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Voorwoord van de voorzitter 
 
Voor Tiel Tip Top was 2019 een fantastisch jaar. Na de oprichting van onze werkgroep voor 
fanatieke vrijwilligers is er flink gewerkt aan onze eigenzinnige uitvoeringsagenda. In 2019 
verdubbelde het aantal deelnemers binnen onze werkgroep, organiseerden we weer tal van 
nieuwe acties en omarmden we vele nieuwe initiatieven en initiatiefnemers. Voordat we je 
meenemen in het complete verslag vertel ik je graag eerst over onze twee mooiste successen. 
 
Convenanten met sportclubs 
Zoals we vorig jaar al schreven in ons jaarverslag maakt Tiel Tip Top deel uit van de 
Raadswerkgroep Wonderschoon Wonen vanuit de Tielse gemeenteraad. Vanuit deze 
werkgroep hebben we convenanten afgesloten met de tien grootste sportverenigingen van 
Tiel. Jaarlijks zullen zij met ons aan de slag gaan voor schoner en socialer Tiel. De clubs die dit 
jaar in actie kwamen kregen een cheque van €250 ten behoeve van een schone sportclub. 
 
De deelnemende sportclubs zijn: 
 

Scouting Phoenix Tiel  Rugbyclub de Scrumboks 
S.V. TEC  Korfbalvereniging Tiel ’72 
T.S.V. Theole  Honk- en softbalvereniging de Panters 
R.K.T.V.C. THCC De Kromhouters  
V.V. Wadenoijen  JVR Batauwers & TFCC Weirijders 

 
Rotzooi Run 
In 2019 keerde de “Rotzooi Run” in samenwerking met het RSG Lingecollege terug op de 
agenda. Hoewel de eerste editie in 2017 warm werd ontvangen zag de Tielse 
scholengemeenschap met vier vestigingen en ca. 2500 leerlingen in 2018 geen enkele 
mogelijkheid om de leerlingen hun eigen rommel op te laten ruimen. Gelukkig kregen we dit 
jaar opnieuw voeten aan de grond en gingen we met een klein leger van maar liefst 120 
leerlingen in drie opruimsalvo’s het zwerfafval in de wijde omtrek van de school te lijf. We 
kijken terug op onze grootste opruimactie ooit en hopen dit record in 2020 te gaan verbreken. 
 
Bedankt 
Met Tiel Tip Top werken aan een schoner en socialer Tiel voelt als een 
privilege. Maar het dient gezegd te worden dat dit alles nooit mogelijk 
was geweest zonder de financiële bijdragen van onze “Club van 1000”-
leden! Ik wil dan ook mijn persoonlijke dank uitspreken naar de 
Gemeente Tiel, zoutenfabrikant Niacet en vele anderen die ons 
vrijwilligerswerk mogelijk maken. Bovendien verdienen Erik en 
Linda Hout van Stichting Oosthonk Sportief, de besturen van de 
sportclubs en de leden van het Creatief Platform mijn woorden van 
dank, want samen met deze mensen groeide ons bereik verder dan 
we voor dit jaar konden bedenken en dankzij hen kijken wij terug 
op onze successen.  
  
Bart van den Berg - van der Stam 
Projectleider & zakkenvuller 

Foto: Raphaël Drent 
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1 Verslag van het bestuur 
 
Het bestuur van Stichting Tiel Tip Top bestaat uit drie bestuursleden. In 2019 waren er geen 
wijzigingen binnen het bestuur. 
 

Naam Functie Beloning 
B. van den Berg-van der Stam Voorzitter/projectleider Geen 
E.T.H. van den Broek-Kraaijeveld Secretaris Geen 
A.H. Nagel Penningmeester 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. 
 

2 Over Tiel Tip Top 
 
Stichting Tiel Tip Top is een ANBI-stichting met goede doelenstatus. Dankzij fondsenwerving 
zijn wij in staat om mensen in Tiel – met of zonder bijzondere behoeften – te voorzien van 
laagdrempelig en/of beschermd vrijwilligerswerk. Tiel Tip Top voorziet in de begeleiding van 
een vrijwilligerswerkgroep die zich inspant voor projecten die bijdragen aan een schoner en 
socialer Tiel. Tiel Tip Top is een uniek concept in Nederland en werd in 2016 gewaardeerd met 
een aanmoedigingsprijs vanuit Stichting Nederland Schoon. 

