JAARVERSLAG VERENIGING DORPSBELANGEN R.A.S. 2016

Algemeen:
De vereniging:
Heeft notarieel vastgelegde statuten
Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Is lid van de B.O.K.D.
Heeft een bestuurslid in het bestuur van de Stichting ’t Rashuys
Is aanspreekpunt namens de inwoners voor gemeente en andere instanties
Is wederverkoper van NLD Energie
Heet nieuwe inwoners welkom en geeft een informatieboekje uit
Is actief in het bezoeken van oudere inwoners en bijzondere gebeurtenissen
Heeft ± 177 leden (huishoudens)
Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter Monica Bruggenweerth
Secretaris Arent Anema
Penningmeester Pierre Baas
Mieneke Ram
Jaap Bleker
Wiebe Kruijer
1 vacature
Kascommissie
Kascommissie voor het jaar 2016 zijn Geerttruida Verschuure en Johan Kasper. Geerttruida Verschuure is aftredend en wordt vervangen.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2016 6 keer in een reguliere vergadering.
Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd 21 april 2016 gehouden in ’t Rashuys te
Roderesch.
Na de reguliere agendapunten werd er een start gemaakt met de Visie op de RAS Dorpen. In
groepen werden diverse thema’s behandeld die input gaan leveren voor het vervolg.
4 mei Dodenherdenking
Samen met de Evangelische Gemeente is 4 mei bij het Evangelisch kerkgebouw een dodenherdenking gehouden.
In 2016 is overlegd met of zijn de volgende vergaderingen bezocht:
Gemeente Noordenveld
Diverse overleggen over het onderhoud van de openbare plantsoenen in onze dorpen.
Er zijn verschillende overleggen geweest ivm het verkeer door de dorpen en met name de Esweg
vanwege de schooljeugd naar Nieuw Roden. Er is een aparte Werkgroep Verkeer in het leven geroepen.
We waren vertegenwoordigd in een werkgroep SMA van de gemeente.
De Nieuwjaarsreceptie is bezocht.
Bijeenkomst met enkele ambtenaren van gemeente Noordenveld met als onderwerp de schouw in

onze dorpen. Er is structureel overleg en problemen worden meestal vlot uitgevoerd door gemeente.
De Drentse Kei
Diverse bijeenkomsten zijn bezocht. Het gaat hier over duurzame energie. Dorpsbelangen is lid
geworden en wederverkoper.
IJsvereniging
Jaarvergadering bijgewoond.
B.O.K.D.
Indien zaken voor ons belangrijk zijn worden vergaderingen bezocht.
RAS Op Glas
Bestuursleden nemen deel in het overleg. Er zijn in 2016 verschillende overleggen geweest.
Bloemendames
De bloemendames hebben bij bijzondere verjaardagen, nieuwe inwoners en bij bijzondere gelegenheden weer bloemstukjes uitgedeeld. Dit wordt elk jaar weer zeer gewaardeerd door de ontvangers. Met Pasen hebben de bloemendames zelf een bloemetje ontvangen.
Feestweek
De feestweek had dit jaar voor het eerst een andere vorm. De feestelijkheden zijn compacter op
enkele dagen geweest en niet een volledige week. Er was voor elk wat wils. De organisatie (grotendeels bestaande uit verenigingen uit het RAS-gebied) kan bogen op veel steun van de inwoners. Alle onderdelen verliepen zonder problemen en konden op grote waardering van de deelnemers en toeschouwers rekenen.
Mede door financiële bijdragen van de inwoners van de RAS-dorpen en een groot aantal sponsoren, was het weer mogelijk in de feestweek vele succesvolle activiteiten te organiseren.
Opnieuw waren er veel deelnemers uit alle drie de kernen. De exploitatie van de feestweek werd
afgesloten met een positief saldo.
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