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1 Inleiding 

Stichting Vlinderduin is ontstaan vanuit de zoektocht van ouders naar de meest ideale haalbare 

woonvorm in de Westhoek van Schouwen-Duiveland voor hun dochters met een (licht) 

verstandelijke beperking. 

De Stichting stelt zich ten doel het opzetten en ondersteunen van een woonvorm met een innovatief 

zorg vernieuwend karakter, waarbij de bewoners onder andere vrije keuze hebben met betrekking 

tot de zorgaanbieder(s) die zij willen inzetten voor individuele begeleiding. Geborgenheid, 

betrokkenheid, zelfredzaamheid en veiligheid zijn belangrijke kernbegrippen van deze woonvorm. 

Op het terrein van De Duinen van Haamstede aan de Platboslaan te Burgh-Haamstede wordt de basis 

gevormd voor deze kleinschalige woonvorm door het realiseren van 8 woningen door 

Woningcorporatie Zeeuwland. 

Het streven is om de woonvoorziening winter 2018-2019 te openen. 

 



2 Missie/visie 

Een woonvorm waar vrouwen met een verstandelijke beperking kunnen wonen met zorg op maat. 

Een gezellige, mooie woonomgeving waar ze zich veilig en thuis kunnen voelen.   

Met de woonvorm wordt de bewoners de mogelijkheid geboden om een zo zelfstandig en veilig 

mogelijk leven te leiden midden in de maatschappij. De bewoners bepalen zelf hoe ze hun leven 

willen inrichten en hoe de zorg en ondersteuning die ze daarbij nodig hebben vorm gegeven gaat 

worden. Voor zover de bewoners als gevolg van hun verstandelijke beperking dit niet zelfstandig  

kunnen, worden ze hierbij ondersteund. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het primaire 

netwerk, ofwel ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Zij kunnen zich laten bijstaan door 

onafhankelijke professionals. 

Gemeenschappelijke ruimten binnen de woonvorm zorgen voor ruimte van veiligheid, ontmoeting en 

ontspanning. De ruimtes zullen gebruikt worden om de bewoners te inspireren en motiveren naar 

meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid, en participatie en integratie in de omgeving. De woonvorm 

draagt bij tot een inclusieve samenleving. 

3 Doelstelling  

De Stichting heeft als doel het voorzien in de woonbehoefte en begeleiding op maat ten behoeve van 

voornamelijk jong volwassen vrouwen die daartoe zelf niet of niet goed in staat zijn, waarbij de 

primaire hulpvraag voortkomt uit een verstandelijke beperking en het verrichten van al wat hiermee 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het faciliteren van een woonvoorziening in 

samenwerking met o.a. Woningcorporatie Zeeuwland. Deze woonvoorziening zal 8 zelfstandige 

woningen bevatten, twee gemeenschappelijke ruimtes en een gemeenschappelijke patio binnentuin. 

De Stichting wil activiteiten organiseren om de sociale cohesie in Burgh-Haamstede en omgeving te 

bevorderen en al het overige wat met het oog op de doelstelling van de Stichting nuttig of nodig 

mocht blijken. 

De Stichting beoogt het algemeen nut. 

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken 

van de Stichting. De Stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten 

verrichten indien er voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van baten en lasten) binnen 

een redelijk termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven 

doelstelling. 

4 Strategie 

De Stichting streeft naar het bereiken van de visie en doelstellingen door het: 

- nauw contact onderhouden met Zeeuwland en overige betrokken bij de bouw van de 

woonvoorziening, zoals buurtbewoners. 

- regelmatig overleg tussen bestuursleden en potentiële bewoners  en hun ouders/wettelijk 

vertegenwoordigers.  



- publiekelijk maken van de visie van de Stichting en de woonvoorziening in aanbouw.  

- contacten te onderhouden met, en het creëren van een netwerk van, relevante maatschappelijke 

en sociale organisaties en instellingen. 

- onder de aandacht blijven brengen van de vorderingen van de woonvorm bij de doelgroep, zowel 

op Schouwen-Duiveland als daarbuiten. 

- werven van een groep van bewoonsters die zo goed mogelijk bij elkaar passen gezien niveau, 

leeftijd, gedrag en karakter. 

- organiseren van activiteiten ter bevordering van het groepsgevoel tussen (potentiële) bewoonsters. 

- begeleiden van (potentiële) bewoners op hun weg naar zo zelfstandig mogelijk wonen. 

- betrekken van ouders/wettelijk vertegenwoordigers bij de ontwikkeling van de woonvorm. 

- optimaliseren van het woongenot.  

- optimaliseren van het veiligheidsgevoel binnen de woongroep, doormiddel van domotica en een 

belsysteem. 

- zo veel mogelijk reduceren van woonlasten voor de bewoonsters, met name door middel van het 

verzorgen van de aankleding en inrichting van de gemeenschappelijke ruimten en tuin. 