Foto: Jan Bouwhuis 
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3 Over de vrijwilligerswerkgroep 
 
De vrijwilligerswerkgroep van Tiel Tip Top bestaat uit lokale vrijwilligers die zich in hun vrije 
tijd willen inspannen voor een schoner en socialer Tiel. Onze vrijwilligers hebben allen zo hun 
eigen redenen om deel te nemen aan onze werkgroep. De één is op zoek naar een passende 
dagbesteding en een ander vindt het gewoon leuk om andere mensen te ontmoeten. 
 
De werkgroep komt maandelijks bij elkaar in buurtcentrum Het Oosthonk. Tijdens deze 
bijeenkomsten bespreken de leden van de werkgroep wat ze willen gaan doen in de 
opvolgende periode en hoeveel tijd en geld ze erin willen investeren. Hierbij vinden we het 
belangrijk dat de werkgroep probeert om inwoners te helpen om met elkaar in actie te komen 
tegen zwerfafval. 
 
Zoals eerder geschreven: Tiel Tip Top is een uniek concept. Het is dus niet het bestuur, maar 
de werkgroep zelf die bepaald wat er gebeurt. Op deze manier worden de deelnemers 
eigenaar van het gekozen project en is er altijd sprake van vrijwilligerswerk op maat. Aan het 
roer van de werkgroep staat een projectleider die toetst of de beoogde koers van de 
werkgroep in lijn is met de missie en visie van de stichting.  
 
De projecten van de werkgroep zijn veelal onder te verdelen in drie categorieën: 

1. Successen uit het land halen we naar Tiel, bv. de Schone4Daagse; 
2. Initiatieven die dreigen te verdwijnen gaan we ondersteunen, bv. Vuurwerkvegen; 
3. We bedenken zelf compleet nieuwe voorzieningen, bv. de TielTipTop-bakfiets. 

 
We hebben hiervan voorbeelden in overvloed en we gaan je in hoofdstuk 5 er nog veel meer 
over vertellen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

v.l.n.r. Gabor, Irene, Erik, Maroucha, Bart, Hielke en Rolvo - Foto: Tiel Tip Top 



 
 
 

4 

 
4 Over de “Club van 1000” 
 
De “Club van 1000” bestaat uit de Gemeente Tiel en betrokken ondernemers die met elkaar 
de uitvoering van Project Tiel Tip Top bekostigen. Dankzij hen zijn wij bijvoorbeeld telefonisch 
bereikbaar, zijn er elke maand meerdere activiteiten en lukt het ons om echt de strijd aan te 
binden tegen lokaal zwerfafval. Het succes en het bereik van Tiel Tip Top is afhankelijk van het 
aantal leden in onze “Club van 1000”, maar hier hebben we goed over nagedacht. 
 
De leden van de “Club van 1000” hebben met Tiel Tip Top afgesproken dat zij jaarlijks een 
bedrag van €1000 zullen overmaken aan onze ANBI-stichting voor een periode van ten minste 
vijf opvolgende jaren. Op deze manier blijft het bedrag voor de meeste ondernemers haalbaar 
en weet Tiel Tip Top met welk budget zij de komende jaren aan de slag kan. 
 
Sinds de officiële opening in 2018 zijn de Gemeente Tiel (5 zetels) en zoutenfabrikant Niacet 
B.V. vertegenwoordigd in onze “Club van 1000”. In 2019 was het onze doelstelling om eerst 
te zorgen voor een sterk activiteitenprogramma. In de hiernavolgende jaren zullen we op basis 
van deze resultaten proberen om nieuwe leden te werven voor onze “Club van 1000”. 
 
