
 

 

 

 

 

 
Beleidsplan Stichting Papageno Fonds 2021-2023 

1. Inleiding 

Stichting Papageno is een initiatief van Jaap van Zweden en Aaltje van Zweden- van Buuren, die  
deze stichting heeft opgericht om kinderen en jongeren met autisme te helpen om zo zelfstandig 
mogelijk te ontwikkelen in de samenleving.. Dit initiatief heeft zich veelzijdig ontwikkeld in drie 
richtingen die vertegenwoordigd zijn door drie onafhankelijke stichtingen: Stichting Papageno Fonds, 
Stichting Papageno en de Stichtingen Papageno Huis. 

De ontwikkeling naar meerdere onafhankelijke stichtingen is gelegen in het besluit om het concept 
van het Papageno Huis in Laren uit te breiden naar elke provincie in Nederland, waarbij door stichting 
Papageno Fonds de Papageno-visie en Papageno-kwaliteit wordt geborgd. 

In 2020 is de naam van Stichting Papageno gewijzigd in Stichting Papageno Fonds (SPF). Daarnaast is 
een nieuwe Stichting Papageno opgericht, die zich richt op Papageno Muziektherapie en het netwerk 
Autisme Jonge Kind. 

De focus van het Papageno Fonds zal de komende jaren liggen op het ontwikkelen en tot exploitatie 
brengen van nieuwe Papageno locaties en het doen oprichten van lokale Papageno Stichtingen om 
deze exploitaties ter hand te nemen met als doel het bevorderen van de ontwikkeling van jongeren 
met autisme. 

Daarnaast zal veel aandacht gegeven worden aan het herstellen van de inkomsten die door de Corona 
crisis in 2020 sterk zijn achter gebleven. 

Dit beleidsplan wordt op de website gepubliceerd en zal periodiek worden geactualiseerd. 

2. Doelstellingen 

Het Papageno Fonds richt zich op de belemmeringen die mensen, en vooral kinderen en jongeren, 
met een autisme spectrum stoornis ondervinden in hun leven. Het Fonds werkt via investeringen in: 

- de wetenschap aan het vergroten van kennis 

- door het stichten en doen oprichten van Papageno huizen aan verbetering van leef-, woon- 

en ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren  

- door het initieren van een vroegdiagnostisch netwerk aan de ondersteunen en informeren 

van ouders met jonge kinderen met het vermoeden van autisme 

- door het aanbieden van Papageno Muziektherapie versterking van zelfvertrouwen en 

communicatie bij kinderen en jongeren met ASS 

- het aanjagen van nieuwe initiatieven ten behoeve van mensen met een Autisme Spectrum 

Stoornis. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Statutair zijn de doelstellingen: 

- Het ontwikkelen van een visie op leven met een autisme spectrum stoornis en aanverwante 

beperkingen waarin de hierna genoemde doelstellingen in onderlinge samenhang als 

grondslag kunnen dienen voor het beleid van de stichting en waarbij de kwaliteit van leven 

van mensen, met de nadruk op kinderen en jongeren (van nul tot dertig jaar) met een 

autisme spectrum stoornis en aanverwante beperkingen centraal staat; 

- het (doen) bieden van hulp aan mensen, met de nadruk op kinderen en jongeren (van nul tot 

dertig jaar), met een autisme spectrum stoornis en aanverwante beperkingen; 

- het (doen) verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen, met de nadruk op kinderen en 

jongeren (van nul tot dertig jaar), met een autisme spectrum stoornis en aanverwante 

beperkingen; 

- het stimuleren, initiëren en financieren van onderzoek naar onder meer behandelmethoden 

en innovaties voor mensen, met de nadruk op kinderen en jongeren (van nul tot dertig jaar), 

en daar aan gerelateerd wetenschappelijk onderzoek; en al hetgeen met het vorenstaande 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

De stichting beoogt het algemeen nut. 

De stichting beoogt geen winst. 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken onder meer door: 

- Het ontwikkelen en realiseren van Papageno huizen voor mensen met ASS, en deze 

aanbieden ter exploitatie aan lokale Papageno stichtingen die de visie en missie van het 

Papageno Fonds onderschrijven en uitvoeren. 

- Het organiseren van en deelnemen aan informerende en geldwervende evenementen en 

projecten, in welke vorm dan ook; 

- Het financieel ondersteunen van andere rechtspersonen, organisaties en instellingen die qua 

doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting. 

