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Voorwoord van de voorzitter

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting The Butterfly House over 2017. 

Stichting The Butterfly House is jonge stichting die sinds 2017 actief is. De stichting is in mei 
2017 opgericht en in September 2017 is er gestart met de activiteiten. Daarmee zijn er in 
2017 nog niet veel activiteiten te melden, maar er zijn wel een aantal belangrijke stappen 
gezet

1. De Vlindertuin Meerssen is gerealiseerd 
In Mei 2017 is de start gemaakt met de aanleg van de Vlindertuin Meerssen. Dit beperkte 
zich op dat moment tot het inzaaien van het perceel aan het Heiveld. In de zomer hebben in 
de tuin de zomerbloeiers uitbundig gebloeid. In het najaar is er gestart met de aanleg van de 
tuin en deze aanleg wordt in het voorjaar afgerond met de aanplant van diverse fruitbomen 
tijdens de Boomfeestdag

2. Aanleg Pioniers-Vlindertuin Sphinxkwartier gestart
In Maastricht zijn we tevens in het najaar gestart met de aanleg van de Pioniers-Vlindertuin 
Sphinxkwartier. De basis van de tuin is gelegd en de komende jaren zal deze tuin zich op 
een natuurlijke wijze verder ontwikkelen. 

3. Participatie & Educatie
Ook de eerste participatie en educatieprojecten hebben plaatsgevonden in 2017. In het 
jaarverslag zal er verder in worden gegaan op deze projecten

De toekomst - 2018

In 2018 zullen de twee tuinen verder worden ontwikkeld. De laatste elementen zullen worden 
toegevoegd maar er zal vooral worden gestart om kinderen, bewoners en studenten bij de 
tuinen te betrekken. Tevens is inmiddels bekend dat we in het najaar van 2018 gaan starten 
met een nieuwe tuin in Hoensbroek en worden er gesprekken gevoerd voor andere locaties. 
Ook zal de stichting zich verder gaan professionaliseren in bestuur maar ook in de 
communicatie en uitvoering van projecten. 
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1. Verslag van het bestuur

1.1 Activiteiten
Onderstaand volgt een omschrijving van de diverse activiteiten die door Stichting The 
Butterfly House zijn uitgevoerd. In het verslag zijn links opgenomen naar ons blog waar meer 
toelichting en beeldmateriaal is te vinden. Volgens het beleidsplan 2017-2019 focust de 
stichting zich op de volgende activiteiten

• 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 

Realisatie Vlindertuin Meerssen 

In 2017 hebben we de Vlindertuin Meerssen gerealiseerd. De tuin wordt in maart 
2018 geopend.  

Inzaaidag 5 mei 2017
Op bevrijdingsdag hebben we het perceel van de toekomstige Vlindertuin Meerssen 
ingezaaid met vlinder aantrekkende bloemen. Ongeveer 50 personen hebben deelgenomen 
aan de activiteit. Samen met de Scouting Bunde hebben we alle gasten verwelkomd en 
voorzien van koffie, thee of ranja. Daarna heeft ieder kind een emmertje gekregen met een 
hoeveelheid zand en zaden voldoende om een klein stukje van de tuin in te zaaien. In de 
zomer en najaar van 2017 heeft de tuin, ondanks de lage hoeveelheden neerslag, uitbundig 
gebloeid!  Via deze link vind u een beeldverslag van deze activiteit. De zaden voor de 
inzaaidag zijn gesponsord door hovenier Rob Vossen van ’t Voschke. De overige 
werkzaamheden zijn door de Gemeente Meerssen bijgedragen. 

Aanleg Vlindertuin Meerssen Oktober - November 2017
In Oktober 2017 zijn we gestart met de aanleg van de Vlindertuin Meerssen. De zware 
werkzaamheden zijn uitgevoerd door hovenier Rob Vossen van ’t Voschke. Maar we hebben 
tevens hulp gehad van studenten van het United World College en burgers. Het grootste 
deel van de werkzaamheden is in het najaar van 2017 uitgevoerd. Maar ook in het voorjaar 
van 2018 is er tijdens NLDoet en de Nationale Boomfeestdag gewerkt in de tuinen.  

In het voorjaar van 2018 wordt deze tuin geopend tijdens de Nationale 
Boomfeestdag. 

