Stichting Tiel Tip Top
Jaarverslag 2018

Voorwoord van de voorzitter
Voor je ligt het jaarverslag van stichting Tiel Tip Top over het jaar 2018. Met trots nemen we
je mee langs onze activiteiten, want we kijken terug op een fantastisch jaar; een jaar waarin
een bestuur werd gevormd en ‘Tiel Tip Top’ als ANBI-stichting werd opgericht; maar ook het
jaar waarin we onze eerste vrijwilligers hebben mogen verenigen. De werkgroep die hieruit is
ontstaan werkt aan de hand van onze missie en visie aan een uitvoeringsagenda ten behoeve
van een schoner en socialer Tiel. Om af te trappen nemen we jullie mee in de verhalen rondom
de ‘Schone4Daagse’ en onze ‘Club van 1000’.
Schone4Daagse
In 2018 organiseerden we samen met Stichting Oosthonk Sportief voor de eerste keer de
Schone4Daagse in Tiel. Tijdens de wandeltochten ruimden de wandelaars – jong en oud –
zwerfafval op zodat de wandelroutes schoner achter werden gelaten dan dat deze werden
aantroffen. Met maar liefst 50 deelnemers verzamelden we zwerfafval uit het Tielse
straatbeeld. De deelnemers waren zo enthousiast dat men soms vergat te wandelen. Tiel Tip
Top was met trots partner van deze activiteit en verzorgde (extra) prullenbakken op de
pauzeplaatsen en een feestelijke intocht op de slotavond. De Schone4Daagse dankt haar
succes aan het feit dat iedereen mee mag doen en aan de educatieve aspecten die aan de
looproutes is toegevoegd.
Club van 1000
Wat veel mensen soms vergeten is dat alle mensen achter ‘Tiel Tip Top’ zich als vrijwilliger
inspannen voor onze doelstellingen. Het vinden van de financiële middelen is echter een
tijdrovend karwei. Om vooral met zwerfafvalacties bezig te kunnen zijn hebben we voor onze
fondsenwerving de ‘Club van 1000’ opgericht en we hebben hiervoor in ons eerste jaar al twee
leden mogen verwelkomen.
De ‘Club van 1000’ bestaat uit bedrijven die ‘Tiel Tip Top’ een warm hart toe dragen. Zowel de
Gemeente Tiel als zoutenfabrikant Niacet hebben zich als deelnemer opgegeven voor onze
‘Club van 1000’. Zij zullen onze projecten jaarlijks steunen met een bedrag van €1000
gedurende ten minste vijf jaren. Het is dankzij deze leden dat we onze sociale werkgroep
hebben kunnen opzetten en dat we de komende jaren kandidaten actief kunnen blijven
uitnodigen tot participatie in onze samenleving!
Tot slot wil ik graag mijn persoonlijke dank uitspreken naar de Gemeente
Tiel, Niacet BV, Van Helden Relatiegeschenken, Notaris Kok, de Tielse
Uitdaging, GEJO Cycle World en Albert Heijn Tiel voor het vertrouwen
dat zij ons in 2018 hebben geschonken. Bovendien wil ik illustrator
Arie van Vliet, wijkregisseur Marja van Toorn en oud-voorzitter van
de raadswerkgroep ‘Wonderschoon Wonen’ Tom van Oostrom
hartelijk danken voor hun uitzonderlijke inzet voor ‘Tiel Tip Top’
tijdens ons debuutjaar… Aan hen danken wij ons succes!
Bart van den Berg - van der Stam
Projectleider & zakkenvuller
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1.1 Verslag van het bestuur
Het jaar 2018 was een succesvol jaar voor stichting Tiel Tip Top. Na een ruime periode van
onderzoek en voorbereiding hebben we een ANBI-stichting en vrijwilligerswerkgroep kunnen
oprichten. Gezamenlijk hebben we een uitvoeringsagenda opgezet waarover we je in dit
document zo beknopt als mogelijk verslag zullen doen.

1.2

Positionering van Tiel Tip Top

Sinds 2016 zijn we in gesprek met de Gemeente Tiel over de plannen rondom ‘Tiel Tip Top’.
Het projectplan komt voort vanuit onze voorzitter en omvat een plan van aanpak om
betrokken Tielenaren plezierig bezig te laten zijn met opschooninitiatieven. Daarbij verzorgt
Stichting Tiel Tip Top laagdrempelig vrijwilligerswerk voor iedereen die hier behoefte aan
heeft. We begeleiden onze vrijwilligers en ondertussen worden onze stad en dorpen steeds
schoner.
Al snel kon ‘Tiel Tip Top’ op de steun van de Gemeente Tiel rekenen en de activiteiten die
reeds ontstonden bleven ook bij NederlandSchoon niet onopgemerkt. Projectleider Bart van
den Berg-van der Stam kreeg uit handen van Wethouder Melissen hiervoor een Supporter van
Schoon-speld uitgereikt en NederlandSchoon keerde een waardecheque uit van €1000 ten
behoeve van onze plannen. Het bedrag werd besteed aan een HD-camera en een iPad
waardoor Tiel Tip Top zich beter kon organiseren en direct in een stroomversnelling kwam.
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Voor de oprichting van Stichting Tiel Tip Top werd een bestuur gezocht en gevonden, namelijk:
Bart van den Berg-van der Stam (voorzitter), Elise van den Broek-Kraaijeveld (secretaris) en
Arno Nagel (penningsmeester). Na de oprichting op 05-12-2017 via Notarispraktijk Kok
hebben we de ANBI-status aangevraagd en toegekend gekregen van de Belastingdienst.

