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“Door 
verwondering 
passie voor de 
natuur delen”



 

Stichting 
The Butterfly House 
is in mei 2017 opgericht 
en in September 2017 gestart 
met haar activiteiten. Dit verslag 
bestrijkt de periode van Januari 2019 tot 
eind December 2019. Dit verslag dient ter 
verantwoording van de ANBI-status. 

In 2019 heeft de stichting een aantal 
belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. 
Er zijn nieuwe tuinen ontwikkeld en andere 
(tijdelijke) tuinen zijn afgerond. De tuin in 
Hoensbroek is in 2019 afgerond en heeft zijn 
eerste zomer beleefd. Het project Pioniers 
Vlindertuin Sphinxkwartier is in 2020 afgerond 
en de gronden zijn weer terug gegeven aan 
ontwikkelingsmaatschappij Belvedere.

In 2019 zijn er diverse activiteiten rondom de 
vlindertuinen georganiseerd. Er is een record 
aantal vierkante meters grond ingezaaid met 
inheems en autochtoon bloemenmengsel. Dit 
mengsel heeft in de zomer uitbundig gebloeid 
en is het najaar gemaaid en afgevoerd voor 
weer een rijkelijke bloei in 2020. 

In de 
zomer zijn er 
rondom de tuinen weer 
diverse publieksactitieten 
georganiseerd. Daarbij wordt 
er gekozen voor een brede insteek om 
het belang en verhaal van de vlinder in het 
ecosysteem van zoveel mogelijk kanten te 
belichten.

Stichting The Butterfly House kijkt terug op 
een succesvol jaar waarbij we een groot 
aantal mensen betrokken hebben 
bij landschap, natuur en 
vlinders. 

VERSLAG 
VAN HET 

BESTUUR

POSITIE 
STICHTING

Afgelopen jaar 
heeft de stichting 

zijn positie in Limburg 
verstevigd door een nieuwe tuin te 

openen in Hoensbroek. Daarmee komen 
een grotere groep mensen in aanraking 
met vlinders en de vlindertuinen, door de 
activteiten en educatie die we daar verzorgen. 
Daarnaast is het aantal vrijwillgesrs dit jaar 
weer toegenomen en zien we een steeds 
groter bereik op social media en via lokale 
media. De naamsbekenheid van de stichitng 

wordt ook steeds beter.
Financieel staat de stichting er ook gezond 
voor. Er is dit jaar een positief resultaat 
behaald al zal een deel daarvan nog gebruikt 
gaan worden voor de verdere afwerking van 
de Vlindertuin in Hoensbroek. 
De stichting behaald haar doelen zoals 
omschreven in het meerjaren beleidsplan. 
Ook dit jaar hebben we bijgedragen aan 
meer verbinding tussen mens en natuur. 

TOEKOMST
Voor 

het 
komende jaar 

staat er ene meerjarig 
project op de agenda; 

Lepidoptarium. DIt innovatieve 
citizin sience / art project gaat landen in 6 

gemeentes in heel Limburg en betrekt groepen 
burgeronderzoekers bij hun eigen omgeving. 

Hiermee voegen we een nieuwe laag 
vrijwilligers toe aan onze stichting. Zij zullen 
1 x per maand een bloemenveld monitoren 
en de resultaten aan ons digitaal doorgeven. 
Twee keer per jaar zullen wij de vrijwilligers 
ontmoeten om kennis te delen en te evalueren. 

Het aanbod in educatie gaat dit jaar een nieuw 
tijdperk in. Nieuwe educatie is ontwikkeld en 
kan worden uitgevoerd in de verschillende 
tuinen. 

Het huishoudelijk reglement en een 
vrijwiligersbeleid worden in 2020 verder 
ontwikkeld. Een vrijwilligersfunctionaris wordt 
toegevoegd aan het bestuur en geeft daarmee 
meer structuur aan het werven van en contact 
onderhouden met vrijwilligers. 

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



STICHTING THE BUTTERFLY 

HOUSE

FOLLOW

250 likes

Vanaf vandaag is de start gemaakt met een nieuwe 

vlindertuin in Hoensbroek. De eerste oude rassen 

fruitbomen zijn geplant. In april zaaien we de weide 

verder in met kruiden en bloemen voor vlinders. 