Overzicht van onze Club van 1000 
 

Gemeente Tiel www.tiel.nl Deelnemer sinds 2018 
Niacet B.V. www.niacet.com Deelnemer sinds 2018 
   

Tiel Tip Top heeft van De Belastingdienst de ANBI-status toegewezen gekregen waardoor het 
fiscaal aantrekkelijk is om deelnemer te worden van onze “Club van 1000”. Je leest alles over 
onze ANBI-status op: https://tieltiptop.nl/anbi/ 
 
 
 

Medewerkers van Niacet doen jaarlijks mee met Tiel Tip Top - Foto: Tiel Tip Top 
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5  Activiteiten en evenementen 

Tiel Tip Top probeert met eigenzinnige projecten en plezierige opruimacties Tielse inwoners 
te stimuleren om periodiek aandacht te besteden aan ieders eigen leefomgeving. Dit doen wij 
door passende voorzieningen te bedenken en door middel van het doorlopende project 
“Opschonen Belonen”. Dit laatste wil zeggen dat wij graag inwoners een blijk van waardering 
willen meegeven voor het feit dat zij zich – met of zonder ons – inspannen voor het 
zwerfafvalvrij maken van onze mooie stad en dorpen. 

 
5.1 Campagne Vuurwerkvegen 2019 
 
In 2018 stopte NederlandSchoon met de landelijke 
ondersteuning van het project “Nieuwjaarsvegen”. 
Gemeente Tiel moest hierna zelf zorgdragen voor de 
continuïteit van het project, want de jaarwisseling is 
met zekerheid het meest vervuilende evenement van 
Nederland. Tiel Tip Top besloot de handschoen op te 
pakken door grote promotiebanners te vervaardigen 
en deze te plaatsen bij de lokale vuurwerkwinkels. De 
campagne Vuurwerkvegen is sindsdien jaarlijks in 
november, december en januari een vast onderdeel op de 
agenda van onze werkgroep. Want wie vuurwerk af wil steken 
zal ook de bezem te hand moeten nemen. 
 
 
5.2 Vuurwerkvegen met Het Oosthonk & Scouting Phoenix Tiel 
 
De vrijwilligers van Tiel Tip Top verzinnen niet alleen ludieke projecten, maar zijn zelf ook nooit 
te goed of te mooi om zelf actief mee te helpen tijdens opruimacties. Mede dankzij de 
Campagne Vuurwerkvegen werden er weer vele honderden zakken met vuurwerkafval 
ingeleverd bij de Gemeente Tiel. Samen met de vrijwilligers van Het Oosthonk maakten Tiel 
Tip Top de buurt in Tiel-Oost weer aan kant. Omroep Gelderland vroeg ons om een item te 
maken voor in het avondjournaal. Het fragment is natuurlijk terug te zien op onze website. 
 
Samen met drie groepen padvinders van Scouting Phoenix Tiel 
trokken we de hele middag door De Hennepe om daar 
grote hoeveelheden met zwerf- en vuurwerkafval 
te op te ruimen. Als dank verzorgden wij een 
warme traktatie en maakten we een video om 
te laten zien hoe goed deze jongens en meiden 
bezig waren geweest. De kinderen kregen 
vaak de vraag of ze straf hadden gekregen van 
Bureau Halt. Onze werkgroep heeft zichtbaar 
nog wat werk te doen als het gaat over het imago 
van onze zwerfafval opruimende vrijwilligers. 
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5.3 TielTipTop-Waalactie 2019 
 
Jaarlijks op de tweede zaterdag van het nieuwe jaar organiseert Tiel Tip Top de zogeheten 
Waalactie; een opruimactie in de strijd tegen zwerfafval en de “Plastic Soup”. Wanneer het 
hoge water van de rivier begint te zakken blijven er grote 
hoeveelheden zwerfafval achter langs de rivieroevers. 
Om ervoor te zorgen dat dit niet opnieuw in de 
rivier terecht komt proberen we er zoveel als 
mogelijk van op te ruimen. De Waalactie wordt 
jaarlijks mede mogelijk gemaakt door Snackhuys 
Twins - Paviljoen Aan De Waal. De opruimactie 
loopt vanaf de jachthaven tot de Wetlands en kende 
in 2019 maar liefst 35 deelnemers. 
   