1.3

Grand Opening

Op vrijdag 23-03-2018 vierden we in Café De Beurs onze ‘Grand Opening’. Tijdens een
feestelijk samenzijn met betrokken partners, sponsors en natuurlijk de vele Tielse vrijwilligers
stelde wijkregisseur Marja van Toorn het bestuur van ‘Tiel Tip Top’ voor aan alle aanwezigen.
Tijdens een informatief programma keken we terug naar de reeds lopende projecten,
presenteerden we onze plannen voor de toekomst en openden we vooral onze deuren voor
onze doelgroep. Tiel Tip Top is een feit geworden!
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1.4

Club van 1000

Aan het einde van de avond werd er aandacht gevraagd voor Sigrid Kingma van Niacet BV. Zij
overhandigde een waardecheque t.w.v. €1000 aan het bestuur van ‘Tiel Tip Top’ met de
toezegging dit ieder jaar, gedurende ten minste vijf jaren, te zullen overmaken. Tot groot
genoegen voegde daarna Henk Bergsma namens de Gemeente Tiel zich daaraan toe. Namens
Gemeente Tiel overhandigde hij eveneens een waardecheque; ditmaal één van €5000 per
jaar. Hiermee hebben we de eerste twee leden van onze ‘Club van 1000’ mogen verwelkomen
en konden we direct aan de slag.
Dankzij de leden van onze ‘Club van 1000’ beschikken we over een werkbudget. Met dit geld
huren we bijvoorbeeld maandelijks een ontmoetingsruimte in Het Oosthonk en kunnen we de
materialen die we nodig hebben financieren. De invloed die wij als organisatie en vanuit onze
campagne uit kunnen oefenen binnen de gemeente Tiel hangt samen met de grootte van het
werkbudget. Het is dan ook een noodzakelijke doelstelling om onze ‘Club van 1000’ verder uit
te breiden. Wij danken ons bestaansrecht aan de leden van onze ‘Club van 1000’ en zijn erg
dankbaar voor de steun die zij voor langere termijn aan ons hebben uitgesproken.
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1.5

Taakverdeling in Tiel

In onze missie om de schoonste van het land te worden zoeken we waar mogelijk de
samenwerking op. Aangezien de Gemeente Tiel een betaalde opdracht uit had staan bij
Stichting Duurzaam Rivierenland kwamen we ook daar aan de koffietafel terecht. Duurzaam
Rivierenland voert taken uit die zijn opgenomen in het “Uitvoeringsplan Zwerfvuil”.
De oprichting van Tiel Tip Top als vrijwilligersorganisatie veroorzaakte onbedoeld veel onrust
bij Duurzaam Rivierenland waarop een eventuele samenwerking eenzijdig werd opgezegd. Na
vele gesprekken heeft de Gemeente Tiel uiteindelijk besloten haar opdracht aan Duurzaam
Rivierenland te verfijnen. De Tielse campagne die door beide partijen wordt uitgedragen heet
“Tiel Tip Top, Supporter van Schoon” en de taken zijn zodanig verdeeld zodat Duurzaam
Rivierenland nu weet welke opdracht ze wel of niet hebben.
Duurzaam Rivierenland distribueert de opruimaterialen van de Gemeente Tiel - zoals grijpers
en vuilniszakringen – onder individuele opruimers en coördineert de vertegenwoordiging van
de adoptiegebieden door Tielse verenigingen. Daarnaast verzorgd Duurzaam Rivierenland
natuur- en milieulessen in het basisonderwijs. We hebben afgesproken dat zij zich daarom ook
zullen richten op opruiminitiatieven binnen het basisonderwijs.
Tiel Tip Top richt zich op de ondersteuning en begeleiding van (nieuwe) initiatieven vanuit
inwoners, sportclubs en bedrijven. Om deze doelgroepen aan te spreken en te bereiken is
besloten dat Tiel Tip Top de communicatie, bebehorende bij de campagne “Tiel Tip Top,
Supporter van Schoon” zal voeren. Hiervoor hebben we met onze vrijwilligerswerkgroep een
communicatieplan opgesteld. Via verschillende sociale mediakanalen, zoals
www.TielTipTop.nl, informeren we inwoners van Tiel over de plannen uit het “Uitvoeringsplan
Zwerfvuil”.
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1.6