#vlindertuin #archiefofthehostplants #hoensbroek 

#bloemenweide #nature #art #ridderhoenpark

12 MAART 2019

STICHTING THE BUTTERFLY 

HOUSE

FOLLOW

250 likes
Vanochtend hebben we bezoek gehad uit Den Haag 

van staatssecretaris Raymond Knops en gedeputeerde 

Ger Koopmans in onze tuin in Meerssen. Het bezoek 

stond in het teken van NL-Doet #provincielimburg 

#vlinders #bijen #nldoet2019 #nietpratenmaardoen 

#kunst #natuur 16 MAART 2019

STICHTING THE BUTTERFLY 
HOUSE

FOLLOW

250 likes

Trots op het resultaat na veel plannen en hard werken.... De eerste oude rassen fruitbomen bloeien. Over twee weken gaan we met groepen kinderen de bloemenweides inzaaien met wilde weidebloemen...  #ridderhoenpark #bloemenweide #vlindertuin #pomologie oude #fruitrassen #inheemse #planten #struweel #hoensbroek #heerlen
3 APRIL 2019

STICHTING THE BUTTERFLY 

HOUSE

FOL
LOW

250 likes

Waarom ik 
niet naar de sportsc

hool ga... 
9 kuub 

houtsnippers #
tuin #voorjaar #

hout #vlin
dertuin

29 MAART 2
019

STICHTING THE BUTTERFLY 

HOUSE

FOLLOW

250 likes

STICHTING THE BUTTERFLY 

HOUSE

FOLLOW

250 likes

en warme maar mooie inzaaidag in Borgharen. 

We gaan richting de ruim 5000 vierkante meter 

die we in totaal in gaan zaaien door heel Limburg. 

#nationaleinzaaiweek #nationalezaaidag #zaaien 

#inheemseflora #bloemenweide #bloemen #vlinders 

#bijen

20 APRIL 2019

STICHTING THE BUTTERFLY 
HOUSE

FOLLOW

250 likes

Vandaag tientallen mensen mogen rondleiden door de (vlinder)tuinen. We hadden gezien de warmte verwacht dat het rustig zou zijn maar daar hadden we ons behoorlijk in vergist. Nu afschakelen en buiten koken, morgen dag twee van de Velt Open tuindagen... de poort staat open #velt #opentuindagen #ecologischtuinieren #veltbe #vlindertuin
1 JUNI 2019

STICHTING THE BUTTERFLY 

HOUSE

FOL
LOW

250 likes

De gemeenteraad in Meersse
n was vanmiddag op 

bezoek b
ij d

iverse
 initia

tiev
en in Bunde. Zo ook b

ij o
ns 

in de vli
ndertuin. A

lleen kij
ken hebben we niets a

an 

dachten wij, 
dus h

ebben we ze
 aan het w

erk 
gezet 

om de bloemenheuvels m
ee in te za

aien. #
vlin

dertuin 

#meersse
n 

#lim
burg 

#inzaaien 
#biodiversit

eit 

#community

10 MEI 2019

STICHTING THE BUTTERFLY 
HOUSE

FOLLOW

250 likes

Vandaag hebben we weer een rondleiding gegeven voor een groep door onze eigen privé tuin en de vlindertuin in Meerssen. Met na afloop een tisane sessie. Morgen de laatste rondleiding voor deze maand #tisane #tuin #rondleiding #vlinder #eco #velt #natuur #kunst
11 MEI 2019
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nl.freepik.com/vectoren/lijst
Lijst vector gemaakt door freepik - nl.freepik.com

Vandaag samen met een kleine honderdtal leerlingen 

in Hoensbroek de vlindertuin ingezaaid met een 

meerjarig inheems zaadmengsel voor weidebloemen.  

#nationaleinzaaiweek #nationalezaaidag #vlinders 

#bijen #zaaien #bloemen #nectar #kasteel 

#hoensbroek #bloemenweide #inheemseflora

17 APRIL 2019

STICHTING THE BUTTERFLY 

HOUSE

FOLLOW

250 likes
Trots dat we na anderhalf jaar van voorbereiden 

vandaag de laatste hand aan de vlindertuin in 

Hoensbroek hebben gelegd. Vandaag zijn de 

inheemse heesters in de grond gegaan. #vlindertuin 

#pomologi #fruitrassen #bloemenweide #hoensbroek 

#ridderhoenpark #bomen #kunst #natuur #oogst

9 MEI 2019

STICHTING THE BUTTERFLY 
HOUSE

FOLLOW

250 likes

Een met zonovergoten inzaaidag op het landgoed van Vaeshartelt. Met een grote groep kinderen en volwassenen hebben we alle percelen ingezaaid. Na afloop liep het ook storm tijdens het afhalen van de gratis zakjes bloemenzaad bij ons thuis.  #zaaien #inheemseflora #nationaleinzaaiweek #nationalezaaidag #bloemenweide #vlinders #bijen18 APRIL 2019