 
5.4 NL DOET en Landelijke Opschoondag 
 
Het goede nieuws van 2019 is dat Tiel Tip Top het erg druk krijgt tijdens de landelijke 
vrijwilligersdagen. Het aantal hulpvragen uit Tielse buurten neemt zichtbaar toe. Om de 
werkdruk en de vraag naar opruimmaterialen te spreiden hebben we buurtcentrum Huah Hati 
en Scouting Phoenix Tiel bereid gevonden om met ons aan de slag te gaan tijdens NL DOET. 
 
Ook de Landelijke Opschoondag was een daverend succes. Tiel Tip Top kwam op deze dag 
maar liefst vijf keer in actie. Zo organiseerden wij opruimacties met onze partner Niacet in 
Tiel-West, met buurtcentrum Het Oosthonk in Tiel-Oost, maakten we met de sporters van 
Fitness Voigt de omgeving van de sportschool schoon en trokken we met de gehele 
jeugdafdeling van voetbalclub S.V. TEC door Tiel-Noord. Dit jaar wist Tiel Tip Top maar liefst 
350 deelnemers op de been te brengen, te faciliteren en te waarderen! 
 
In de middag waren we aanwezig bij de onthulling van de Flipje-prullenbakken in Binnenstad. 
Tiel Tip Top werkte immers mee aan het nieuwe prullenbakkenplan voor de Gemeente Tiel.  
 
 

Foto: Jan Bouwhuis 
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5.5 Boodschappen-partner Albert Heijn 
  
Ook dit jaar toonde Albert Heijn Tiel (Molenstraatje 2) zich weer als 
trouwe supporter van Tiel Tip Top. Dankzij een volle kar met 
boodschappen waren wij in staat om de vele Tielse 
vrijwilligers te trakteren tijdens hun opruimacties. 
Winkelmanager Jeremy van der Horst is blij met alle 
opruiminitiatieven en daarom is Albert Heijn al drie jaar onze 
boodschappen-partner. Waarvoor nog altijd ons dank! 
 
 
5.6 Schoonste vrijwilliger van 2019 
 
Supervrijwilliger Erik Hout is dit jaar uitgeroepen tot Schoonste Vrijwilliger 
van de gemeente Tiel. Erik Hout is betrokken als bestuurder bij Het 
Oosthonk en organiseert geregeld opruimacties rond het buurtcentrum in 
Tiel-Oost. Daarnaast organiseert hij jaarlijks samen met Tiel Tip Top de 
Schone4Daagse en voor zijn onvermoeibare inzet ontving hij namens 
NederlandSchoon en Tiel Tip Top een Supporter van Schoon-speld uitgereikt. 

 

5.7 TielTipTop Schone4Daagse 2019 

In Tiel organiseren verschillende groepen de Avondvierdaagse, maar er is er maar één die zich 
met recht de Schone4Daagse mag noemen. In samenwerking met Stichting Oosthonk Sportief 
organiseerden we dit jaar voor de tweede keer onze eigen wandelvierdaagse waarbij de 
deelnemers de wandelroute schoner achterlaten dan dat zij deze hebben aangetroffen. 
 
De Schone4Daagse is een laagdrempelige avondvierdaagse, want of je nu hinkt, rolt of op 
sleeptouw moet… Iedereen kan en mag met ons meelopen voor een medaille. Aan de 
Schone4Daagse werken tientallen vrijwilligers mee en we proberen er ieder jaar weer een 
groot feest van te maken tijdens de intocht. De Schone4Daagse is misschien wel ons leukste 
evenement. Op ons YouTube-kanaal en website is onze aftermovie terug te bekijken. 

