Stichting TButterfly
Elbert Mooylaan 46
1241 BE Kortenhoef
Tel: +31681992321
Email: info@tbutterfly.nl
Registratie
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel :
66599024
RSIN
856625371
Doel
Het creëren van bewustwording over de gevaren van het gebruik van de mobiel telefoon (appen,
Instagram, spelletjes enz. ) in het verkeer en, met name, op de fiets.
Hierdoor zorgen dat er minder verkeersslachtoffers vallen, met name onder de kwetsbaardere
groep jonge fietsers.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
• Lezingen/voorlichting geven op basisscholen en voortgezet onderwijs in geheel Nederland.
• App's creëren die bijdragen aan de veiligheid in het verkeer in de breedste vorm.
• Hoofddoel is hier in dat door middel van de app er geen signalen (geluid, piepjes en trilling)
meer worden doorgegeven bij een bepaalde snelheid, afhankelijk van het voertuig.
• Het ontwikkelen van spelletjes die te maken hebben met het bewust worden van de gevaren
van het gebruiken van je mobiel op de fiets.
• Campagne voeren en voortzetten voor minimaal 5 jaar in lokale en landelijke media alsook online, o.a. in samenwerking met de overheid en andere organisaties die ons reeds ondersteunen
in onze gedachtegang.
• Het creëren van een platform op de site van de stichting die voor iedereen toegankelijk is en
waar je alles te weten kan komen over de laatste cijfers, andere organisaties die zich er mee
bezig houden, voorlichtingsfilmpjes en hulpmiddelen voor kinderen, ouders en scholen die
verband houden met mobieltjes en veiligheid in het verkeer.
Bestuur
De stichting bestaat uit 5 bestuursleden, waarin familieleden geen meerderheid kunnen hebben.
Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij het staken der stemmen is de
stem van de voorzitter beslissend mits de voorzitter geen familielid is.
Beloning bestuurders
De bestuurders van Stichting TButterfly ontvangen geen beloning.
Opheffing
Bij opheffing van de stichting vervalt het overblijvende positieve saldo aan een stichting soortgelijk
aan deze (nog nader te bepalen).
Statuten
De stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk.

Administratie
De stichting houdt een administratie aan waaruit blijkt: dat er geen beloningen aan bestuurders
worden uitgegeven, de aard en de omvang van de kosten van werving en beheer evenals de
anderen door de instelling gemaakte kosten, de aard en de omvang van de inkomsten en het
aangehouden vermogen van de instelling. Jaarlijks worden deze gegevens door het bestuur
gecontroleerd en goedgekeurd en geplaatst op de website van TButterfly.
Beheer van het vermogen
Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een spaarrekening. Met het vermogen
worden geen beleggingen gedaan.
Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt in eerste instantie gebruikt voor:
• Aanschaf Virtual Reality brillen met bij behorende VR-fietsen en het maken van een virtual
Reality film voor de schoolpresentaties van TButterfly.
• Het maken en aanschaffen van brochures, stickers en lesmateriaal, welke verspreid worden op
scholen onder leraren en leerlingen en andere gebruikers.
• Aanschaf van computers die gebruikt wordt tijdens presentaties op scholen.
• Kantoorkosten.
• Reiskosten-, telefoonkosten-, parkeerkosten-vergoeding voor diegene die de presentatie
verzorgt.
Manieren van geldwerven
De stichting verwerft gelden op twee verschillende manieren:
• De stichting ontvangt donaties. Dit kunnen donaties zijn van individuen en bedrijven. Daarnaast
komen er donaties binnen naar aanleiding van bedrijfsjubilea, bruiloften en verjaardagen.
• Er worden inzamelingsacties gehouden zoals schoolwervingsacties en benefietoptredens.
Kosten van werving van geld
De stichting is primair een fondswervende instelling waarbij het streven is de wervingskosten zo
klein mogelijk te houden. De kosten van inzamelingsacties moeten zo klein mogelijk zijn in
verhouding tot de opbrengsten. Deze verhouding ligt per inzamelingsactie verschillend. Acties
worden alleen gehouden als de opbrengst de kosten ruimschoots overstijgt. Per actie worden de
kosten en opbrengsten in de administratie zichtbaar gemaakt.
Statutaire bestuurssamenstelling TButterfly
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