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Voorwoord van de voorzitter 

 
Het jaar 2020 is ook voor Tiel Tip Top het jaar dat in het teken kwam te staan van de Covid-19 
pandemie; een treurige ontwikkeling in een jaar dat uitzonderlijk goed begon. Vanaf de start 
van het jaar had onze werkgroep er zeer goede zin aan. We investeerden eind 2019 in 
professionele camera apparatuur en zijn hiermee begonnen met het maken van vlogs en 
video’s van wat we als vrijwilligersorganisatie allemaal doen. Deze video’s zijn terug te zien op 
onze website en natuurlijk op ons YouTube-kanaal. 
 
Officiële start van de Sociale Prikploeg 

Tiel Tip Top kreeg vaak de vraag of wij ook voorzien in een zwerfafvalbrigade. Dit betreft een 
groep mensen die zich gezamenlijk inspannen tijdens opschoonacties. Zoals we ons voor 2020 
hadden voorgenomen zijn wij dit jaar dan ook gestart met onze “Sociale Prikploeg”. Hiervoor 
hebben wij Tielse vrijwilligers verzameld in een WhatsApp-groep zodat we gemakkelijk 
kunnen aangeven waar en wanneer we met elkaar aan de slag gaan. 
 
Naast de reguliere acties die op onze uitvoeringsagenda staan organiseren we nu ook eens 
per maand een extra prikactie voor onze Sociale Prikploeg. Tijdens deze prikacties proberen 
we mensen met elkaar de verbinding te laten vinden door na afloop bijvoorbeeld ergens koffie 
met gebak te gaan gebruiken of met elkaar een hamburger of ijsco te gaan halen. We maken 
het aantrekkelijk om niet direct na afloop naar huis toe te rennen. En dat lukt ons prima! 
 
Fondsenwerving 

Als voorzitter en projectleider van Tiel Tip Top kan ik elke uur van de dag bezig zijn voor een 
schoner en socialer Tiel. Er ligt immers nog genoeg rommel op straat en soms is het flink 
zoeken naar een afvalbak in de buurt. Maar Tiel Tip Top zal zich ook bezig moeten houden met 
haar fondsenwerving, want onze projecten bekostigen zich helaas niet zelf. 
 
Tot ons grote genoegen mocht Tiel Tip Top dit jaar weer een aantal mooie cheques in 
ontvangst nemen. Van de Firma Dekker en de Rabobank kregen we een mooi 
bedrag toegestopt. Wouter Alink van Taxi Alink en Albert Smits van A.C. Smits 
Aanhangers deden een flinke duit in het zakje voor de realisatie van een 
videodrone. Daarnaast liet Albert Smits ons weten dat hij zich graag met 
zijn familiebedrijf wilde aansluiten bij onze “Club van 1000”. 
 
Bijzondere dank 

Tot slot wil ik graag mijn woorden van dank uitspreken naar een 
aantal lokale vrijwilligers. Allereerst naar Steffan Droog van 
Scouting Phoenix Tiel voor de prettige samenwerking tussen 
onze organisaties. Ook wil ik graag illustrator Arie van Vliet en 
mediavormgever Jimat Meijs hartelijk bedanken voor hun 
uitzonderlijke expertise en begeleiding bij ons YouTube-project 
in coronatijd. Dankzij jullie en al onze vrijwilligers werd 2020 
toch nog een schitterend jaar!  
  
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 vanaf het najaar van 2020 uit vier bestuursleden. 
Maroucha Siben komt ons team versterken als bestuurslid en vrijwilligerscoördinator. 
 

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 

M.D. Siben Vrijwilligerscoördinator 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 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. 
Een vrijwilligerscoördinator zorgt dat iedereen kan participeren binnen de werkgroep. 