Doelstellingen

Stichting Tiel Tip Top en daarmee ook de reikwijdte van de campagne is afhankelijk van de
hoeveelheid fondsen die ons ter beschikking staan. We hebben de wens om met Tiel op een
dag de schoonste van het land te worden en dat maakt dat we moeten werken met duidelijke
doelstellingen. In ons “Beleidsplan 2017-2020” hebben we daarom beschreven hoe we willen
gaan zorgen dat we ons meer en meer naar het einddoel gaan bewegen. In hoofdlijnen komt
dit op het volgende neer…
Door het installeren van een Comité van Aanbeveling hopen wij prominente Tielenaren te
verbinden aan ons vrijwilligerswerk. Door gebruik te maken van ieders kwaliteiten, kennis en
netwerk hopen we op korte termijn het aantal leden van de ‘Club van 1000’ verder uit te
kunnen breiden. Met meer fondsen kunnen we immers een grotere invloed uitoefenen en
meer inwoners en bezoekers bereiken.
De vrijwilligerswerkgroep zal aan de slag gaan met een campagne ter bevordering van de
fondsenwerving. Door het voortgezet onderwijs, verenigingen zoals sportclubs, particulieren
en bedrijven te informeren over de campagne “Tiel Tip Top, Supporter van Schoon” hopen we
vaker aangewezen te worden als het “goede doel” bij evenementen. Door gastlessen en
presentaties te geven werken wij aan onze naamsbekendheid. Ook op informatiemarkten in
Tiel zijn wij sinds enkele jaren vertegenwoordigd. Dankzij onze vrijwilligers en de
betrokkenheid van verschillende mediapartners in Tiel hebben we het afgelopen jaar veel
exposure kunnen geven aan onze activiteiten en de gezamenlijke campagne. Het is ons
voornemen om dat goede werk voort te zetten.
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2.1 Vrijwilligers zijn de sleutel tot succes
Niemand staat te trappelen om andermans rommel op te mogen ruimen. Het opruimen
behoort dan ook tot één van de meest vervelende klussen die we als mens kunnen benoemen.
In een ideale wereld komt afval niet zwervend op straat terecht, maar als het er eenmaal ligt
dan voelt niemand zich er eigenaar van. Juist daarom is zwerfafval een probleem van iedereen
en is het belangrijk dat we het opruimen ervan extra leuk maken!

2.2

Sociale Werkgroep

In 2018 zijn we gestart met onze sociale werkgroep. Deze werkgroep bestaat sinds de
oprichting uit zes deelnemers en groeide begin 2019 uit naar negen personen. De leden van
onze werkgroep werken wekelijks als vrijwilliger aan een uitvoeringsagenda die in lijn staan
met de doelstelling van stichting Tiel Tip Top. De sociale werkgroep is onmisbaar in de
uitvoering.
Onze vrijwilligers hebben ieder zo hun eigen redenen om deel te nemen aan onze werkgroep.
Deelname aan onze werkgroep kan helpen bij het doorbreken van een sociaal isolement of
een boost geven aan je curriculum vitae. Door samen te werken aan sociale schoonprojecten
leren onze vrijwilligers nieuwe vaardigheden. Waar nodig of gewenst zoeken we een passende
cursus die onze vrijwilligers ondersteunt om zichzelf en onze campagne verder te helpen. Alle
deelnemers krijgen passende begeleiding bij het vrijwilligerswerk dat zij doen.
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2.3

Taken van de werkgroep

Alles wat je hebt gehoord of hebt gelezen over ‘Tiel Tip Top’ is voortgekomen vanuit onze
vrijwilligerswerkgroep. Onze vrijwilligers werken onder begeleiding van een projectleider aan
eigenzinnige en ludieke projecten. De initiatieven en creatieve ideeën vanuit onze vrijwilligers
zijn hierbij ons uitgangspunt. Het eerste project vanuit de werkgroep was de campagne
rondom “Vuurwerkvegen” waarover we je later meer zullen vertellen.
De vrijwilligers uit onze sociale werkgroep begeleiden alle inwonersinitiatieven die ons ten
gehore komen. We helpen actief mee, verzorgen de nodige materialen op locatie en brengen
graag de opschoonacties die er zijn mooi in beeld in de vorm van een aftermovie. De
werkgroep werkt aan de hand van een communicatieplan aan de campagne “Tiel Tip Top,
Supporter van Schoon” en beheert alle sociale mediakanalen van de stichting.
De leden van de werkgroep komen gemiddeld eens per maand bijeen in buurthuis ‘Het
Oosthonk’ aan de Meeslaan 2A in Tiel-Oost. Dit is min of meer onze thuisbasis geworden en
de koffie staat hier voor iedereen die wil deelnemen klaar. Tijdens het maandelijks overleg
worden de taken en activiteiten verdeeld zodat men zelfstandig of in koppels verder aan de
gang kan met onze projecten. Deelname aan de werkgroep is wel vrijwillig, maar niet geheel
vrijblijvend.
Via www.TielTipTop.nl, sociale media en lokale kranten communiceren wij de data van onze
bijeenkomsten naar de inwoners van de gemeente Tiel. We hanteren een open deur beleid
zodat betrokkenen en belangstellenden altijd binnen kunnen lopen voor een kennismaking.
Zij die het toch nog spannend vinden om aan te sluiten kunnen zich altijd nog eerst inlezen op
onze website en eventueel een bericht achterlaten aan één van onze projectleiders.
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2.4