STICHTING THE BUTTERFLY 

HOUSE

FOLLOW

250 likes

STICHTING THE BUTTERFLY 

HOUSE

FOLLOW

250 likes
Picknickday at Vaeshartelt. Teaching at @

iartsmaastricht #nationalpicknickday #garden 

#estate #localfood #appletrees #art #nature @

buitenplaatsvaeshartelt

26 JUNI 2019

STICHTING THE BUTTERFLY 

HOUSE

FOLLOW

250 likes

Druk bezochte dag met tisane uit de (vlinder)tuin 

#tisane #garden #art #nature #butterflygarden bij @

buitenplaatsvaeshartelt

15 SEPTEMBER 2019
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STICHTING THE BUTTERFLY 

HOUSE

FOLLOW

250 likes
Een aantal maanden geleden hebben we de 

vlinderweides in Hoensbroek aangeplant en later met 

omwonende en kinderen ingezaaid... met nu al in het 

eerste jaar een geweldig resultaat. #ridderhoenpark 

#bloemenweide #appelgaard #vlinders #art #nature

21 SEPTEMBER 2019

STICHTING THE BUTTERFLY 
HOUSE

FOLLOW

250 likes

De bloemenakkers in Hoensbroek zijn gemaaid en vandaag afgevoerd. Hierdoor verschralen we de grond en zullen de bloemenakkers komende jaren blijven bloeien met inheemse planten. De eerste bladrozetten voor het nieuwe jaar staan er al weer op #bloemenakkers #hoensbroek #maaien #verschralen #inheemsebloemen #nature #art
19 DECEMBER 2019

STICHTING THE BUTTERFLY 

HOUSE

FOL
LOW

250 likes

Vanochtend 
heeft 

de 
@gemeentemeersse

n 
bij 

de bloemenakke
rs 

van Vlindertuin Meersse
n een 

insecte
nhotel geplaatst. 

Heel veel dank 
aan de 

gemeente vo
or het plaatsen va

n het hotel  #
vlin

dertuin 

#veldwerk #
nature #art, @

provin
cielim

burg vergroenen

28 NOVEMBER 2019

STICHTING THE BUTTERFLY 
HOUSE

FOLLOW

250 likes

Vanmiddag op het landgoed tussen de ingezaaide bloemenakkers, wandelingen door herborist Anne van der Linden met na afloop heerlijke gerechten van al het geoogste dit seizoen door Aline Ploeg. Mooie druk bezochte oogstdag. #oogst #bloemenakkers #landgoed #wandeling

19 OKTOBER 2019

nl.freepik.com/vectoren/lijst
Lijst vector gemaakt door freepik - nl.freepik.com

Vandaag op pad geweest met herborist Anne van der 

Linden. Het landschap herontdekken met een groep 

studenten #herborist #walk #landscape #garden 

#senses #herbs @iartsmaastricht 

11 JUNI 2019

STICHTING THE BUTTERFLY 
HOUSE

FOLLOW

250 likes

Vanavond hebben we in onze bloemenweides van de vlindertuin in Hoensbroek gewerkt. Alle twee- en meerjarige planten zijn opgekomen en bloeien al deels. Met de komst van de koolwitjes, atalanta’s en distelvlinders zijn ook al de eerste vlinders gearriveerd #ridderhoenpark #hoensbroek #vlindertuin #bloemenweides #hoogstamboomgaard #art #nature19 AUGUSTUS 2019

STICHTING THE BUTTERFLY 

HOUSE

FOL
LOW

250 likes

Ondertusse
n 

beginnen 
alle 

ingezaaide 
weides 

in bloei te staan. De velden zitt
en vol vlin

ders 

en 
bijen. 

#stationmeersse
n 

#vlin
ders 

#weides 

#gemeentemeersse
n @visi

tlim
burg 

10 JU
LI 2
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STICHTING THE BUTTERFLY 
HOUSE

FOLLOW

250 likes

Morgen ook een artikel in de Limburger:
Een van de meest onwaarschijnlijke vlinders vandaag aangetroffen in de vlindertuin in Meerssen! Op de rode lijst staat deze standvlinder Carcharodus alceae (kaasjeskruiddikkopje) #standvlinder 
#kaasjeskruiddikkopje #rodelijst #meerssen #limburg #waarnemingen
5 JULI 2019



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