 
 
 

 
 
 
 
 
NGUYC op Appelpop 
Seniorentocht 

Foto: Tiel Tip Top 
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5.8 Appelpop 2019 - Never Give Up On Your Cup 
 
In een nieuwe Europese wet is bepaald dat het vanaf 2025 niet meer 
toegestaan is om op feesten en festivals single-use plastics te 
gebruiken. Voor Appelpop betekent dit dat ze straks geen plactic 
bekers meer mogen gebruiken en daarom is Tiel Tip Top 
gevraagd om mee te werken aan een passende oplossing. 
 
De campagne “Never Give Up On Your Cup” is de naam van een 
werkmethode waarbij mensen gebruik maken van afwasbare 
drinkbekers. Achter de schermen van Appelpop werkte we met 
twaalf vrijwilligers aan een pilot in de backstage-area. Naast dat 
Tiel Tip Top maar liefst 50.000 drinkbekers heeft ingezameld 
voor hergebruik hielden we ook de backstage area en VIP-tribunes 
schoon. Tiel Tip Top heeft naar aanleiding van deze succesvolle pilot 
besloten ook zelf voortaan met herbruikbaar servies te gaan werken. 
 
 
5.9 Aandeel In De Betuwe 2019 
 
Tiel Tip Top deed mee aan “Een Aandeel In De Betuwe” van de Rabobank en mocht een 
cheque van €168,84 in ontvangst nemen. Wij willen de Rabobank hiervoor hartelijk bedanken. 
 
 
5.10 Wonderschone Grachtenactie 2019 
 
Samen met Scouting Phoenix Tiel en Waterschap Rivierenland organiseerde Tiel Tip Top dit 
jaar weer de Wonderschone Grachtenactie. Na Appelpop en het Fruitcorso ligt er niet alleen 
veel zwerfafval in onze stad, maar ook in en rond het water. Met een geknoopt vlot en een 
boot werden door tientallen padvinders zakken vol met drijvend zwerfafval verzameld. Onze 
werkgroep besloot dat Tiel Tip Top moest beschikken over schepnetten. De padvinders 
werden na afloop van hun inspanningen getrakteerd op wat lekkers en een insigne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Tiel Tip Top 
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5.11 Rotzooi Run 2019 
 
In samenwerking met het RSG Lingecollege 
organiseerde Tiel Tip Top in 2019 opnieuw de 
Rotzooi Run met maar liefst 120 leerlingen. In 
twaalf groepen van tien leerlingen kreeg men 
een gebied toegewezen in de wijde 
omgeving van de school. In drie salvo’s van 
een uur werden maar liefst 60 zakken 
zwerfafval uit het Tielse straatbeeld verwijderd. 
 
 
5.12 Senioren Wandeltocht 
 
Het idee was zó leuk! Een wandeltocht voor senioren (met kleinkinderen) door de Tielse 
Binnenstad waarbij op verschillende plekken in de stad ruimte was voor straattheater en 
amusement in het teken van zwerfafval. Het idee ontstond vanuit het jaarthema van de Tielse 
Gemeenteraad om een evenement te organiseren op de “Nationale Dag van de Ouderen”.  
 
Onderweg zouden we de route schoonprikken en in samenwerking met het “Creatief Platform 
Tiel“ zouden we zorgen voor vertier en plezier. Een zwerfafval-meezinger op accordeon, een 
clownsact voor de kinderen en een stukje straattheater over een Tielse schillenboer (in 
samenwerking met Dickens Festival Tiel) stonden onder meer op de planning. Ondanks onze 
promotiewerkzaamheden lieten de beoogde senioren zich helaas niet achter de geraniums 
vandaan lokken om zwerfafval op te ruimen. Vanwege het vele voorbereidende werk hopen 
we toch ooit nog eens een tweede poging te wagen, maar voor dit jaar was het toch echt: 
Helaas pindakaas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r. Frans Ebing, Hielke, Irene, Maroucha en Gabor - Foto: Tiel Tip Top 
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5.13 Tiel Chapeau! met Creatief Platform Tiel 
 
Het “Creatief Platform Tiel” organiseerde een vrolijke hoedjes 
parade en ook Tiel Tip Top werd gevraagd hieraan deel te nemen. 
Op onze bakfiets werd Tiels Flipje met de mooiste hoeden door 
de stad heen gereden. Irene Kwak maakte een creatieve Tiel Tip 
Top Hat naar het voorbeeld van ons logo. Schitterend was ie! 
 
