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Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan 2017-2019 van de Stichting ‘The Butterfly House of Stefan Cools’.
De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 9 mei 2017 en gevestigd in Bunde. De
aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de stichting is dat we in 2016 zijn gestart met
het opzetten en realiseren van openbare Vlindertuinen en daaraan gerelateerde projecten.

“Door verwondering meer kennis en begrip kweken over de natuur” 

Vanuit zijn praktijk als beeldend kunstenaar op het snijvlak tussen kunst, natuur en
wetenschap heeft Stefan Cools in 2016 de eerste stappen gezet naar het realiseren van
openbare Vlindertuinen. Het doel voor hem was om zoveel mogelijk mensen in aanraking te
brengen met vlinders. Met zijn kunst bereikt hij een bepaalde doelgroep, maar met een
openbare tuin zou dit bereik veel groter worden. 

Al snel werd duidelijk dat dit project hem boven het hoofd ging groeien. Naast zijn kunst, die
ook steeds meer een podium krijgt in Nederland, was het niet meer mogelijk om dit project
alleen te realiseren. Dat is de reden geweest dat in mei 2017 de stichting opgericht is die zijn
naam draagt. Voor de naam is gekozen om in ieder geval de relatie met zijn werk te behouden,
ook al gaat de stichting op termijn zijn eigen weg volgen. Stefan neemt zelf geen zitting in het
bestuur van de stichting. 

Als stichting zijn wij verplicht een notariële akte op te laten stellen. (Ook wel de statuten
genoemd). In deze akte is o.a. beschreven wie de bestuurders van de stichting zijn. Als
Stichting staan we ingeschreven bij de kamer van koophandel en zijn we aangemeld bij de
belastingdienst. Het beschrijven van een beleidsplan is noodzakelijk voor het verkrijgen van de
status Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Bij het opstellen van de beleidsplan hebben
wij rekening gehouden met de eisen van de ANBI. 

Het belang van een ANBI-status is dat organisaties en particulieren hun giften/schenkingen
kunnen aftrekken van de belasting en wij als stichting worden gevrijwaard van het betalen van
belasting over giften/ schenkingen. 

Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de stichting haar werk uitvoert om haar
doelstelling te bereiken. Het plan mag gezien worden als een meerjarig beleidsplan. Het plan
geeft inzicht in: 

· het werk dat de Stichting doet 
· de manier waarop de Stichting geld werft 
· het beheer van het vermogen van de Stichting 
· de besteding van het vermogen van de Stichting 

Het bestuur Stichting ‘The Butterfly House of Stefan Cools’
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1. Inleiding 

Stichting ‘The Butterfly House of Stefan Cools’ staat de komende jaren voor de uitdaging om
Vlindertuinen en bijbehorend programma in de Provincie Limburg te realiseren. De eerst twee
tuinen staan al in de startblokken; in Meerssen en Maastricht gaat eind 2017 de eerste ‘schop
in de grond’. Voor deze twee tuinen is al een groot deel van de financiering binnen en ook de
eerste contacten met lokale en landelijke partners zijn al verregaand gemaakt. Daarmee heeft
de stichting een goede basis om te kunnen starten. 

Deze twee tuinen hebben een looptijd van ten minst 2 jaar, vandaar ook een beleidsplan van
2017-2019. Na deze 2 jaar wordt er weer een nieuw beleidsplan geproduceerd. 

Uiteindelijk is het doel om in heel de Provincie Limburg een netwerk van vlindertuinen aan te
leggen, zodat er niet alleen een positieve impuls voor de natuur wordt gegeven maar ook voor
de bewoners en bezoekers van de provincie. 
Ook voor de toekomstige tuinen zijn er al diverse contacten gelegd met gemeentes in de
Provincie Limburg, zoals de Gemeente Valkenburg en de Gemeente Heerlen. In de loop van
2018 zullen de plannen voor deze gemeentes meer vorm gaan krijgen. 

Gekoppeld aan de tuin is een uitgebreid en interdisciplinair programma van activiteiten
vormgegeven. Dit bestaat uit samen werken en ontspannen in en rond te tuinen met
verschillende ‘groepen’ in de samenleving en educatie voor kinderen en volwassenen. 

De uitdaging voor de komende jaren is om voldoende mensen te betrekken bij de Stichting en
de tuinen. Draagkracht te realiseren en te behouden en voldoende middelen voor de
toekomstige ontwikkelingen te verkrijgen. We hebben nu een goed momentum, daarvan moet
optimaal gebruik gemaakt worden zodat we in de toekomst kunnen blijven groeien. 

Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijk helder doel nodig. Het bestuur maakt
met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt. Dit plan en de begroting zijn
meetinstrumenten om vooruit te kijken en om in de toekomst te kunnen evalueren wat we
hebben bereikt. Het geeft een goed inzicht in de activiteiten, projecten en werkzaamheden van
de Stichting. 

Het bestuur Stichting ‘The Butterfly House of Stefan Cools’ 

Voorzitter Sandra van den Beuken 

 



2. Missie, visie, doelstelling en strategie 

In de projecten die in aanloop naar de realisatie van de tuinen zijn uitgevoerd hebben we
gezien dat de vlinder een mooie metafoor is om de grote processen in de natuur te duiden. De
cyclus van een vlinder (ei-rups-pop-vlinder-ei) maakt de circulariteit en de capaciteit om te
transformeren van de natuur inzichtelijk. De afhankelijkheid van de rups van 1 specifieke plant
laat zien hoe alles in de natuur met elkaar verbonden is en hoe een kleine verandering grote
gevolgen kan hebben. 
Met de ‘toegankelijke’ vlinder als onderwerp en de verbeeldingskracht van de kunst worden
grote processen in de natuur begrijpelijk gemaakt en krijgt men in het geheel meer begrip
voor het belang van de natuur om ons heen.

2.1 Missie
De stichting wil het complexe en abstracte begrip natuur
graag vatbaar en begrijpelijk maken. De levenscyclus
van de vlinder, een diertje dat veel mensen aanspreekt,
is hiervoor een mooie metafoor.

2.2 Visie
Om deze missie te bereiken wil de stichting de
verbeeldingskracht van de kunst inzetten om mensen  op
een andere manier naar de natuur te laten kijken,
mensen bewuster te maken van de werking van de
natuur en van de rol die mens daar zelf in kan spelen. 
De levenscyclus van de vlinder is een metafoor voor de
natuur in zijn geheel. De afhankelijkheid van
vlinderrupsen van specifieke planten (waardplanten)
maakt de onderlinge verbondenheid van de diverse
natuurlijke elementen duidelijk. De levenscyclus van de
vlinder laat op kleine schaal de circulaire werking van de
natuur zien.  Verbeeldingskracht en verwondering dienen
te worden ingezet om kinderen en volwassenen
'grensoverschrijdend' te doen denken. 

2.3 Doelstelling 
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

· het realiseren van vlindertuinen met een educatieprogramma; 
· het organiseren en uitvoeren van lezingen, excursies, presentaties en andere

educatie- en kunstprojecten; 
· het organiseren van culturele manifestaties en tentoonstellingen; 
· het inhaken op en dwarsverbanden leggen met bestaande initiatieven op het gebied

van natuur en cultuur; 
· het samenwerken met partners uit andere disciplines en sectoren.

2.4 Strategie 

2.4.1 Huidige situatie 
Op dit moment zijn er twee vlindertuinen waarvoor de plannen door gemeentes en andere
partijen zijn goedgekeurd en waar we in de aankomende periode mee kunnen gaan starten.
Daarnaast is ‘De Vlindermobiel’ gerealiseerd en is er een  samenwerking met het United World
College  opgestart. 



Vlindertuin Meerssen

De Vlindertuin Meerssen wordt gerealiseerd op een oud voetbalterrein op het sportterrein ‘t
Heiveld in de Gemeente Meerssen. De tuin in in mei 2017 ingezaaid met groepen van de
diverse sportclubs gevestigd op ‘t Heiveld. Vanaf het najaar 2017 zal de tuin samen met
kinderen en volwassen in de gemeente Meerssen worden ontworpen, gerealiseerd en
onderhouden. 

Hiervoor zijn samenwerkingen aangegaan met bestaande initiatieven en bedrijven in de
Gemeente, zoals de Scouting, Bunde Nu Samen, Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer
enzovoorts. De tuin is volledig openbaar en is door iedereen te bezoeken. Gekoppeld aan de
tuin wordt een educatieprogramma aangeboden aan twee scholen (voorjaar 2018). Ook zal de
Vlindermobiel een rondgang maken bij diverse clubs en evenementen.