Doelstellingen

De doelstelling van stichting Tiel Tip Top met betrekking tot de sociale werkgroep is het
aanbieden van passend vrijwilligerswerk aan Tielse inwoners waarbij het sociale en
schoonaspect een dominante rol spelen. In de volgende hoofdstukken zullen we je een inkijk
geven in de activiteiten die wij als vrijwilligers in 2018 hebben uitgevoerd, maar niet voordat
we vooruitkijken naar onze komende projecten…
We gaan een mini-documentaire maken over hoe lokaal zwerfafval in relatie tussen staat tot
lokaal dierenleed. We hopen hiermee een nieuwe doelgroep aan te spreken die meehelpt Tiel
schoon te houden. Als mensen het zwerfafval niet opruimen omdat ze het geen gezicht vinden
hopen we ze in beweging te krijgen om lokaal dierenleed te voorkomen.
Verder willen we aan de slag met de ‘Samenhanger’. Deze staat beschreven in het
“uitvoeringsplan Zwerfvuil” van de Gemeente Tiel en dit betreft een aanhangwagen die het
gemakkelijk moet maken voor inwoners om een opschoonactie te organiseren. Voor ditzelfde
doeleinde hebben we reeds een bakfiets ingericht met materialen, koelbox en
muziekinstallatie, maar voor de buitengebieden is een soortgelijke aanhanger gewenst.
Tot slot gaan we proberen te starten met een zwerfafvalbrigade (prikploeg). De
zwerfafvalbrigade is bedoeld voor mensen die vooral met andere mensen aan de slag willen
om Tiel schoner te krijgen. Of dit al in 2019 gaat lukken is nog moeilijk te zeggen. De
coördinatie van een dergelijke prikploeg vraagt namelijk uitzonderlijk veel tijd van onze
vrijwilligers, dus we gaan eerst onderzoeken of we hier in 2019 al klaar voor zijn.
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3.1 Ruim het op met Tiel Tip Top
Samen met de Gemeente Tiel en Duurzaam Rivierenland werken wij aan de campagne “Tiel
Tip Top, Supporter van Schoon”. Via sociale en lokale media proberen wij deze boodschap aan
de Tielse man te brengen. Sinds 2016 organiseert ‘Tiel Tip Top’ acties in Tiel die bijdragen aan
schonere straten, parken en plantsoenen. Daarnaast ondersteunen, begeleiden en faciliteren
wij inwonersinitiatieven die bijdragen aan een schoner Tiel. Door passende begeleiding en tips
aan te reiken proberen we nieuwe initiatieven te ontzorgen. Op deze manier hopen we dat
de kans op een terugkerende activiteit wordt vergroot. Ook bedrijven zijn welkom om aan te
sluiten.

3.2

Landelijke Opschoondag

Jaarlijks op de derde zaterdag in maart is het de Landelijke Opschoondag. Het initiatief hiertoe
komt van NederlandSchoon en zij roept iedereen in het gehele land op om in actie te komen
tegen zwerfafval. In Tiel doen wij ditzelfde, maar dan op lokaal niveau.
De dag na onze ‘Grand Opening’ was het “Landelijke Opschoondag 2018” en we hebben deze
dag flink huisgehouden voor een schonere stad en dorpen! Hiertoe organiseerden we in 2018
samen met Stichting Bloemenbuurt Tiel een opschoonactie in de gelijknamige wijk. Iets
verderop maakte we met ca. 20 medewerkers van Niacet BV de Papesteeg en wijde omgeving
zwerfafvalvrij en in Tiel-Noord gingen we voor een eerste keer aan de slag met ca. 80
jeugdleden van Scouting Phoenix. In ons debuutjaar brachten we ca. 150 vrijwilligers op de
been in de strijd tegen het zwerfafval.
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3.3

Keep It Clean Day / Burendag

De officiële datum van Keep It Clean Day staat jaarlijks geboekt op de derde zaterdag van
september. Het initiatief hiertoe komt van een organisatie genaamd “WorldCleanUp” en komt
eigenlijk op hetzelfde neer als de Landelijke Opschoondag. In Tiel valt dit jaarlijks tegelijk met
ons geliefde Fruitcorso en daarom communiceren wij via kranten en sociale media dat we
iedereen aanmoedigen de initiatieven over de festiviteiten van Appelpop en het Fruitcorso
heen te tillen. Het zou immers zonde zijn om Tiel schoon te maken terwijl er een weekend
later weer zo’n 80.000 bezoekers door Tiel trekt en nieuwe rommel maakt.
Het vierde weekend van september staat bij veel mensen bekend als ‘Burendag’. Deze dag
komt voort vanuit het Oranje Fonds en roept op om met buurtgenoten aan de slag te gaan
voor een prettigere leefomgeving. Deze dag grijpen wij aan om Tielse inwoners te motiveren
de handen uit de mouwen te steken in het kader van “Keep It Clean Day”. Net als tijdens de
Landelijke Opschoondag ondersteunen en begeleiden we op deze dag vele initiatieven in
Tiel. Burendag werd een groot succes, want er waren maar liefst 225 vrijwilligers op de been
voor een wonderschoon Tiel.
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3.4

