
Voorstel voor betrokkenheid dorpsvereniging bij Stichting “De Bosduivel”  

(officieel: stichting Gemeenschapshuis HLS) 

Aanleiding 

Het bestuur van De Bosduivel heeft aan ons als dorpsvereniging gevraagd om bij te dragen aan het 

toezicht op hun stichting met als doel om deze transparant te maken voor het dorp en de verbinding 

met het dorpsleven te borgen.  

Als dorpsvereniging hebben wij op deze vraag positief gereageerd. Dorpshuis en dorpsvereniging 

hebben een gelijkgerichte missie om in het algemeen de sociale cohesie te bevorderen middels het 

organiseren van activiteiten en ontmoetingen in ons dorp. Voor het dorpshuis geldt daarbij de 

voorwaarde dat de exploitatie kostendekkend moet zijn met meerdere gebruikers, en een 

onafhankelijke positie naar alle gebruikers. Daarom is De Bosduivel ook een eigen (vrijwilligers) 

organisatie met eigen financiën (en ook een eigen gemeentelijke subsidie). De dorpsvereniging wil 

helpen waar het kan om De Bosduivel te versterken, omdat we er ook belang bij hebben dat deze 

ontmoetingsruimte er voor ons is.  

Stichting De Bosduivel heeft nu een (uitvoerend) bestuur, en verder ontbreekt governance. Het 

bestuur benoemt nu zelf de (nieuwe) leden. Ook vanwege nieuwe wetgeving per 1 juli 2021 wil het 

bestuur van De Bosduivel dit actualiseren. Bij het omgaan met gemeenschapsgeld vraagt de 

samenleving immers steeds meer om transparantie, verantwoording (financieel en beleidsmatig) en 

checks and balances in de structuur. Vaak wordt dit voor stichtingen ingevuld met een 2-lagen 

model: toezicht en  bestuur. 

Wij snappen dat deze vraag om bij te dragen aan het toezicht bij ons als dorpsvereniging is gekomen, 

omdat wij zelf een vereniging zijn met een goede en transparante governance en ‘legitimatie’ in ons 

dorp. Dit laatste doordat ca 80-90% van de huishoudens lid is van de dorpsvereniging. 

Voorstel voor toezichtsmodel 

Het voorstel van het bestuur van De Bosduivel is om het bestuur van de Dorpsvereniging uit te 

nodigen om uit hun midden (en namens hen) twee leden te benoemen (niet zijnde de voorzitter en 

penningmeester) als toezichthouder van de stichting De Bosduivel. Dit is een formele relatie op 

afstand. Het bestuur van De Bosduivel is zelfstandig verantwoordelijk is voor beleid en financiën, 

maar zo ontstaat er wel een zekere klankbord en verantwoordingsrelatie.  

De raad van toezicht van De Bosduivel heeft de volgende taken: 

 advies en bijstand om een klankbord te zijn voor het bestuur De Bosduivel, met name in het 

meedenken over beleidszaken, belangrijke investeringen, de organisatie en de 

betrokkenheid van het dorp 

 benoeming van bestuursleden De Bosduivel op basis van een voordracht door het zittende 

bestuur De Bosduivel   

 goedkeuring jaarrekening en begroting; in het begrotingsproces het recht om gemotiveerd 

aanwijzingen te geven tot bijstelling van de jaarlijks vooraf door het bestuur vastgestelde 

begroting, en het goedkeuren van het financieel jaarverslag en het jaarlijks verlenen van 

decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid 

De zittingstermijn van een bestuurslid  van het bestuur stichting De Bosduivel wordt (evenals bij de 

DV): 3 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens 3 jaar. Totaal max 6 jaar. Om 



conflicterende belangen te vermijden, en de rollen van bestuur en toezicht netjes gescheiden te 

houden, kan iemand niet tegelijk lid zijn van beide besturen. 

In de algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging (meestal in de periode eind 

februari/maart) wordt ook op hoofdlijnen verantwoording afgelegd aan de dorpsbewoners (zijnde 

leden van de Dorpsvereniging) over het gevoerde beleid in De Bosduivel. Dit gebeurt gezamenlijk 

door het bestuur van De Bosduivel en de DV bestuursleden die zitting hebben in de RvT. 
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