Realisatie Pioniers-Vlindertuin Sphinxkwartier.  

De realisatie van de Pioniers Vlindertuin Sphinxkwartier is een bijzonder 
proces, hier gaat het er met name om het creëren van een zo goed mogelijke 
'context' voor de pioniersplanten.  

Bij deze tuin gaan we uit van een proces zoals je dat hebt bij een bestaande tuin. 
Je kijkt goed naar de bestaande situatie en aan de hand hiervan beoordeel je wat 

https://www.thebutterflyhouse.nl/blog/inzaaidag-5-mei-2017
https://www.facebook.com/vlindertuinmeerssen/posts/801780146627371
https://www.facebook.com/vlindertuinmeerssen/posts/902125403259511
https://www.facebook.com/pioniersvlindertuinmaastricht/posts/300862307082472
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je daarvan wil houden, veranderen of verwijderen. Dit heeft ertoe geleidt dat we 
de bestaande vlinderstruiken flink gesnoeid hebben en een kader rond de tuin 
hebben gemaakt door middel van gestapelde stoeptegels. Ook het snoeiafval is 
gebruikt om een houtwal te realiseren, met als dubbelfunctie een toevluchtsoord 
voor insecten en kleine dieren.  
Ook zijn december samen met de studenten naar de tentoonstelling 'Ecovention 
Europe' in De Domijnen geweest. Dit om het gedachte proces rondom de tuin op 
gang te brengen. De uitkomsten hiervan zullen vormgegeven gaan worden in de 
diverse interventies in de Pioniers Vlindertuin.  

In 2018 zal de tuin verder ontwikkeld worden en voorzien worden van paden en 
informatieborden.  

Voor beide tuinen geld dat in 2018 een verder programma van activiteiten 
ontwikkeld en uitgevoerd zal worden.  

Samenwerking UWC 
De samenwerking met het UWC is gestart vanaf oktober 2017. Vanaf die maand 
zijn er iedere week 8 studenten aan de slag in de tuin. Zij hebben al geholpen bij 
de aanleg van de tuin en zullen in 2018 blijven helpen bij de verdere aanleg en 
onderhoud van de tuinen. 

Samenwerking Scouting Bunde 
De aftrap van de samenwerking met de scouting Bunde zal plaatsvinden tijdens 
NLDoet op 10 maart. Op die dag zal de poort tussen het scoutingterrein en de 
Vlindertuin Meerssen geplaatst worden. Daarnaast zal de scouting gaan helpen 
bij het onderhoud van de tuin. The Butterfly House zal als tegenprestatie een 
aantal clubavonden verzorgen rondom het thema vlinders. 

Samenwerking Platform Duurzaam Meerssen 
In November is The Butterfly House aanwezig geweest op de 
Duurzaamheidsmarkt in Bunde. We hebben hier de Vlindermobiel en de plannen 
voor de tuin in Bunde getoond. We zijn met de bezoekers in gesprek gegaan over 
onze doelstellingen (van de stichting en tuin) en over de diverse projecten die we 
in Bunde op stapel hebben staan.  

1.2 Positie ‘The Butterfly House’

Aan het eind van 2017 zien we dat Stichting ‘The Butterfly House’ al goede 
stappen heeft gezet om zich in de toekomst door te ontwikkelen. De tuin in 
Meerssen is ver klaar en de eerste stappen voor de tuin in Maastricht zijn gezet.  
Daarnaast heeft de stichting al een flinke bekendheid heeft vergaard. Er is in de 
regionale kranten al regelmatig aandacht aan de tuinen en de stichting besteed 
en via sociale media groeit het aantal volgers gestaag (december 2017 456 
pagina likes). Ook worden de berichten van ‘The Butterfly House’ regelmatig 
gedeeld en is er veel interactie tussen de volgers en ‘The Butterfly 
House’ (hoogste bereik 2017 708 personen).  



�
2. Toekomst

Voor het komende jaar staan de verdere doorontwikkeling van de tuinen in Meerssen en 
Maastricht op het programma. Dat wil zeggen in fysieke zin; aanplanten van bomen en 
bollen in Meerssen. In Maastricht zullen we de layout van de tuin verder opzetten en de 
juiste omstandigheden creëren voor de pioniersvegetatie. Vanaf het voorjaar zullen we 
deelnemen aan een aantal (landelijke) activiteiten; NLDoet op 9 maart, Nationele 
Boomfeestdag op 14 maart en de landelijke inzaaidag op 22 april. Ook vanaf die periode 
zullen we starten met het aanbieden van diverse randactiviteiten. De rondgang Vlindermobiel 
en educatieprojecten. Hiervoor staan al projecten gepland bij het UWC en op de 
basisscholen in Bunde. 