Tiel Tip Top Waalactie

Op de tweede zaterdag van het jaar organiseren wij onze Waalactie. Hierbij roepen wij Tielse
vrijwilligers op om ons te helpen de Waaloevers vrij te maken van zwerfafval en de restanten
van afgestoken vuurwerk. Wanneer de waterstanden zakken is zichtbaar hoeveel rommel er
langs de oevers aanspoelt. Het was de eerste keer dat we deze Waalactie organiseerden en
bij twaalf graden onder nul waren we dolblij met de opkomst van 26 deelnemers (verdeeld
over de locaties Bellevue en Zennewijnen) en een opbrengst van 30 zakken zwerfafval dat
anders zich had toegevoegd aan de ‘Plastic Soep’.
3.4.2 Goede voornemens
De maand december staat bekend als “goede doelen”-maand; het moment dat vele
organisaties in het kader van de kerstgedachte de hand ophouden. Wij laten liever onze daden
spreken en trotseren vol goede voornemens de kou om het jaar goed af te trappen.
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3.5

Opschonen Belonen

Dankzij deelname van onze vrijwilliggers aan aan diverse acties in Tiel valt de opkomst bij een
opschoonactie eigenlijk nooit tegen. Het wegblijven van deelnemers is één van de meest
gehoorde blokkades om een opschoonactie te durven organiseren. Omdat we helaas niet
altijd en overal bij kunnen zijn hebben we een doorlopend project genaamd: “Opschonen
Belonen”. Vanuit dit project zoeken we passende en plezierige beloningen om opschoonacties
te prijzen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze TielTipTop-taarten die wij bij
inwonersgroepen bezorgen.
Maar als we de handen vrij hebben komen we zeker langs en nemen we camera’s mee om de
actie mooi in beeld te brengen. De aftermovies die dit oplevert geven het goede voorbeeld
aan anderen via bijvoorbeeld RegioTV Tiel en zijn bedoeld als een “Ode aan de Opschoners”.
We moet immers niet vergeten… Als we willen dat mensen blijven meehelpen de rommel op
te ruimen, dan moeten we het vooral zo leuk mogelijk maken.
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4.1 Jaarthema: Wonderschoon Wonen
De gemeenteraad van Tiel kiest ieder jaar een thema uit waar de raad gedurende dat jaar
extra aandacht, energie en budget aan wil besteden. Het doel hierbij is om een bepaald
probleem aan de kaak te stellen en daarbij verschillende inwonersinitiatieven positief te
bekrachtigen en waar nodig te faciliteren in de uitvoering.
Tijdens de periode 2017-2018 was het jaarthema ‘Wonderschoon Wonen’. Naast dat de
werkgroep van de gemeenteraad oog had voor veiligheid en vergroening werd er een
werkgroep gevormd die zich bezighield met het thema “zwerfafval”. Op uitnodiging van de
raadswerkgroep sloot namens ‘Tiel Tip Top’ onze voorzitter Bart van den Berg-van der Stam
zich hierbij aan.
Vanuit het jaarthema werd er hard gewerkt aan een aantal verschillende projecten. Zo werd
er via de Tielse Uitdaging een bakfiets voor opschoonacties gerealiseerd, werden (buiten-)
sportverenigingen uitgedaagd om in actie te komen en werden er nog meer inspanningen
verricht om inwoners aan het opschonen te krijgen. Ook het RSG Lingecollege kwam in actie
tijdens de eerste editie van de “Rotzooi Run”.
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4.2

TielTipTop-bakfiets

De TielTipTop-bakfiets is binnen het
jaarthema “Wonderschoon Wonen” een
groot project geweest met aan het einde
van de rit een mooi resultaat! Er werd via de
Tielse Uitdaging een grote bakfiets gevonden bij
Dynamiek Welzijnsdiensten en deze mocht met
gesloten beurs worden overgedragen aan Stichting Tiel Tip
Top. Dankzij bemiddeling door Francien van Zetten (projectleider
van de Tielse Uitdaging) werden GEJO Cyclingworld en Niacet BV gevonden als
partners binnen dit project. De bakfiets werd hierop gerenoveerd en voorzien van verlichting,
een stevig slot, een bagagerek met fietstassen en rondom voorzien van bestickering waardoor
er nu vele foto’s op pronken van onze opruimacties.
De vormgeving is onder leiding van onze voorzitter opgepakt met leerlingen van het ROC
Rivor. Samen met studenten werd er een ontwerp gemaakt voor de vormgeving van de
bakfiets. De bakfiets werd later dankzij sponsoring van Niacet BV voorzien van
opschoonmaterialen en met voldoende TielTipTop-hesjes, een koelbox en een flinke
muziekinstallatie (mede dankzij Foxiz BV) was de bakfiets helemaal af. De opschoonbakfiets
biedt inwoners van de gemeente Tiel een totaaloplossing voor kleinschalige opruimacties en
kan kosteloos worden geleend via onze website. Het idee is dat inwoners de bakfiets met
gevulde koelbox mogen komen ophalen en hem afgeladen met zwerfafval weer mogen
inleveren.
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4.3

