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De werkzaamheden van Stichting Tiel Tip Top  

De werkzaamheden (doelstellingen) van Stichting Tiel Tip Top zijn:  

- Een schone leefomgeving binnen de gemeente Tiel bevorderen;  

- De bewustwording van ieders verantwoordelijkheid voor een schone  
leefomgeving te vergroten; 

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of  daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Stichting Tiel Tip Top beoogt deze doelen te behalen door: 

- Inwoners uit de gemeente Tiel actief  te betrekken bij onze sociale werkgroep; 

- Onze sociale werkgroep te faciliteren in begeleiding en materialen die nodig zijn 
bij de praktische uitvoering ten behoeve van onze doelstellingen; 

- Fondsen te werven zodat onze sociale werkgroep op eigenzinnige wijze 
bekendheid kan geven aan haar bestaan en aan onze doelstellingen; 

- Samen met onze sociale werkgroep ludieke methoden te ontwikkelen zodat 
inwoners uit de gemeente Tiel en haar bezoekers gehoor zullen geven aan onze 
kernboodschap.  
 

De manier waarop Stichting Tiel Tip Top gelden werft  

Stichting Tiel Tip Top betreft een goede doelenstichting  en zal actief  fondsen gaan 1

werven onder inwoners, instanties en bedrijven. Omdat de realisatie van onze 
doelstellingen hoge kosten met zich meebrengen zullen wij ons de komende jaren 
bovenal richten op het bedrijfsleven. 

Zo zijn wij voornemens om een “club van 1000” op te richten. Dit betreft een groep 
bedrijven en/of  instanties die jaarlijks ten minste €1000 doneren aan onze stichting 
voor een periode van ten minste vijf  jaren. De gemeente Tiel heeft aangegeven voor 
maar liefst vijf  zetels deel te zullen nemen aan onze “club van 1000”.  
 
In de komende jaren zullen wij verder werken aan ons ‘Comité van Aanbeveling’ en 
zullen wij leden van onze sociale werkgroep begeleiden in hun rol als ambassadeur 
van onze stichting. Vanuit deze twee verbonden partijen verwachten wij in contact te 
komen met potentiële deelnemers voor onze “club van 1000”. 

 ANBI-status is reeds aangevraagd.1
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Beheer van het vermogen  

Bestuur 
 
Stichting Tiel Tip Top heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van 
het vermogen.  

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester.  

- Voorzitter is de heer Bart van den Berg - van der Stam, wonende te 4001 DV Tiel, 
Rozenstraat 45;  

- Secretaris is mevrouw Elise Tina Henriëtte van den Broek - Kraaijeveld, wonende 
te 4002 XH Tiel, Lingedijk 29; 

- Penningmeester is de heer Arno Henrycus Nagel, wonende te 4007 XA Tiel, 
Mirabellepad 1. 

 
Werkwijze  
 
Vergaderen 

Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar samen voor een vergadering. Hierbij 
worden de plannen voor het opvolgende kwartaal en de praktische uitvoering ervan 
besproken. Hiervan worden notulen opgemaakt.  

Activiteiten  

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden projecten opgezet en activiteiten 
begeleid in relatie tot vorenstaande doelstellingen. De projecten en activiteiten van 
de sociale werkgroep worden besproken tijdens de bestuursvergaderingen.  

Financiën 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die 
hierbij horen zijn onder meer:  

1. Jaarlijks een begroting opstellen; 
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen goedkeuren; 
3. Beheren en besteden van de gelden; 
4. Besteden van de gelden conform vorenstaande doelstellingen.  

Vergoeding bestuursleden 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 

Pagina   van  4 5  



Besteding van het vermogen  

Het vermogen wordt besteed conform de doelstellingen van Stichting Tiel Tip Top.  

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de 
uitgaven te compenseren.  

2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend 
om projecten en activiteiten te steunen dan wel te financieren zolang deze niet in 
strijd zijn met vorenstaande doelstellingen.  

3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde 
buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast 
wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten. 

Correspondentiegegevens  
 
Stichting Tiel Tip Top is gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 3, 4001 AG te Tiel. 
 
Voor telefonisch contact belt u tijdens kantooruren met de heer B. van den Berg - 
van der Stam op telefoonnummer 06-12979400.  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