 
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. Betty, Rolvo, Hilbert, Maroucha, Robin, Linda, Jolanda, Erik, Gabor, Bart en Hielke - Foto: Tiel Tip Top 
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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”. Tot ons grote genoegen sluit familiebedrijf 
Smits Aanhangers zich vanaf dit jaar bij ons aan. We verwachten in de hiernavolgende jaren 
op basis van onze resultaten 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 

A.C. Smits Aanhangers www.smits-aanhangwagens.nl 
 

Deelnemer sinds 2020 

   
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familie Smits overhandigd de cheques voor de videodrone en “Club van 1000” - 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 inwoners graag 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 2020 

 
In 2018 is Tiel Tip Top begonnen met de campagne “Vuurwerkvegen” door grote 
promotiebanners te vervaardigen en deze te plaatsen bij de lokale 
vuurwerkwinkels. Daarbij is de werkgroep in 2019 gestart met een eigen 
YouTube-kanaal waarbij we met vlotte video’s en vlogs inwoners hebben 
opgeroepen om na het afsteken van het vuurwerk ook de rommel weer op 
te ruimen. Ondernemersvereniging Hart van Tiel beloonde 
samen met de Gemeente Tiel 887 opgehaalde zakken 
met vuurwerkafval met FlipPas-punten. 
 
 

5.2 Tiel Tip Top op YouTube 

 

Om Tielse inwoners op grotere schaal te bereiken gaan we met Tiel Tip Top op een meer 
professionele manier met YouTube aan de slag. Via het videoplatform kunnen we perfect onze 
projecten laten zien en kunnen we op ludieke wijze Tielse inwoners bereiken. 
 
Om onze video’s op YouTube aantrekkelijker te maken voor de Tielse doelgroep hebben we 
de hulp ingeschakeld van illustrator Arie van Vliet en mediavormgever Jimat Meijs. Samen met 
hen werkte onze werkgroep in coronatijd aan een “Intro” en “Aftiteling” voor onze video’s.  
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5.3 Tiel Tip Top Waalactie 2020 

 
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. Dit jaar 
deden er 28 deelnemers mee aan de actie en werden er 
40 volle zakken zwerfafval langs de rivier verwijderd. 
 
 
5.4 Tiel Tip Top Troepdoek 

 
Er was eens een kunstenares die haar draai opnieuw moest zien vinden… Én die kwam toen 
in aanraking met Tiel Tip Top en samen bedachten ze een leuke challenge: Maak een schilderij 
met zwerfafval als thema en met vuurwerkafval als grondstof!  
 
Samen met Anita van Gessel (Atelier Anita) doken we in de 
enorme berg met verzameld afval die we tijdens de 
Waalactie hadden opgeruimd. Met de verzamelde 
rommel vertrokken we naar cultureel centrum 
Zinder om daar op het DoeDeMee-Plein van 
het Creatief Platform Tiel te werken aan het 
eerste Tiel Tip Top Troepdoek. Het werd 
uiteindelijk een waanzinnig schilderij van 
Tiels Flipje die als middelpunt op de wereld 
aandacht vraagt voor de vervuiling op 
aarde. Het schilderij van Anita leverde haar 
nieuwe contacten op bij Tiel Tip Top en het 
Creatief Platform Tiel. En het werk van Anita wist de 
voorpagina van de Gelderlander te halen. 
 

Van het Tiel Tip Top Troepdoek is een “making-of” video gemaakt 
voor op ons YouTube-kanaal. Het Troepdoek zal te zijner tijd worden 
geveild ten behoeve van onze ANBI-stichting, maar door de 
coronacrisis hebben we hiervoor nog geen passend podium 
gevonden. Het werk is getaxeerd op een waarde van ten minste €800 
en zal tot de verkoop op verschillende plekken in de stad worden 
tentoongesteld. Lijkt het je leuk om de video van dit schilderij te 
bekijken? Scan dan met de camera van je smartphone de QR-code 
hiernaast en je wordt direct doorgestuurd naar de betreffende video. 
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5.5 Start Sociale Prikploeg met McDonalds Tiel 

 

Op zaterdag 1 februari 2020 kwam een lang gekoesterde wens van Tiel Tip Top in vervulling. 
Op deze stralende dag zijn we officieel van start gegaan met onze eigen Sociale Prikploeg. Tiel 
Tip Top organiseert al sinds 2016 zwerfafvalopruimacties, maar hierbij werkten we eigenlijk 
altijd samen met sportclubs en wijkorganisaties. Onze Sociale Prikploeg is een eigen netwerk 
van lokale vrijwilligers die graag met elkaar de handen uit de mouwen steken. 
 