Convenant ‘Schone club’

Voor het tweede project van de raadswerkgroep
“Wonderschoon Wonen” hebben we contact gelegd
met alle grote Tielse (buiten-) sportverenigingen. Deze
clubs zijn uitgedaagd om samen met onze werkgroep
aan de slag te gaan tijdens een opruimactie onder
clubleden. Afspraken hierover zijn met de besturen van
de sportclubs vastgelegd in een “Schoonconvenant” en
in de periode 2018-2019 zullen zij met ons aan de slag
gaan voor een schonere stad en dorpen.
Als tegenprestatie kregen alle sportverenigingen vanuit de
raadswerkgroep een wandbord uitgereikt in het kader van
de campagne voor schone sportaccommodaties. Voor de
clubcampagne hebben de vrijwilligers van onze werkgroep
gewerkt aan een lokale campagneposter en om de clubs helemaal
over de brug te krijgen werden daar door de raadswerkgroep nog
grote “Supporter van Schoon”-prullenbakken aan toegevoegd en kunnen
de sportclubs dankzij onze inspanningen eveneens rekenen op een “schoonsubsidie” t.w.v.
€250 indien zij voor eind 2019 aan hun afspraken met ‘Tiel Tip Top’ hebben voldaan.

4.4

Wonderschoon Wonen Markt & Rotzooi Run

Vanuit de raadswerkgroep werden nog vele andere activiteiten geïnitieerd in samenwerking
met stichting Tiel Tip Top. Zo waren we aanwezig tijdens de Wonderschoon Wonen Markt om
inwoners te informeren over onze nieuwe bakfiets en hebben we met veel plezier de eerste
editie van de “Rotzooi Run” georganiseerd met leerlingen van het Lingecollege. Er werden
tijdens deze actie zeker 35 zakken zwerfafval verwijderd uit de directe omgeving van de
school. We werken er als ‘Tiel Tip Top’ hard aan om dit initiatief duurzaam op de kaart te
krijgen
van
alle
drie
de
vestigingen
van
het
Lingecollege.
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4.5

Doelstellingen

Onze deelname aan het jaarthema “Wonderschoon Wonen” heeft ‘Tiel Tip Top’ veel
opgeleverd. Zo voeren wij sinds de afronding van het project het beheer van de TielTipTopbakfiets en hebben we veel nieuwe contacten opgedaan bij de sportverenigingen in onze
gemeente. Uit het jaarthema “Wonderschoon Wonen” zijn verschillende doelstellingen
voortgekomen.
Zo zijn er tijdens het jaarthema tal van initiatieven gestart vanuit verschillende inwoners en in
verschillende stadsdelen. Wij zien het als ons doel om deze initiatieven duurzaam te borgen.
Dat wil zeggen dat we ons willen inspannen dat deze initiatieven op de agenda blijven staan
en waar mogelijk periodiek terugkeren. Dit laatste gaat ook op voor de convenanten zoals
deze zijn vastgelegd met de buitensportverenigingen. Aan ons de schone taak om de
opschoonacties met de clubs zodanig leuk te maken dat ze volgend jaar opnieuw mee willen
doen, zelfs als er geen budget is voor een nieuwe schoonsubsidie.
In het verlengde van onze opschoonbakfiets ligt er bij ons de wens om vorm te gaan geven
aan de ‘Samenhanger’. Dit betreft een aanhangwagen die het gemakkelijk (maar onzes inziens
vooral leuk) moet maken voor inwoners om een opschoonactie te organiseren. Waar de
bakfiets zich uitstekend leent voor kleinschalige opruiminspanningen zal de Samenhanger zich
vooral richten op de grotere opschoonacties en op de buitengebieden van Tiel. In het
‘Uitvoeringsplan Zwerfafval’ spreekt eveneens de Gemeente Tiel zich uit over deze ambitie en
in 2019 zullen we dan ook met de Gemeente Tiel in gesprek gaan om deze klus te klaren!
Tot slot ligt er de wens om in 2019 een “Comité van Aanbeveling” aan onze stichting te
verbinden. We werken uitzonderlijk hard aan onze doelstellingen, maar we hebben meer
slagkracht nodig om ons einddoel te bereiken. Er zullen zeker nog vele liters water door de
Waal stromen voordat ons mooie Tiel er echt helemaal Wonderschoon bij ligt.
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5.1

Nieuwe projecten

Stichting Tiel Tip Top en haar werkgroep timmeren hard aan de weg voor een schoner en
socialer Tiel. In onze missie/visie staat beschreven dat we onze fondsen aanwenden om op
eigenzinnige wijze aandacht te vragen voor onze doelstelling en dat we ludieke methoden
bedenken om resultaten te boeken. Vanuit deze gedachte ontwikkelen we met onze
vrijwilligerswerkgroep ook nieuwe projecten waarvan we er in 2018 drie succesvol hebben
afgerond.
Deze nieuwe projecten zijn op te splitsen in drie verschillende categorieën. Zo halen we
bijvoorbeeld initiatieven naar Tiel die elders in het land al bewezen effectief zijn. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de “Schone4Daagse”. Aan de andere kant zorgen we voor het voortbestaan
van initiatieven die vanuit het land niet langer worden ondersteund. Zo zorgde de werkgroep
ervoor dat de campagne rondom “Nieuwjaarsvegen” door bleef lopen in Tiel onder de naam
“Vuurwerkvegen”. Maar we werken ook aan eigen oplossingen. Zo staan er sinds de zomer
van 2018 een drietal TielTipTop-prullenbakken in de Tielse Bloemenbuurt zodat de
snoeproute nabij het RSG Lingecollege schoon blijft. Dit project heet ”Buurtbakken”.
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5.2