Pioniers Vlindertuin Sphinxkwartier

De Pioniers Vlindertuin Sphinxkwartier heeft een ander karakter dan de Vlindertuin Meerssen.
De tuin heeft een tijdelijke aard en zal opgebouwd worden met pioniersplanten.
Pioniersplanten zijn planten die zich het eerste vestigen op een braakliggend stuk terrein en
bereiden de grond voor de volgende planten voor. Deze tuin is gelegen in het Sphinxkwartier,
een stuk Maastricht dat wordt her-ontwikkeld van industrieterrein naar een creatief stadsdeel.
In deze ontwikkeling wordt er ‘gepionierd’, nieuwe vormen van ontwikkelen worden uitgetest
op deze locatie. Omdat deze tuin is gelegen in een nieuw stadsdeel van Maastricht wordt er
gewerkt met diverse groepen uit de samenleving, zoals vluchtelingen en kinderen. Hiervoor is
ook een samenwerking aangegaan met bestaande initiatieven die al werken met deze groepen.

De Vlindermobiel

De Vlindermobiel is een voertuig dat in 2016 is ontwikkeld door Stefan Cools. Dit voertuig kan
ingezet worden voor diverse doeleinden; onderzoek, presentatie, educatieprojecten
enzovoorts. De Vlindermobiel wordt vanaf 2017 ingezet voor (educatie)projecten en
presentatiemomenten rondom de vlindertuinen. Doordat er in de aanvragen voor subsidies een
deel van de activiteiten met de Vlindermobiel zijn opgenomen, kunnen we dit gratis aanbieden
aan scholen en organisaties. Hierdoor kunnen we mensen op een laagdrempelige manier
kennis laten maken met onze werkzaamheden als Stichting. 

 



Samenwerking UWC

Het United World College is een internationale school gelegen in Maastricht. Kinderen worden
van 4 tot 18 jaar op deze school onderwezen in diverse programma’s. Voor het komende
schooljaar wordt er met diverse programma’s samengewerkt. Vanuit het Service Learning
program zal een aantal kinderen komen ondersteunen bij diverse werkzaamheden.  Samen
met studenten van de kunstsectie zal er een project rondom de Vlindertuinen en transformatie
georganiseerd worden. En met eindexamenkandidaten kunst zal er 4 x een werksessie
gehouden worden. 

Overig partners: Scouting Bunde, Bunde Nu Samen, I-Arts enzovoorts. 

2.4.2 Activiteiten van de organisatie 
Naast de boven genoemde activiteiten is er een aantal zaken die de Stichting in de komende
periode gaat uitvoeren. Daarnaast zijn er enkele doorlopende werkzaamheden die het
voortbestaan van de Stichting waarborgen. 

Komende periode

· ontwikkeling en realisatie van de tuinen in Meerssen en Maastricht samen met diverse
partijen uit de samenleving

· ontwikkeling en uitvoeren van educatieprojecten tot 2019, in 2018 dienen de
voorbereidingen gestart te worden om dit in de toekomst verder te zetten. 

· met De Vlindermobiel diverse evenementen en initiatieven bezoeken ter promotie van
de tuinen en aanverwante projecten

· andere kleinschalige activiteiten zoals de Free Butterfly School en Vlinderwandelingen

· ontwikkeling multi-disciplinaire projecten met partners als UWC & I-Arts

Doorlopende werkzaamheden

Betrekken van mensen

In het algemeen zal er gewerkt moeten gaan worden aan het betrekken van meer mensen bij
de stichting en de Vlindertuinen. Dit zijn mensen die samen de tuinen gaan aanleggen en
onderhouden, educatieprojecten gaan uitvoeren, communicatie en documentatie verzorgen.

Nieuwe tuinen opstarten

Om het doel van het netwerk van tuinen te bereiken zal er ook in het komende jaar gewerkt
moeten gaan worden aan de volgende tuinen. Hiervoor zijn er al contacten geweest met de
Gemeente Valkenburg en de Gemeente Heerlen. Het is van belang om deze projecten concreet
te gaan maken en om financiering van deze projecten te gaan vinden. 



3. Organisatie

3.1 Beleid Stichting The butterfly House of Stefan Cools.
Informatie en communicatie naar de ondersteunende fondsen, vrijwilligers en partners
doormiddel van sociale media en de website van de Stichting. De komende jaren worden de
onderstaande stukken jaarlijks opgemaakt. 

