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Ons dorp in getallen

 Inwoners 830 

 345 huishoudens

 227 hectare groot

 356 unieke adressen

 455 auto’s

 95 bedrijfsvestigingen
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Bestuur en toezicht Bosduivel

 Goed bestuur en toezicht

 Bewuste reflectie op doen en laten

 Bewust van maatschappelijke doelstelling

 Transparant en zorgvuldig handelen
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Nieuwe statuten Bosduivel 

 Hulp ingeroepen Louis Houwen, bewoner en hoogleraar private-

public governance

 Stichting Dorpshuis Heilig Landstichting

 Leesbaar, toegankelijk en afgestemd op ons dorp
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Doelstelling Bosduivel

 De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de 

saamhorigheid en betrokkenheid van de bewoners van de Heilig 

Landstichting en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 

van het woord. 
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Realisering van de doelstelling van 

de Bosduivel

 het bevorderen en ondersteunen van een gedifferentieerd aanbod 

van sociaal-culturele en soortgelijke activiteiten

 het ter beschikking stellen van het dorpshuis ten behoeve van 

activiteiten die primair op de bewoners van Heilig Landstichting zijn 

gericht
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Bestuurders & Toezichthouders

 Zijn onafhankelijk en handelen integer

 Alert op belangenverstrengeling

 Gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met 

tegenstrijdige belangen

 Realiseren van de maatschappelijke doelstelling

 Dialoog met interne en externe belanghebbenden

 Naleving wet- en regelgeving
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Bewoners = 830

Bestuur DV
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Raad van Toezicht

Kerngroep vrijwilligers

Dorpsvereniging Heilig Landstichting Stichting Bosduivel

Activiteiten & gebruikers



Bestuur

 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee leden die 
woonachtig zijn in de Heilig Landstichting

 Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal drie 
jaar. 

 Aftredende bestuursleden kunnen ten hoogste éénmaal voor een 
periode van maximaal drie jaar worden herbenoemd. 

 Marga van Schalkwijk (secretaris)

 Wim Wispelweij (penningmeester)

 Wim de Vries (voorzitter)
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Toezicht 

- De stichting heeft een raad van toezicht, die uit twee natuurlijke 

personen bestaat. 

- Leden van de raad van toezicht dienen tevens deel uit te maken 

van het bestuur van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting te 

Berg en Dal. 

- De raad van toezicht legt jaarlijks verantwoording af aan de 

algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging. 

- Benoemd zijn:

Jan de Koning

Jochem van der Staaij
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Kernteam Bosduivel

 Vrijwilligers gastvrouw/man

 Anna Mourits

 Annelies van Gunst

 Bert Peters

 Coosje Brunnekreeft

 Els Vermue

 Nelleke Limonard

 Wilma Tak
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Afscheid 

 Afscheid van Han van Wijk als voorzitter Bosduivel
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