Schone4Daagse

In 2018 organiseerden we in samenwerking met Stichting Oosthonk Sportief voor de eerste
keer de Schone4Daagse in Tiel. Het principe is eenvoudig: De wandelaars van onze vierdaagse
maken geen rommel onderweg en prikken al lopende de route vrij van zwerfafval. De
organisatie van de wandelvierdaagse ligt bij Stichting Oosthonk Sportief en wordt aangevuld
door de vrijwilligers van Tiel Tip Top. Er deden in ons eerste jaar maar liefst 50 wandelaars
mee. En onder de vrijwilligers van Oosthonk Sportief en Tiel Tip Top was het een zodanig
succes dat we er volgend jaar zeker mee doorgaan!
Op de pauzeplaatsen verzorgen wij extra prullenbakken en een versnapering voor de
deelnemers. Ook verzorgen wij de opschoonmaterialen en regelen we dat het verzamelde
zwerfafval wordt afgevoerd. Door middel van een financiële bijdrage slagen we erin om het
inschrijfgeld laag te houden waardoor deelname voor iedereen toegankelijk blijft. Op de
slotavond maken we er één groot feest van. Samen met onze Furrie-vrienden en Tiels Flipje
ontvangen we de deelnemers met muziek en in een feestelijke optocht begeleiden wij
iedereen richting de medaille.
We zijn trots op dit nieuwe Tielse feest. Onze aftermovie van de intocht geeft een goede
indruk hiervan en is terug te zien via onze website en YouTube-kanaal.
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5.3

Buurtbakken

In en rond de Bloemenbuurt in Tiel zijn drie vestigingen van het RSG Lingecollege gesitueerd.
Dit gaat gepaard met veel passerende scholieren en dit brengt helaas veel zwerfafval met zich
mee. Aangezien klagen absoluut niet helpt doen wij sinds enkele jaren mee met “Expeditie
Zwerfvuil”. Dit is een onderwijsprogramma voor leerlingen om hen meer bewust te maken
met het thema ‘zwerfafval’. Vanuit onderzoek door de leerlingen bleek dat er geen enkele
voorziening beschikbaar was op de zogeheten snoeproutes. Hoog tijd dat deze nieuwe
voorziening er wel zou komen en daarom draaien wij een pilot met Buurtbakken.
Buurtbakken (zoals wij dit project hebben genoemd) zijn prullenbakken in de openbare ruimte
die onder beheer van onze vrijwilligers staan. In samenwerking met Stichting Bloemenbuurt
Tiel zijn we in staat geweest om een drietal kleurrijke prullenbakken vorm te geven en te
plaatsen rondom het RSG Lingecollege (locatie Rozenstraat). De vormgeving komt voort vanuit
onze sociale werkgroep waarbij de groene en blauwe kleur van de bakken
overeenkomt met onze clubkleuren. Ook zijn onze Buurtbakken zijn voorzien van
een dispenser voor hondenpoepzakjes. Aan de voorzijde van de bakken
pronkt ons campagnebord met Tiels Flipje. Het campagnebord is
ontworpen door onze vrijwilligers, met behulp van illustrator Arie van
Vliet.
Bijzondere dank willen wij uitspreken naar de AVRI die voor ons
een statief heeft geproduceerd zodat wij een prototype kunnen
meenemen naar bijvoorbeeld informatiemarkten. Maar ook
voor de inspanningen die zij voor ons hebben geleverd om onze
Buurtbakken kosteloos in het straatbeeld te brengen.
Ook onze vrijwilligers maken deel uit van een succesvolle
pilot. Wekelijks worden de bakken geleegd door onze
vrijwilligers.
De
gemeente
Tiel
stelt
hiervoor
bedrijfsafvalbakken ter beschikking waardoor de
Bloemenbuurt er structureel schoon bij ligt.
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5.4

Prullenbakkenplan Tiel

Het succes van onze Buurtbakken bleef niet lang onopgemerkt bij de Gemeente Tiel. In 2018
werd ‘Tiel Tip Top’ gevraagd om haar kennis te delen voor het prullenbakkenplan in de Tielse
Binnenstad. De bakken die hieruit voortkwamen zijn op ons advies groter en groener
geworden en voorzien van een inworpverkleiner. Het pareltje der prullenbakken vinden we
terug in het centrum van de Binnenstad, namelijk de Flipje-bakken. Deze zijn jaren geleden al
eens bedacht door de firma Bammens en na motiveren eindelijk gerealiseerd.
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5.5