· Jaarverslag afgelopen jaar (vanaf 2019)

· Beleidsplan komend jaar (2017-2019)

· financieel verslag afgelopen jaar (vanaf 2019)

· Begroting komend jaar (2017-2018)

3.2 Gegevens stichting 
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

3.3 Bestuur 
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

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen
vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van
donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als
bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen
van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen bestaat het bestuur
uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen. 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het
vaststellen van de financie ̈le jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden
elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte. 



Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden wie
welke acties oppakt en uit gaat voeren. 

Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notarie ̈le akte van Stichting The
Butterfly House of Stefan Cools. Deze akte inclusief statuten vindt u in bijlage I.

3.4 Werknemers 

De stichting The Butterfly House of Stefan Cools heeft geen werknemers in dienst. Wel zal zij
op projectbasis samenwerken met derden. Voor algemene werkzaamheden zoals het
onderhoud van de tuinen zal er met vrijwilligers gewerkt gaan worden. 



4. Financiën 

4.1 Beschikking vermogen van de stichting 
De Stichting The Butterfly House of Stefan Cools is als toekomstige ANBI- Stichting verplicht
administratie te voeren. Uit de administratie moet blijken welke bedragen (per bestuurder) aan
onkostenvergoeding zijn betaald. In de statuten van de Stichting is dit beschreven. 

Nogmaals wil het bestuur benadrukken dat de bestuurders van de Stichting The Butterfly
House of Stefan Cools zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Alle inkomsten en
uitgaven worden beschreven in de jaarstukken. Na goedkeuring worden de jaarstukken op de
website geplaatst. 

4.2 Afwezigheid van winstoogmerk 
Aangezien stichting The Butterfly House of Stefan Cools geen winstoogmerk heeft, behoort
volledig (financieel) inzicht tot de belangrijkste informatiebronnen. Een goede administratie
begint bij het registreren van donateurs, giften, relaties (crediteuren en debiteuren),
communicatie en abonnementen. 

4.3 Bestemming liquidatiesaldo 
De stichting heeft het volgende in de statuten vastgelegd: Het bestuur bepaalt welke
bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting
zal worden gegeven, met dien verstande dat een eventueel positief saldo wordt overgemaakt
naar één of meerdere algemeen nut beogende instellingen met een soortgelijke doelstelling. 

 

4.4 De wijze waarop de stichting fondsen wil werven. 
In onderstaand overzicht vindt u de  organisaties van wie de Stichting tot op heden geld heeft
ontvangen. 

gemeente meerssen 6850

huis voor de kunsten 2250

Rabobank 1500

edmond hustinx 2500

Kannunik Salden (garantiesubsidie) 1000

Elisabeth Strouvenfonds 3250

De Stichting wil geld binnen krijgen door sponsoring, donaties, (giften) subsidies en
fondsenwerving. De werving van geld gebeurt door landelijke en provinciale fondsen en
subsidies aan te vragen en op een kleinschalige manier via contacten met relaties, zakelijk en



privé. Ook zal de stichting inkomsten vergaren door educatieprojecten, presentaties en
aanwezigheid op evenementen. 

4.5 Kosten 
Om de doelen van de Stichting te realiseren is er geld nodig. Hierbij word uitgegaan van de
jaarlijkse kosten, basis-/structurele kosten en ontwikkelingskosten om de Stichting draaiende
te kunnen houden. Wil de Stichting kunnen groeien in haar activiteiten en investeringen, dan is
er meer geld nodig. Het geld zal besteed worden aan het aanleggen van de tuinen, website,
sociale media, informatievoorziening, PR-activiteiten, educatieve projecten en het aankopen
van gereedschappen en materialen. Het gros van de fondsen die tot op heden zijn ontvangen
zal ingezet worden om de twee tuinen te realiseren en om bijbehorende activiteiten uit te
voeren. 

Globaal overzicht van de structurele kosten

Bankkosten (gemiddeld 12,- p. maand 144

Boekhoudkosten (12,95 p. maand & opmaken
jaarrekening) 

350

PR en communicatie 700

Verteer vrijwilligers 100

In de begroting van 2017-2018 vind u gespecificeerd overzicht van de kosten en lasten van de
stichting (bijlage II).

5. Vaststelling

Het bestuur heeft dit beleidsplan in september 2017 opgesteld voor het verkrijgen van de
status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen van de beleidsplan heeft het
bestuur rekening gehouden met de eisen van de ANBI. 

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 
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