 
5.14 Tiel Tip Top met De Panters, TSV Theole, de Scrumboks en Tiel ‘72 
 
Vanuit de Raadswerkgroep Wonderschoon Wonen sloot Tiel Tip Top tien convenanten af met 
de grote sportclubs van Tiel. Scouting Phoenix Tiel en S.V. TEC liepen in het voorjaar voorop 
met hun opruimacties. In het najaar van 2019 kwamen ook de knuppelzwaaiers van De 
Panters, de penaltie-schieters van TSV Theole, de rugbyspelers van de 
Scrumboks en de korfballers van Tiel ’72 met ons in actie. 
 
De sportclubs die in 2019 met ons in actie kwamen werden 
beloond met een cheque t.w.v. €250 die zij mochten besteden aan 
een schone sportaccomodatie. De vrijwilligers van onze werkgroep 
hielpen mee met de organisatie van de vele opruimacties en altijd 
bedachten we leuke manieren om de deelnemers te bedanken. 
 
Andermans rommel opruimen is op zichzelf een klusje dat mensen bij uitstek erg vervelend 
vinden om te doen. Wat Tiel Tip Top nog vervelender vind is dat we met elkaar in de rommel 
blijven zitten! Er is namelijk maar één rotzak voor nodig om een blikje op straat te gooien, 
maar het duurt maar liefst 50 jaar voordat het probleem “zichzelf oplost”. Tiel Tip Top 
specialiseert zich daarom in methoden die het opruimen van zwerfafval erg plezierig maken. 
 
Zo organiseerden we naast een opruimactie met TSV Theole een penaltie-schietwedstrijd 
waarbij de winnaar een Tiel Tip Top Trofee mee naar huis mocht nemen en brachten we voor 
de andere clubs een Tiel Tip Top Taart mee voor na afloop. De acties werden allen warm 
ontvangen en we hopen op een vruchtbaar vervolg met deze en andere anders clubs in 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Tiel Tip Top 
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5.15 Niacet is Supporter van Schoon 
 
In 2017 raakte Tiel Tip Top in gesprek met de mensen van zoutenfabrikant 
Niacet te Tiel. Zij zagen onze deelnemers tijdens de eerste editie 
van de Waalactie langs de Waaloevers trekken en zij besloten 
zich aan te willen sluiten bij onze “Club van 1000”. Sindsdien 
onderhouden wij een prettig contact en blijkbaar kan 
Niacet dat zeer waarderen… 
 
Toen wij in 2019 een aanvullende fondsenwerving op 
gingen starten voor de aankoop van een videodrone liet 
Niacet ons weten extra bij te willen dragen. Daarnaast kreeg 
onze werkgroep van Niacet, via de Tielse Uitdaging, een laptop 
uitgereikt voor ons maandelijkse werkgroepoverleg. 
 
De werkgroep van Tiel Tip Top droomt van een videodrone. Echter is het bezitten en gebruik 
van een videodrone niet een doelstelling van onze stichting. Tiel Tip Top werkt via de 
Gemeente Tiel op basis van gemeenschapsgeld en wij vinden het daarom ongepast om een 
videodrone vanuit onze reguliere fondsenwerving te betalen. Niacet deed alvast een duit in 
het zakje zodat de drone er toch ooit kan gaan komen. 
 