Vuurwerkvegen

In de zomer van 2018 is onze vrijwilligerswerkgroep van start gegaan. Na een eerste periode
van wennen en verkennen en de organisatie van Tiel Tip Top leren kennen gingen we met
elkaar aan de slag. In 2018 liet NederlandSchoon aan gemeenten weten dat zij niet langer de
campagne “Nieuwjaarsvegen” zouden ondersteunen. Om deze reden zijn wij tijdig ingehaakt
met een eigen initiatief, namelijk “Vuurwerkvegen”. Op deze manier zou een impuls tegen
vuurwerkafval in Tiel overeind blijven.
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Om de campagne tegen vuurwerkafval actief in leven te houden heeft onze werkgroep (in
cofinanciering met de raadswerkgroep Wonderschoon Wonen) een grote campagnebanner
ontworpen samen met illustrator Arie van Vliet. Deze banners zijn door onze vrijwilligers
aangeboden bij alle vuurwerkverkooppunten van de gemeente Tiel zodat consumenten van
vuurwerk weten dat zij verantwoordelijk zijn voor de grote opruiming van het vuurwerk. De
banners werden met veel enthousiasme in ontvangst genomen en kregen bij alle
verkooppunten een prominente plaats in de showroom.
Ook rondom de communicatie vanuit de Gemeente Tiel kregen onze vrijwilligers een
belangrijk aandeel. Nadat enkele vrijwilligers een cursus hadden gevolgd voor het schrijven
van pakkende persberichten hebben zij samen met Team Communicatie van de Gemeente
Tiel actief bijgedragen aan de persberichten en berichten op sociale media rondom het
Vuurwerkvegen.
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6.1 Organisatie
Stichting Tiel Tip Top staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en heeft van de Belastingdienst de ANBI-status
toegekend gekregen. ANBI staat voor “Algemeen Nut Beogende
Instelling” en toont aan dat wij geen winstoogmerk hebben en ten
minste 90% van onze tijd en fondsen inzetten voor het algemene
nut. De Belastingdienst voert hierop controles uit en de winst zit
hem in het feit dat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.
Rechtsvorm
Statutaire naam
Handelsnaam
Profiel URL
Statutaire zetel
Datum akte van oprichting
Rekeningnummer
KVK nummer
RSIN

6.2

Stichting
Stichting Tiel Tip Top
TielTipTop
http://tieltiptop.nl/anbi/
Prinses Beatrixlaan 3, 4001 AG Tiel
05-12-2017
NL42 RABO 0325 3935 59
70236194
858206419

Doelstellingen en activiteiten

De 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:
•
•
•

•
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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.

6.3

Bestuur

Het bestuur van Stichting Tiel Tip Top bestaat uit drie bestuursleden, namelijk een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. Vanuit de statuten zijn zij samen met de andere
bestuurder gezamenlijk bevoegd.
Naam
B. van den Berg-van der Stam
E.T.H. van den Broek-Kraaijeveld
A.H. Nagel

Functie
Voorzitter/projectleider
Secretaris
Penningmeester

Beloning
Geen
Geen
Geen

Alle leden – bestuur en werkgroep – werken onbezoldigd aan onze projecten. Tiel Tip Top
bestaat uit 100% vrijwilligerswerk. Alleen onkosten die kunnen worden aangetoond en die in
relatie staan tot het vrijwilligerswerk dat wij nastreven worden vergoed.

6.4

Contact

Telefoonnummer
E-mail
Postadres stichting
Bezoekadres stichting
Opslagruimte werkgroep
Bezoekadres werkgroep
Internetadres

06-12979400
info@tieltiptop.nl
Prinses Beatrixlaan 3, 4001 AG Tiel
Rozenstraat 45, 4001 DV Tiel
Goudenregenstraat 11-10, 4001 EE Tiel
Meeslaan 2a, 4005 VR Tiel
http://www.tieltiptop.nl
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6.5

Werkgroep

In de zomer van 2018 zijn we gestart met onze vrijwilligerswerkgroep. In 2018 waren hier
zeven deelnemers bij betrokken. De werkgroep werkt onder voorzitterschap van een
projectleider gezamenlijk aan een eigen uitvoeringsagenda. Aan de verschillende activiteiten
en projecten van de werkgroep worden deelnemers gekoppeld als contactpersoon en/of
projectleider.

B. van den Berg-van der Stam

Erik Hout

Irene Kwak

Rolvo Manuhutu

Maroucha Siben

Hylke Vermeulen

Gabor Vosselman
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7.1 Jaarrekening 2018
Balans per 31-12-2018
Activa

Passiva

Bank

€ 5113 Eigen vermogen

€ 5113

Totaal

€ 5113 Totaal

€ 5113

Resultatenrekening 2018
Omzet

€ 9283

Totaal

€ 9283

Vrijwilligersvergoeding1
Personeelskosten
Huren
Kleine materialen
Reclamekosten
Representatiekosten
Rente/bankkosten
Algemene kosten
Inkopen div. materialen

€ 1500
€ 384
€ 24
€ 465
€ 879
€ 72
€ 117
€ 210
€ 519

Totaal

€ 4170

Resultaat 2018

1

€5113

Betreft een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.
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