In een speciale WhatsApp-groep laten we aan de vrijwilligers weten waar en wanneer we een 
opruimactie organiseren. Tiel Tip Top probeert hierbij in de planning rekening te houden dat 
we ons zowel stad als dorpen richten en pakt samen met deze vrijwilligers vooral de 
probleemgebieden met betrekking tot zwerfafval aan. Maar de Sociale Prikploeg is meet dan 
een opruimploeg, want het gaat er ook vooral om dat mensen elkaar ontmoeten. De leden 
van de Tiel Tip Top werkgroep zorgen er met lokale ondernemers voor dat er na afloop altijd 
ruimte bestaat voor een gezellig samenzijn.  
 
Tijdens de eerste editie van onze Sociale Prikploeg verzamelde we in 
de speeltuin van Kapel-Avezaath en na afloop waren we te gast bij 
restaurant McDonalds. Hier konden we rekenen op een gastvrij 
onthaal met warme hamburgers. Wouter Alink van Taxibedrijf Alink 
deed ook mee tijdens deze opruimactie en vervoerde met zijn grote 
taxibus onze vrijwilligers zodat we efficiënt te werk konden gaan. 
Met 14 deelnemers haalden we 18 volle zakken zwerfafval op en 
daarmee kijken wij tevreden terug op een geslaagde eerste editie. 
 
 
5.6 Vervoerspartner Taxi Alink verrast 

  
Zoals geschreven verleende Wouter Alink van Taxi Alink 
ons een dienst tijdens onze eerste prikactie met de 
Sociale Prikploeg. Maar de Tielse ondernemer gaf 
aan dat hij zo erg onder de indruk was van 
Project Tiel Tip Top dat hij graag nog meer 
wilde doen voor ons vrijwilligersinitiatief. 
 
Wouter vertelde dat hij ons met alle plezier 
de komende jaren zal bijstaan indien we 
tegen vervoers- of transportproblemen 
aanlopen. Erik Hout van Tiel Tip Top mocht 
namens de vrijwilligerswerkgroep een 
waardecheque van maar liefst €500 in ontvangst 
nemen omdat Wouter had gehoord dat de Tiel Tip Top 
aan het sparen was voor een videodrone. 
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5.7 Sociale prikploeg met HEMA Tiel 

 

Eind februari organiseerde Tiel Tip Top de tweede actiedag van onze Sociale Prikploeg. Dit 
keer verzamelde we opnieuw met 14 deelnemers bij Cultuurgebouw Zinder en trokken we via 
vele omwegen richting het beeld van Flipje op de Groenmarkt. De Binnenstad van Tiel lag er 
deze dag erg vervuild bij, want in anderhalf uur haalden we maar liefst 22 zakken met troep 
van de straat. 
 
Na afloop waren we te gast in de cafetaria/lunchroom van Woonwinkel HEMA en werden we 
door het personeel getrakteerd op een heerlijke broodjeslunch. Het is moeilijk uit te leggen, 
maar deze samenwerkingen met vrijwilligers en ondernemers levert ons heel veel plezier en 
energie op. Waren we maar veel eerder gestart met onze Sociale Prikploeg.  
 
 
5.8 Tiel Tip Top met A.C. Smits Aanhangers 

 
Wie op zoek is naar aan aanhangwagen in Tiel komt al snel uit in de 
showroom van de familie Smits in Kapel-Avezaath. En zo kwam het 
dat Tiel Tip Top in gesprek raakte met Albert Smits. 
 

“Als ik zie dat jullie belangeloos altijd maar andermans 

rommel opruimen dan kan ik daar niets anders dan respect 

voor hebben” – Albert Smits 

 
 
We zullen het nooit precies weten, maar er bestaat een kans dat Albert Smits misschien nog 
wel enthousiaster werd van Tiel Tip Top dan dat wij dit zelf zijn. Het duurde dan ook niet lang 
voordat Albert besloot dat hij namens het familiebedrijf in nieuwe en tweedehands 
aanhangwagens lid wilde worden van onze “Club van 1000”. Daarnaast liet Albert ons weten 
dat hij graag een extra bedrag van €500 wilde overmaken aan de werkgroep om bij het budget 
voor de videodrone te leggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Sociale Prikploeg komt in actie met Hema Tiel - Foto: Tiel Tip Top 



 
 
 

9 

5.9 Coronacrisis zet streep door activiteitenagenda 

 
Als we in februari hadden geweten dat we voorlopig voor het laatst in de horeca hadden 
gezeten dan waren we denk ik nooit bij de HEMA weggegaan. Want ook voor Tiel Tip Top brak 
de pandemie uit en ging er door vele activiteiten voorlopig een streep.  
 