- reduceren van zorglasten door het organiseren van efficiënte gemeenschappelijke zorg. 

- ondersteunen bewoonsters doormiddel van een groot opgebouwd netwerk binnen de omgeving. 

- optimaliseren van de integratie/samenwerking/verbinding binnen de groep van bewoners, 

omwonenden, zorgaanbieders en samenleving in het algemeen. 

Het is de bedoeling dat Stichting Vlinderduin financiële middelen genereert ten behoeve van 

bovenstaande strategie door het actief werven van fondsen, sponsoren en donateurs.  

5 Organisatie 

Bestuur Stichting Vlinderduin: 

Maria Bal (Voorzitter) 

Arjan de Braal (Secretaris) 

Ben Schneider (Penningmeester) 

Annemarie de Jonge-Constandse 

Marcel Steine 

6 Financiën 

De middelen van de Stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit het werven van fondsen, 

subsidies en donaties. De Stichting beheert haar vermogen door het aan te houden in de vorm van 

een bankrekening en/of spaarrekening.  

De besteding van de gelden zal ten goede komen van het hierboven genoemde doel. De financiën 

zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. Om te komen tot een gerichte en doeltreffende 

besteding van gelden wordt een financiële planning voor een bepaalde periode opgesteld. 

De werkzaamheden van de bestuursleden worden verricht op vrijwillige basis. De bestuurders 

ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders kunnen een vergoeding krijgen 

voor de onkosten, die zij noodzakelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. 



De inrichting van de woningen wordt verzorgd door de individuele huurder/bewoner. De huur en 

servicekosten worden betaald uit eigen inkomsten van de bewoonsters, zoals bijvoorbeeld een 

Wajong uitkering. De kosten voor gemeenschappelijke begeleiding, dagbesteding en individuele 

begeleiding worden betaald uit het Persoons Gebonden Budget van de bewoners. 

 

Begroting t.b.v. voorgestelde strategie 

Organisatiekosten 

Opstartkosten  
Stichting  
1 februari 
2017 t/m 31 
december 
2017 

 

Begroting  
1 januari 
2018 t/m 31 
december 
2018 

  

Begroting   
1 januari 2019 
t/m 1 april 2019 

Communicatiemiddelen (site + onderhoud, 
drukwerk, etc.) 

                        
2.000    

                      
1.000    

 
500  

Administratie en Accountantskosten 
                           
200    

                      
1.200    

                      
1.200  

Netwerk/informatie activiteiten 
                        
1.500    

                      
1.500    

                         
500  

Verzekeringen   
  

                         
200    

                         
200  

Bestuurskosten (onkosten) 
                        
3.000    

                      
7.500    

                      
2.250  

Bankkosten 
                           
100    

                         
150    

                         
150  

KvK 
                             
50    

  
  

  

Abonnementen 
                           
150    

                         
150    

                         
150  

Onvoorzien 
                           
500    

                      
2.000    

                         
500  

Subtotaal (€) 
                        
7.500      

                    
13.700    

                      
5.450  

            
            

Kosten traject zelfstandig wonen en 
organiseren permanente organisatie 

Geschatte 
kosten    

Geschatte 
kosten    

Geschatte  
kosten  

Kennismakingstraject (potentiële) bewoners   
  

                      
5.000    

                      
1.000  

ICT/domotica innovatie onderzoek/realisatie   
  

                      
7.000    

                      
1.000  

Haalbaarheidsstudie wonen met WMO 
indicatie 

                        
2.000    

                      
1.600    

  

Inhuren externe expertise oprichting en 
voltooiing organisatie wooninitiatief  

  
  

                    
18.000    

                      
1.000  

Nazorg eerste periode inhuizing   
  

                      
1.000    

                      
3.000  

Onvoorzien   
  

                      
2.000    

                        
500  

Subtotaal (€) 
                
2.000     

                    
34.600    

                      
6.500  



Afwerking, Inrichting en aankleding 
gemeenschappelijke ruimtes 

  

  

Geschatte 
kosten  

  

  

Afwerking gemeenschappelijke ruimte 
"Huiskamer" 

  
  

                      
5.000    

  

Inrichting huiskamer   
  

                    
10.000    

  

Inventaris huiskamer (spelletjes, 
knutselspullen etc) 

  
  

                         
500    

  

Afwerking gemeenschappelijke ruimte 
"Keuken" 

  
  

                      
5.000    

  

Inrichting keuken   
  

                      
7.500    

  

Keuken   
  

                    
14.000    

  

Inventaris keuken   
  

                      
1.850    

  

Inrichting (patio) tuin   
  

                      
6.000    

  

Aankleding (patio) tuin   
  

                      
4.000    

  

Subtotaal (€)   
    

                    
53.850    

  

              

Totaal generaal (€) 
                        
9.500      

                  
102.150    

                    
11.950  

  
  

 
  

 Project Totaal (€)                          123.600  

      