 
5.16 Tiel Tip Top Vrijwilligersdiner 2019 
 
Jaarlijks op de internationale dag van de vrijwilliger zet Tiel Tip Top haar eigen werkgroepleden 
in het zonnetje, want onze jongens en meiden spannen zich het hele jaar door belangeloos in 
voor een schoner en socialer Tiel. Dit jaar waren wij tijdens ons vrijwilligersdiner te gast bij 
Robin en Jolanda Ip van restaurant Taste Fusion aan de Weerstraat 23 te Tiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r. Betty, Rolvo, Hilbert, Maroucha, Robin, Linda, Jolanda, Erik, Gabor, Bart en Hielke - Foto: Tiel Tip Top 
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6  Toekomst en plannen 
 
Met gepaste trots kijken wij terug op een fantastisch jaar. Een jaar waarin wij, zoals eerder al 
schreven, vooral wilde werken aan een sterk activiteitenprogramma. Op deze manier hebben 
we een basis gelegd voor de volgende jaren, want er is vanuit onze vrijwilligers veel tijd en 
energie gaan zitten in het duurzaam borgen van de activiteiten. Met andere woorden: We 
hebben gewerkt aan draaiboeken zodat onze activiteiten jaarlijks terug zullen keren. 
 
Om je enthousiast te maken voor het nieuwe jaar lichten we graag alvast een tipje van de 
sluier op van onze toekomstplannen. 
 
 
6.1 Ploggen en Plandelen met Aystylos 
 
Achter de schermen zijn we in gesprek met de mensen van Atletiekvereniging Aystylos. Met 
hen onderzoeken we of er een sportieve groep gestart kan worden voor “Ploggen en 
Plandelen”. Deze twee woorden zijn samenvoegsels van het Zweedse woord “Plogga Upp” 
(wat rommel opruimen betekent) en de woorden joggen en wandelen. 
 
 
6.2 Vloggen & Storytelling 
 
Binnen onze werkgroep volgen we momenteel een cursus “Vloggen & Storytelling”. Op deze 
manier werken we aan onze presentatie skills zodat we leukere en betere video’s kunnen 
maken. Daarnaast heeft de werkgroep besloten om een budget te stellen voor professionele 
camera apparatuur. Onderzoek wijst uit dat mensen sneller en met meer aandacht kijken naar 
scherp beeld met goed geluid. En dat is waar we in het nieuwe jaar extra op willen gaan 
inzetten: Een goed verhaal dat we proberen goed over te brengen op Tielse inwoners. 
 
 
6.3 Campagne via Sociale Media & YouTube-kanaal 
 
Een belangrijke doelstelling van Tiel Tip Top is dat we een schone 
leefomgeving bevorderen en dat we iedereen proberen 
bewust te maken van ieders verantwoordelijkheid 
hiertoe. 
 
Om deze reden gaan we komend jaar 
investeren in de wijze waarop wij campagne 
voeren. Zo willen we, zoals beschreven, 
betere content gaan produceren voor op 
sociale media en zullen we gaan starten 
met een eigen YouTube-kanaal. We hopen 
zo een groter groep mensen te kunnen 
bereiken en mensen te kunnen laten zien 
wat er allemaal speelt in onze stad en 
dorpen m.b.t. zwerfafvalbestrijding. 

Foto: Tiel Tip Top 
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6.4 Vrijwilligers VrijMiBo 
 
Tiel Tip Top is een groot succes en dat hebben we allemaal te danken aan onze vrijwilligers en 
partners, maar hoe leuk zou het zijn als al deze mensen elkaar een keer zouden ontmoeten. 
We zijn voornemens om (net als bij onze Grand Opening) een VrijMiBo te organiseren met 
een presentatie over waar Tiel Tip Top zich na twee officiële jaargangen zich bevindt. De 
uitnodigingen zullen ca. februari 2020 worden verspreid onder onze betrokkenen. 
 
 
6.5 Start van de Sociale Prikploeg 
 
Sinds de oprichting krijgen wij de vraag of Tiel Tip Top ook voorziet in een zwerfafvalbrigade. 
Een zwerfafvalbrigade betreft een groep mensen die zich periodiek met elkaar inspannen 
tijdens een opschoonactie. Nu stond dit concept al vanaf de eerste dag op het wensenlijstje 
van Tiel Tip Top, maar de manier waarop wij het aan willen pakken vraagt iets meer tijd en 
voorbereiding. Maar we zijn er inmiddels klaar voor en durven het vanaf nu ook gewoon 
hardop te zeggen: Wij gaan starten met onze “Sociale Prikploeg”. 
 