3. Werkzaamheden en strategie           

Om haar doelstellingen te bereiken heeft de Stichting onder meer de volgende strategie: 

- het ontwikkelen en uitrollen van het 'Papageno-concept' alsmede het nemen 

en of aanjagen van initiatieven die passen het 'Papageno-concept'; deze initiatieven moeten 

leiden tot de realisatie van ‘een Papageno Huis per provincie’ en initiatieven die mensen met 

autisme ondersteunen in hun ontwikkeling. 

- op substantiële wijze (mede) financieren van nieuw te realiseren Papageno huizen; 

- het vergroten van kennis over autisme en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek 

naar autisme en het uitoefenen van zodanige invloed op wetenschappelijke ontwikkelingen, 

dat deze een effectieve bijdrage leveren aan het verwerven en toepassen van kennis over 

autisme; 

- de steun aan en samenwerking met binnen- en buitenlandse organisaties die aan de stichting 

verwante doelstellingen hebben, benevens het oprichten of participeren in organisaties die 

voor de doelstelling van de stichting op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn; 

 



 

 

 

 

 

- het werven van fondsen ten behoeve van het bereiken van de doelstellingen van de 

stichting; en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. 

- het delen van kennis en contacten middels PR en gebruik van de Social Media. 

4. Verwerving van inkomsten 

Fondsenwerving 
De Stichting verwerft de voor de uitvoering van haar doelstelling benodigde gelden onder andere 
door middel van donaties en subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten. Deze kosten van het 
beheer van de Stichting zullen in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het 
doel van de Stichting. 

Uit ‘geoormerkte’ geschonken en/of toegezegde gelden worden de projecten naar rato van de 
voortgang van uitvoering gefinancierd. 

5. Organisatie 

Het bestuur van de Stichtingen bestaat uit de volgende (natuurlijke) personen: 

Rutger Jan van der Gaag, voorzitter  
Rudolf Winkenius, penningmeester/adviseur (tot 1 januari 2021) 
Gert van Laar, penningmeester  
Paul van Kerkhof, secretaris 
Michiel Witteveen, lid, 
Aaltje van Zweden-van Buuren, lid;  

Erevoorzitter, Jaap van Zweden 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben slechts 
recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte in redelijkheid 
gemaakte onkosten.  

Het bestuur, en daarmee de stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden. 

Directeur van de stichting is Christien Kuysters 

Beloning van de directeur: conform de normeringen van Regeling beloning directeuren van 
goededoelenorganisaties. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Financieel   

Vermogen en bestemming: Het bestuur van de Stichting heeft zich vanaf de eerste ontvangen 
schenking op het standpunt gesteld dat de ontvangen gelden op een conservatieve wijze dienen te 
worden beheerd. Daartoe worden de ontvangen schenkingen aangehouden op een rekening bij een 
Nederlandse bank. Het bestuur is niet voornemens deze wijze van beheer van de gelden aan te 
passen. Aangezien vermogensvorming niet een doel is van de Stichting vormt het aanhouden van de 
gelden via de bank ook de eenvoudigste manier om de ontvangen schenkingen te kunnen 
aanwenden. Het bestuur beoogt niet eventueel te ontvangen schenkingen aan te houden en tot 
vermogensvorming of exploitatieoverschotten over te gaan, maar wenst de ontvangen schenkingen 
op gepaste wijze en binnen afzienbare tijd te besteden, tenzij bij de schenking anders is bepaald door 
de schenker. 

De voorlopige financiële prognoses voor 2021 worden ontwikkeld. Er is geen sprake van 
vermogensopbouw. Het vermogen wordt direct aangewend ten behoeve van de ondersteuning van 
de doelstellingen van de stichting. Het bestuur en de raad van toezicht dragen zorg voor het beheer 
van het vermogen. Daarbij worden zo nodig diensten van derden ingehuurd. Begin 2022 zal het 
beleidsplan worden geactualiseerd en aangevuld met een meer gedetailleerde financiële paragraaf. 

 

Stichting Papageno Fonds 
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Stichting gegevens:  

Stichting Papageno Fonds,  

Statutair gevestigd: Naarderstraat 77, 1251 BG Laren 
Postadres: Stationsweg 2 f, 1251 KC Laren  
Tel. 035-2031664,  
www.papageno.nl 
RSIN 808.461 862 

Stichting Papageno Fonds heeft de ANBI status 
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