NL DOET met wijkcentrum Buah Hati Never Give Up On Your Cup op Appelpop 
NL DOET met Scouting Phoenix Tiel Grachtenactie met Scouting Phoenix Tiel 
De Tiel Tip Top VrijMiBo Clubacties met TEC Tiel & Fitness Voigt 
Landelijke Opschoondag Tiel Clubacties met Theole & Scrumboks 
Ploggen met Astylos Clubacties met Panters & Tiel ‘72 
Schone4Daagse met Oosthonk Sportief Tiel Tip Tip Taarten Actie 
Jaarlijkse Rotzooi Run met Lingecollege Sociale Prikploegacties 

 
De coronacrisis maakte dat we vanaf begin maart al onze 
groepsactiviteiten hebben moeten staken. Onze werkgroep kon 
slechts nog sporadisch in kleine groepjes bij elkaar komen om te 
werken aan onze projecten. En terwijl Tiel langzaam in de greep 
raakte van het coronavirus zagen we dat Tiel al snel begon te 
vervuilen. Restaurants veranderden razendsnel in afhaalcentra 
en kort hierop werden de parkeerplaatsen in de openbare 
ruimte overspoeld met zwerfafval. Een treurige ontwikkeling 
aangezien we in 2019 juist zo veel hadden bereikt met 
betrekking tot onze uitvoeringsagenda. 
 
 
5.10 Tiel Tip Top in De Gelderlander 

 
Maar Tiel Tip Top zou geen knip voor de neus waard zijn als we niet verder konden kijken dan 
de beperkingen. Dus werkten onze vrijwilligers aan nieuwe manieren om aan onze campagne 
te werken, want gebruikte mondkapjes begonnen al snel door heel Tiel heen te slingeren en 
alle restaurants werden in een mum van tijd afhaalcentrum met heel erg veel zwerfafval tot 
gevolg.  
 
Naar aanleiding van onze berichten op sociale media over de 
toename van zwerfafval op parkeerplaatsen werden we door “De 
Gelderlander” gevraagd of we mee wilden werken aan een artikel 
over het leven in coronatijd. Projectleider Bart van den Berg liet in 
het artikel weten hoe Tiel Top Top zich aan weet te passen aan de 
nieuwe 1,5-meter maatschappij. Wil je het artikel graag teruglezen? 
Scan dan met de camera van je smartphone deze QR-code. 
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5.11 VrijMiBo en alternatief programma  

 
In het voorjaar van 2020 wilde Tiel Tip Top eigenlijk heel graag haar verjaardag vieren door al 
onze betrokkenen samen te brengen tijdens een VrijMiBo. We hadden onder andere een 
presentatie willen geven over de resultaten van 2019 en bovendien verdiende Albert Smits 
een podium voor zijn bijdragen aan een schoner en socialer Tiel. We vinden het erg jammer 
dat de VrijMiBo dit jaar niet door kon gaan en we werkten achter de schermen aan een 
alternatief programma. In plaats van fysiek in de kroeg werkten we aan een online thema-
avond. 
 
In Kliniek Tiel van IrisZorg mocht Tiel Tip Top gebruik 
maken van een leegstaande verdieping. Hier 
waren we bezig met het opbouwen van 
GreenScreen Studio zodat we een 
presentatie online en een jaarverslag op 
video konden opnemen en aanbieden. 
Het leek ons een ludieke manier om op 
alternatieve wijze verslag te doen van 
onze doorlopende campagne. Helaas 
moesten we voor de eerste opnames 
onze studio alweer afbreken zodat de 
Tielse zorgaanbieder er een extra afdeling 
kon openen vanwege de coronacrisis. We 
gaan in de toekomst zeker nog aan de slag met 
Green Screen, maar we zoeken nog altijd naar een 
geschikte locatie voor onze studio.  
  
 
5.12 Kleurplaten 

 

Aan het begin van de coronacrisis ontstonden er vele kleine initiatieven. Zo konden kinderen 
op straat knuffelberen spotten die mensen voor het raam hadden neergezet en werden er 
massaal kleurplaten gedeeld op sociale media. Illustrator Arie van Vliet maakte voor de 
kleinste TielTipToppertjes onderstaande kleurplaten van onze opruimende Flipjes.  
 

