaan aan de uitvoering waarvan binnen 
afzienbare tijd wordt begonnen. 

 – Hans Meijer meldt dat de bermen van de Meester Lokstraat plaatselijk kapotgereden worden 
door zwaar (landbouw)verkeer en vraagt of de weg kan worden verbreed met bv. graskeien. Ook 
de uitvoering van deze suggestie blijkt al in voorbereiding te zijn. 

 

7. Financieel verslag 2019 & verslag kascommissie 
  De penningmeester licht het financieel verslag over 2019 toe. Het verslag van de kascommissie 

meldt dat de administratie er goed uitziet en in orde is bevonden en stelt voor décharge te verlenen. 
Dit voorstel wordt met algemene stemmen opgevolgd. 

 

8. Begroting 2020 & vaststelling contributie 
 De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Er zijn geen vragen of opmerkingen en de 

vergadering stemt in met het voorstel om de contributie voor 2020 ongewijzigd vast te stellen op €8. 
 

9. Bestuursverkiezing 
 Volgens het rooster is bestuurslid Renée Hulzinga aftredend (zij kwam in de plaats van de naar 

elders vertrokken Jan-Marcel van Dijken) en herkiesbaar, evenals voorzitter Roland Briefjes. Er zijn 
geen tegenkandidaten aangemeld, zodat beiden met algemene instemming zijn verkozen. 

 

10. Verkiezing kascommissie voor boekjaar 2020 
 Aftredend is dhr Frans Stam. De commissie bestaat voor 2020 uit mw Hottie Cnossen en mw Nina 

Boonstra. Dhr Wim Kunst is bereid om als reserve lid aan te treden. De vergadering stemt in met 
deze wijzigingen. 

 

11. Mededelingen van het Dorpshuis 
 Dorpshuis-penningmeester Rolf Bremerman geeft een overzicht van de financiën over 2019, met 

een financieel gunstig. Voor 2020 ziet het er natuurlijk heel anders uit als gevolg van de coronacrisis. 
 Voorzitter Henk van Dijk gaat in op de bestuurlijke perikelen die dreigen omdat zowel hijzelf als de 

penningmeester medio 2021 het einde van hun toegezegde termijn van 5 jaar bereiken en dan als 
bestuurslid zullen terugtreden. Het is tot dusverre niet gelukt om vervangers te vinden. Ook het 
bestuur van Plaatselijk Belang is er niet in geslaagd om – volgens de statuten van de Stichting daar-
toe uitgenodigd – een dorpsgenoot te vinden die namens PB zitting wil nemen in het stichtings-
bestuur. Zodoende dreigt er een groot probleem te ontstaan voor de continuïteit van het dorpshuis: 

 – 15 mei 2021 is de laatste dag in functie van huidige voorzitter en penningmeester; 
 – de overblijvende bestuursleden (Gerdien van Huis en Fred Dillingh) gaan de functies van 

voorzitter en penningmeester niet op zich nemen; 
 – indien er geen nieuwe vrijwilligers aantreden voor deze functies, zal de Stichting Dorpshuis per 

1 juni 2021 worden opgeheven. Het dorpshuis wordt in dat geval dus gesloten. 
  Er ontspint zich een levendige discussie, waarin de wethouder aangeeft dat vergelijkbare proble-

men zich ook in andere dorpen voordoen en al eens eerder aan de orde zijn gesteld in het 
OPO-overleg van de gezamenlijke Plaatselijke en Dorpsbelangen met de gemeente. De gemeen-
te kan dit niet oplossen, maar is wel bereid om mee te denken en te ondersteunen via de dor-
pencoördinatoren. 

  Stichtingsbestuur en PB gaan met elkaar brainstormen om te kijken wat er gedaan kan worden 
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om alsnog vers bloed in de besturen te krijgen, want ook PB staat voor de taak om volgend jaar 
een nieuwe secretaris te vinden omdat de huidige dan het einde van zijn 3e termijn bereikt. 

 – Henk van Dijk spreekt nog een dankwoord in de richting van Hottie Cnossen, die met Alie 
Jansen (beiden helaas niet aanwezig) vele jaren lang de coördinatie van het schoonmaken in en 
rond het dorpshuis heeft geregeld. 

 

12. Rondvraag 
 Mw Helen Stam spreekt haar waardering uit voor de mooie nieuwe tafels in de grote en kleine zaal. 
 Dhr Hans Meijer wijst op de schriftelijke informatie over en inschrijfformulieren voor de WABP. 
 Dhr Rik Berends (GroenLinks) meldt dat hij het tweede deel van de vergadering zeer interessant 

vond, met een boeiend inkijkje in de problemen van het verenigingsleven in kleine dorpen. 
 

13. Sluiting 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:55u. 
 

   