Alle belangstellenden van Tiel Tip Top zullen worden uitgenodigd voor een WhatsApp-groep 
waarbij zij berichten kunnen ontvangen over onze actiedagen. Naast de reguliere acties die 
op onze uitvoeringsagenda staan zullen we eens per vier tot zes weken zelf ook extra 
prikacties gaan organiseren voor mensen die vooral lekker met elkaar zwerfafval willen 
opruimen. Op deze manier willen we Tiel voorzien van “laagdrempelig vrijwilligerswerk”. 
 
Wanneer wij een bijeenkomst opzetten voor de Sociale Prikploeg dan verzorgen de leden van 
onze werkgroep alle materialen op locatie. Wij zorgen daarnaast voor het verwijderen van het 
verzamelde zwerfafval en zullen ervoor zorgen dat er na afloop altijd een sociale samenkomst 
plaats zal vinden, bijvoorbeeld door ergens koffie met gebak te gaan gebruiken, een 
hamburger te eten of een ijsco te gaan halen. Op deze manier draagt onze Sociale Prikploeg 
perfect bij aan onze doelstellingen: Een schoner en socialer Tiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Tiel Tip Top 
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7 Team Tiel Tip Top 
 

   
Bart van den Berg-van der Stam 

Voorzitter & Projectleider  
Elise van den Broek 
Secretaris Stichting 

Arno Nagel 
Penningmeester Stichting 

   
Irene Kwak 

Secretaris Werkgroep 
Erik Hout 

Projectbegeleider 
Maroucha Siben 
Projectbegeleider 

   
Rolvo Manuhutu 
Projectbegeleider 

Hylke Vermeulen 
Projectondersteuner 

Gabor Vosselman 
Projectondersteuner 

   
Betty Manuhutu 

Projectondersteuner 
Hilbert Wouters 

Projectondersteuner 
Linda de Vree-Hout 
Projectondersteuner 

   
Charlotte van der Stam- van den Berg 

Werkgroep Vrijwilliger 
Emile Velders 

Werkgroep Vrijwilliger 
Doenja Moret 

Werkgroep Vrijwilliger 
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8 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 
giften aan Stichting Tiel Tip Top zijn fiscaal aftrekbaar. 
 

Rechtsvorm Stichting 
Statutaire naam Stichting Tiel Tip Top 
Handelsnaam TielTipTop 
Profiel URL http://tieltiptop.nl/anbi/ 
Statutaire zetel Prinses Beatrixlaan 3, 4001 AG Tiel 
Datum akte van oprichting 05-12-2017 
Rekeningnummer NL42 RABO 0325 3935 59 
KVK nummer 70236194 
RSIN 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: 

• 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. 
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9 Jaarrekening 2019 
 
Balans per 31-12-2019 
 
Activa Passiva 
 
Bank 
Overlopende activa 
 

 
€ 6075 
€ 1149 

 
Eigen vermogen 

 
€ 7224 

Totaal € 7224 Totaal € 7224 
 
 

 
 
Resultatenrekening 2019 
 
Omzet  € 6707 
   
Totaal  € 6707 
 
 
Vrijwilligersvergoeding1 € 1500  
Personeelskosten € 1040  
Huren € 96  
Kleine materialen € 381  
Reclamekosten € 946  
Sponsoring € 310  
Representatiekosten € 121  
Rente/bankkosten € 119  
Algemene kosten € 0  
Inkopen div. materialen € 83  
   
Totaal € 4596  
 
 
Resultaat 2019  €2111 
 
 

 
 

 
1 Betreft een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten. 
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10 Contact 
 

Telefoonnummer 06-12979400 
E-mail info@tieltiptop.nl 
Postadres stichting Prinses Beatrixlaan 3, 4001 AG Tiel 
Bezoekadres stichting Rozenstraat 45, 4001 DV Tiel 
Opslagruimte werkgroep Goudenregenstraat 11-10, 4001 EE Tiel 
Bezoekadres werkgroep Meeslaan 2a, 4005 VR Tiel 
Internetadres http://www.tieltiptop.nl 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