      

  

 
 
Op onze website zijn deze kleurplaten op A4-formaat terug te vinden. 
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5.12 Gouden Flip Award 

 

André van den Broek is werkzaam voor Zand- en 
Grindwinningsbedrijf Dekker uit IJzendoorn en hij werd 
eind 2019 door de Bouwsociëteit Rivierenland geprezen 
voor zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid 
en maatschappelijke betrokkenheid. Als winnaar van de 
“Gouden Flip” mocht hij een cheque t.w.v. €250 uitreiken aan 
een initiatief van zijn keuze. Superleuk dat hij aan ons heeft gedacht! 

“Ik heb voor Tiel Tip Top gekozen omdat zij zich onverbeterlijk 

inspannen voor maatschappelijk betrokkenheid” – André van den Broek 

 

5.13 Tiel Tip Top Tompoucen 

 

Tiel Tip Top werkt voortdurend aan het project: Opschonen Belonen. Wanneer wij horen dat 
een inwonersgroep aan de slag gaat voor een schoner Tiel kan het maar zo zijn dat wij even 
langs komen waaien om een mooie Tiel Tip Top Taart te bezorgen. Wij menen namelijk dat 
het erg belangrijk is om opruimende vrijwilligers te waarderen. 
 
In coronatijd is het helaas niet mogelijk om met groepen 
aan de slag te gaan, maar als de acties kleiner en 
talrijker worden… Dan doet Tiel Tip Top toch gewoon 
in die trend mee! Wie op straat wordt gespot of op 
sociale media aan ons laat zien dat ie op 
verantwoorde wijze werkt aan een schoner Tiel kan 
maar zo een doos “Tiel Tip Top Tompoucen” toegestopt 
krijgen. Elke week verloten wij onder de sociale 
mediaberichten met #TielTipTop een doos heerlijk gebak. 
 
 
5.14 Rabo ClubSupport 

 

De Rabobank is overgestapt van een “Aandeel In de Betuwe” op 
Rabo ClubSupport en onze werkgroep mocht dit jaar een online 
cheque in ontvangst nemen t.w.v. €279,30. Wij willen de Rabobank 
en de leden die op ons gestemd hebben hartelijk danken voor dit 
mooie bedrag. In een YouTube-video behandelden wij de 
onderwerpen: Zwerfkapjes, Rabo ClubSupport en de doorlopende 
Tiel Tip Top Tompoucen Actie. Wil je ook deze video bekijken? Scan 
dan de QR-code hiernaast. 
 
 
 
 
 

Foto: Tiel Tip Top 
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5.16 Coronaproof Vrijwilligersdiner  

 
Jaarlijks zet Tiel Tip Top de leden van haar vrijwilligerswerkgroep in zonnetje tijdens het 
jaarlijkse Vrijwilligersdiner. Dit jaar was de horeca helaas gesloten, maar de mannen van 
Restaurant Twins verzorgde ons een heerlijk buffet op locatie. In samenwerking met Het 
Oosthonk slaagde we binnen de geldende coronaregels erin om er een leuke avond van te 
maken. 
 
 
5.17 Schoonste Vrijwilliger 2020 

 
Voor Steffan Droog van Scouting Phoenix Tiel werd het 
helemaal een bijzondere avond. Hij dacht dat hij een 
afspraak had voor een evaluatie met onze 
werkgroep, maar werd opeens verrast omdat er 
voor hem en zijn vrouw een tafel voor twee 
was gedekt. 
 
Onze werkgroep heeft dit jaar Steffan Droog 
uitgeroepen tot “Schoonste Vrijwilliger” 
vanwege zijn onvermoeibare inzet. Dankzij 
Steffan komen er jaarlijks honderd jeugdleden 
van Scouting Phoenix Tiel in actie voor een 
schoner en socialer Tiel en daarnaast marcheerde 
hij enthousiast met ons mee tijdens de eerste  
“Never Give Up On Your Cup” pilot tijdens Appelpop 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiel Tip Top tijdens Never Give Up On Your Cup-pilot op Appelpop 2019 - Foto: Tiel Tip Top 
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6  Toekomst en plannen 
 
Door de coronacrisis waren vele van onze activiteiten dit jaar niet haalbaar. Het is onze 
doelstelling om deze activiteiten allemaal weer terug te laten keren zodra de wereld dit weer 
toelaat. Zolang ”social distancing” de norm is zullen wij een aangepast programma draaien, 
maar één ding is zeker: Wij gaan door en komen hier straks sterker uit! 
 

