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“De natuur 
als inspiratiebron 

voor verbinding 
ontwikkeling en 

groei”



 

Stichting 
The Butterfly House 
is in mei 2017 opgericht 
en in September 2017 gestart 
met haar activiteiten. Dit verslag 
bestrijkt de periode van Januari 2018 tot 
eind December 2018. Dit verslag dient ter 
verantwoording van de ANBI-status. 

Voor ons was dit jaar een jaar waarin we veel 
geleerd en bereikt hebben en mede dankzij 
de gulle giften van diverse fondsen. Een jaar 
waarin we 2 tuinen hebben gerealiseerd, 
veel educatie hebben uitgevoerd en op veel 
verschillenden momenten en evenementen 
zichtbaar zijn geweest. 

Naast de activiteiten die we in onze 
plannen hebben aangekondigd zijn we ook 
regelmatig aanwezig geweest op grote 
publieke evenementen en festivals. Hierdoor 
hebben veel mensen kennis gemaakt met 
onze stichting. Dit heeft ertoe geleid dat er in 
het afgelopen jaar zich een groep vrijwilligers 
heeft gevormd en dat we in de komende 
periode nieuwe tuinen gaan aanleggen en 
ontwikkelen. 

In de afgelopen periode 
hebben we onze ideeën kunnen 
testen in de realiteit en vanuit deze 
ervaringen zijn we de plannen voor de 
komende jaren verder  aan het vormgeven. 

VERSLAG 
VAN HET 

BESTUUR

POSITIE 
STICHTING

 Zoals 
geformuleerd in  

de projectplannen en 
beleidsplan wordt het betrekken 

van de community bij de tuinen benoemd 
als een belangrijke pijler in onze actviteiten. 
We zijn dit jaar erg goed geslaagd in deze 
doelstelling en zien betrokkenheid van de 
Scouting Bunde, Tennisclub Bunde, (basis)
scholen in Meerssen en Maastricht, IVN, 
CNME, Bikepark 043, Trajekt, Landgoed 
Vaeshartelt en Buitengoed Geul en Maas.  

Daarnaast zien we tijdens evenementen een 
steeds groter aantal deelnemers. We hebben 
in en aan de tuinen gewerkt met studenten 
van UWC, I-Arts en Maastricht Science 
Programm. In Maastricht hebben we een 
deel van de activiteiten moeten verplaatsen 
naar de binnenstad. De tuin was namelijk 
gesitueerd op een bouwterrein en door de 
warme zomer niet voldoende ontwikkeld. 
Maar door deze stap hebben we meer en 
ander publiek kunnen bereiken met onze 
activiteiten.  

TOEKOMST
Voor 

het 
komende jaar 

staat de verdere 
doorontwikkeling van de 

bestaande tuinen en de ontwikkeling 
van twee nieuwe tuinen op het programma. 

Een hoogstamboomgaard gecombineerd met 
vlindertuin in Hoensbroek en een vlindertuin bij 
Buitenplaats Vaeshartelt. 

De komende jaren willen we meer mensen 
actief bij onze stichting betrekken als 
vrijwilliger. De uitbreiding van het aantal tuinen 
zal hieraan bijdragen. 

Het aanbod in educatie gaan we verder 
professionaliseren en uitbreiden. We gaan 
een coördinator aanstellen die alle organisatie 
rondom de educatieprojecten gaat oppakken. 
Daarnaast hebben we ons educatieteam 
uitgebreid met 2 personen en gaan we dit in 
het komende jaar verder uitbreiden. 

Ook de stichting zelf zal zich verder gaan 
professionaliseren. Het huishoudelijk reglement 
en een vrijwiligersbeleid worden momenteel 
verder ontwikkeld. Daarnaast is het bestuur 
voornemens om zich uit te breiden met 
minimaal 1 of 2 personen. Hiermee 
wordt de continuïteit van het 
bestuur in de toekomst 
veiliggesteld.

Stichting ‘The Butterfly House of Stefan Cools’
P/a Oranjeplein 9 6241 EN Bunde

Tel: 06-52624585
E-mail: info@thebutterflyhouse.nl 
Website: www.thebutterflyhouse.nl 
Bank: NL73]RABO0320481697 
RSIN: 8575.66.933
KvK: 68731000

Stichting ‘The Butterfly House’ heeft de ANBI-status.