Tevens staan er voor 2018 twee samenwerkingen met het voortgezet/wetenschappelijk 
onderwijs op het programma. Geïnspireerd op de Pioniers-Vlindertuin Sphinxkwartier zullen 
studenten van het Maastricht Sience Programme van de Universiteit Maastricht onderzoek 
doen naar de Vlindertuin van de toekomst. En in April van dit jaar zullen we met dezelfde 
thematiek aan de slag gaan met de studenten van I(nterdisciplinary)-Arts van de Hogeschool 
Zuyd in Maastricht. 

Daarnaast zullen we in 2018 het netwerk van vlindertuinen verder gaan uitbreiden. Hiervoor 
zullen we in gesprek gaan met geïnteresseerde partijen zoals bedrijven en gemeentes. 
Momenteel zijn we al met 1 partij in gesprek voor het realiseren van een tuin in najaar 2018

2.1 Activiteiten

Voor 2018 staan er al diverse activiteiten op de planning. Sommige hebben al een specifieke 
datum. Voor andere activiteiten zijn al contacten gelegd maar is nog geen datum geprikt. 

Jaarkalender

9 maart NLDoet
14 maart Nationale Boomfeestdag
22 april Nationale inzaaidag
10 mei Bartholomeusmarkt
Sept Bundermijt
Sept CAS market UWC

Overige activiteiten

Bij de Vlindertuin Meerssen zullen we in het komende jaar minimaal 2 educatieprojecten 
uitvoeren. Daarnaast zullen we 4 x aanwezig zijn met de Vlindermobiel bij een evenement of 
andere activiteit. 

Voor de Pioniers-Vlindertuin zullen we komend jaar 4 educatieprojecten uitvoeren en tevens 
7 x aanwezig zijn met de Vlindermobiel. Tevens zullen we in Maastricht 3 x de Free Butterfly 
School uitvoeren. 
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3. Organisatie

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.  

3.1 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 

Er hebben in 2017 geen veranderingen binnen het bestuur plaatsgevonden. 

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 financiële 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 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 

3.2 Werknemers
Stichting ‘The Butterfly House’ heeft geen medewerkers in dienst. Wel zal zij in de toekomst 
gebruik gaan maken van vrijwilligers. Dit kunnen vrijwilligers zijn via andere organisaties en 
clubs of vrijwilligers die we zelf aantrekken.  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4. Jaarrekening

De jaarrekening van de stichting vind u in een apart bestand gepubliceerd op 
onze website www.thebutterflyhouse.nl

5. Begroting

Zoals te zien in de begroting heeft de stichting in 2017 een positief resultaat 
geboekt. Dit resultaat en daarbij nog enkele giften van fondsen zal in 2018 de 
basis vormen voor de activiteiten. Het zwaartepunt van de activiteiten zal in 
2018 met name liggen op het vlak van educatie en aanwezigheid tijdens 
evenementen. Daarnaast zullen de tuinen verder ontwikkeld worden en zal er 
gewerkt worden aan  PR & Communicatie.  

Baten Lasten

Begroot 
bedrag

Begroot 
bedrag

Sponsoring en 
subsidies

 €  
2.500,00 

Realisatie tuinen  €  
2.600,00 

Resultaat 2017  €  
11.117,77 

Educatie & 
aanwezigheid tijdens 
evenementen

 €  
11.200,00 

Gemeente Meerssen 
in natura

 €  
630,00 

Materialen: 
houtsnippers en 
stenen

 €  
630,00 

Eigen bijdrage  €  
2.750,00 

PR & communicatie  €  
700,00 

Algemeen stichting  €  
459,38 

Onvoorzien  €  
1.000,00 

Totaal  €  
16.997,77 

Totaal  €  
16.589,38 
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6. Vaststelling
Het bestuur heeft dit jaarverslag, financieel jaarverslag en begroting in 
juni 2017 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 
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