VrijMiBo We willen tijdens een ontmoetings- en netwerkborrel een presentatie 
geven over de reeds behaalde resultaten van Tiel Tip Top. Samen met 
onze vrijwilligers en partners willen we de successen van onze 
projecten vieren zodat alle deelnemers – van afvalprikker tot 
stadsbestuurder – betrokken zijn en blijven bij onze doelstellingen. 
 
 

Sociale Prikploeg Onze Sociale Prikploeg zal zo snel als mogelijk weer terugkeren met 
maandelijkse actiemomenten in de gebieden die extra aandacht 
vragen. Wanneer dit kan en zal gebeuren is afhankelijk van de adviezen 
vanuit het RIVM en de beperkende maatregelen vanuit de overheid. 
Tot die tijd werken wij aan een alternatieve manier om inwoners op 
verantwoorde wijze aan de gang te houden. 
 
 

Maatschappelijke 

stages 

Tiel Tip Top is sinds begin 2020 in gesprek met de coördinator van de 
maatschappelijke stages in Tiel. Leerlingen van het voortgezet 
onderwijs moeten namelijk een maatschappelijke stage doorlopen 
voordat zij hun diploma op mogen komen halen. Wij onderzoeken hoe 
wij deze leerlingen een aantrekkelijke en leerzame stage aan kunnen 
bieden, want wij zien hierin graag wat meer diepgang dan dat 
leerlingen hun eigen zwerfafval een keer opruimen. 
 
 

Comité van 

Aanbeveling 

In de afgelopen jaren werkte Tiel Tip Top aan vele projecten waarbij we 
in prettig contact een netwerk van daadkrachtige vrijwilligers en 
betrokken partners om ons heen hebben verzameld. Komend jaar 
zullen wij de “Vrienden van Tiel Tip Top” gaan opnemen in een “Comité 
van Aanbeveling”. Op deze manier geven we zichtbaarheid aan onze 
potentie op weg naar de titel: “Schoonste van het land”. 
 
 

Project 

Samenhanger 

Achter de schermen werken wij aan een Tielse Samenhanger. Dit 
betreft een slim ingerichte aanhangwagen die groepsacties tot vijftig 
personen moeiteloos kan ondersteunen. De groei van onze organisatie 
neemt ook logistieke uitdagingen met zich mee en deze Samenhanger 
voorziet straks in onze behoefte om het steeds groter wordende succes 
van Tiel Tip Top te kunnen blijven bedienen. De Samenhanger is een 
kostbare aangelegenheid en hiervoor is een subsidie aanvraag bij de 
Provincie Gelderland in de maak. 
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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 

   
Maroucha Siben 

Vrijwilligerscoördinator 

Irene Kwak 

Secretaris Werkgroep 

Erik Hout 

Projectbegeleider 

   
Rolvo Manuhutu 

Projectbegeleider 

Hylke Vermeulen 

Projectbegeleider 

Gabor Vosselman 

Projectbegeleider 

   
Betty Manuhutu 

Projectondersteuner 

Hilbert Wouters 

Projectondersteuner 

Linda de Vree-Hout 

Projectondersteuner 

   
Emile Velders 

Werkgroep Vrijwilliger 

Doenja Moret 

Werkgroep Vrijwilliger 

Steffan Droog 

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 2020 

 

Balans per 31-12-2020 

 

Activa Passiva 

 
Vervoermiddelen 
Inventaris 
Bank 

 
€ 5400 
€ 1383 
€ 6493 
 

 
 
Eigen vermogen 

 
 
€ 13276 

Totaal € 13276 Totaal € 13276 

 
 

 
 

Resultatenrekening 2020 

 

Omzet  € 12044 

   

Totaal  € 12044 

 
 

Vrijwilligersvergoeding1 € 2000  

Personeelskosten € 945  

Huren € 0  

Kleine materialen € 595  

Kantoorkosten € 1223  

Afschrijving inventaris € 254  

Afschrijving vervoermiddel € 771  

Reclamekosten 
Sponsoring 

€ 60 
€ 0 

 

Representatiekosten € 25  

Rente/bankkosten € 119  

Algemene kosten € 0  

Inkopen div. materialen € 0  

   

Totaal € 5992  

 
 

Resultaat 2020  €6052 

 
 

 
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 

 
 

 

 

  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