Het bestuur van de Stichting The Butterfly House of 
Stefan Cools bestaat uit 3
personen te weten: 
S.J.C Van den Beuken  Voorzitter
C.P.H.M Vleugels  Secretaris
W.J. Cools   penningmeester

Er hebben in 2018 geen veranderingen binnen het 
bestuur plaatsgevonden.Meer informatie over o.a. 
het bestuur is te vinden in de notariële akte van 
Stichting The Butterfly House of Stefan Cools. Deze 
akte inclusief statuten vindt u op de website van de 
stichting; www.thebutterflyhouse.nl

De stichting heeft geen medewerkers in dienst

Organisatie

Bestuur
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voorzaaien planten 
met studenten 

UWC

The Butterfly 
House is Bijen 

voedselbank t.b.v 
Inzaaiweek

Deelname NLDoet, 
bollen planten, paden  

& bloemenheuvels 
aanleggen
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Opening tijdens Boomfeestdag 
2018. Samen met kinderen 
van de Bundeling hoogstam 

fruitbomen geplant

ap
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layout & aanleg
i.s.m studenten

UWC

plaatsen infobord & start 
Pioniers Vlindertuin

Deelname Inzaaiweek. 
o.a. ingezaaid bij 

Vaeshartelt en Bikepark 
043

Educatie uitgevoerd bij 
o.a. BSO de Boomhut, 

Trajekt en Open 
Monumentendag

Onderzoek door 
studenten MSP 

vlindertuin van de 
toekomst

Samenwerking met studenten 
I-Arts. Onderzoek naar de 
vlindertuin van de toekomst 
(geinspireerd op de Pioniers 

Vlindertuin). Uitkomst o.a. nieuw 
educatieproject Renewwal.
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Rondgang
 Vlindermobiel

o.a Duurzaamheids 
markt Meerssen 

en bij BS Fransiscus

Stichting The 
Butterfly House is 

het afgelopen jaar 
regelmatig in diverse 

media verschenen, oa; 
L1, MeerTv, Dagblad 

de Limburger

Educatie bij BS Fransiscus 
en OBS de Bundeling
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Aanwezigheid 
Bundermijt en verkoop 

Biobollen

Nationale Inzaaiweek
ingezaaid in de Vlindertuin 

Meerssen, Sportterrein Heiveld, 
OBS De Bundeling

ap
ril

 
20

18

Deelname aan 
Koningsdag 2018

ap
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Deelname aan Open 
Tuin Dagen Velt
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Inzaaien percelen 
Geulle ism BS 

Ondersteboven

werken in Vlindertuin 
samen met IVN 

Meerssen
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Het project ‘Vlindertuin 
van de toekomst’ is 

gepresenteerd tijdens 
het ‘We make the city’ 
festival in Amsterdam

Studenten van UWC hebben 
de Pioniers Vlindertuin 
in kaart gebracht en 

samengevoegd in een 
herbarium naar eigen 

vormgeving

verhalenexpostie 
bij Vaeshartelt 

i.s.m. Erfgoedhuis 
Meerssen

Educatie tjjdens 
‘Ontdek je eigen 
stad’ van Trajekt

Presentatie Vlinderroute 
Vaeshartelt tijdens open 

monumentendag

Free Butterfly School bij 
o.a. CNME, Weekmarkt, 
Station, Groene Loper en 

Tapijntuin

Educatie bij Happy Kids 
Club Wittevrouwenveld
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VLINDERTUIN MEERSSEN

PIONIERS VLINDERTUIN SPHINXKWARTIER



STICHTING
THE BUTTERFLY HOUSE

Oranjeplein 9
6241 EN BUNDE 

www.thebutterflyhouse.nl
info@thebutterflyhouse.nl

 
De jaarrekening en begroting van de stichting vind u in een 

apart bestand gepubliceerd op onze website 
www.thebutterflyhouse.nl

 

Het bestuur heeft dit jaarverslag, financieel jaarverslag en begroting in 
juni 2019 opgesteld en goedgekeurd.

Aldus vastgesteld door de bestuursleden

De voorzitter    De Secretaris    De penningmeester      
   S.J.C van den Beuken   C.P.H.M Vleugels  W.J. Cools

Jaarrekening & 
Begroting

Vaststelling


