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Voorwoord van de voorzitter 
Het jaar 2021 gaat voor Tiel Tip Top de boeken als het jaar waarin we samen, met elkaar 
afstand hielden voor een schoner en socialer Tiel. Door met onze werkgroep te werken aan 
nieuwe concepten hebben we ingezet op zoveel mogelijk impact in een land vol 
vrijheidsbeperkingen. 
 
Actiedagen werden weken 
In de organisatie en begeleiding van de landelijke themadagen, zoals Burendag, NL Doet, 
Landelijke Opschoondag en World CleanUp Day gaat erg veel tijd zitten. In 2021 kon onze 
werkgroep slechts beperkt bijeen komen en al snel concludeerde we dat we erg hard werkte 
voor te weinig impact. Hierop besloten we te gaan werken met langere actietermijnen. Zo 
werd de Landelijke Opschoondag >> de Tielse Opruimweek; NL Doet >> het Lente Schoonmaak 
Weekend en sloten we na een week van opruimwerkzaamheden de World Cleanup Day af 
tijdens Burendag met een grote evenementenmiddag in het Kalverbos >> Tielse CleanUp Day. 
 
Opschonen Belonen 
Waar we voorheen Tiel Tip Top Taarten rondbezorgden bij opruimende inwonersgroepen 
stond 2021 nog altijd in het teken van de “social distancing”, kortom: van het afstand moeten 
houden van elkaar. Om inwoners toch op lekkernijen te trakteren introduceerde we de Tiel 
Tip Top Tompouces. Deze tompouces konden vrijwilligers winnen door hun zwerfafval 
opruimende inspanningen te delen op sociale media. Wat de meesten niet weten is dat 
iedereen die meedeed aan de foto-actie had gewonnen. 😉 
 
Vooruitblik naar dit jaarverslag 
De Landelijke Opschoondag stond dit jaar in het teken van “Weer verliefd op je buurt”, onze 
Tiel Tip Top bakfiets kwam meermaals in actie, Jasmijn Huiting uit de Passewaaij schreef een 
brief aan de Burgemeester en Tiel Tip Top ging de samenwerking aan met de FlipPas. Verder 
is Tiel Tip Top dit jaar gestart met de faciliteren van de “Zwerfafval Ophaalservice”, ging onze 
Social Club Tiel weer van starten en maakten we de leukste video’s voor ons YouTube-kanaal 
over onze zwerfafvalavonturen in Tiel. Verder werden we lid van de Schone Rivieren Alliantie 
en werkten we aan het project WaaljuTTTen. We kochten een Samenhanger 
i.s.m. Gemeente Tiel en het OranjeFonds en dankzij onze drone-partners 
leerden we ook nog eens vliegen met onze nieuwe professionele drone! 
 
Bijzondere dank 
Tot slot wil ik graag mijn dank uitspreken naar de leden van onze 
“Club van 1000” voor hun structurele steun aan onze organisatie. 
Naar de vele honderden vrijwilligers die in Tiel meewerken aan 
een schonere stad en dorpen. Naar de werkgroep die altijd maar 
zwoegt om er iets moois van te maken en naar Arie van Vliet die 
dit jaar terecht “Vrijwilliger van het Jaar” is geworden. Dankzij 
jullie allemaal werd 2021 toch nog een wonderschoon 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 uit vier bestuursleden.  
 

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 werkt sinds 2015 met 
honderden vrijwilligers aan een zwerfafvalaanpak die Tiel bovenaan de lijst van schoonste 
gemeente moet gaan zetten! 

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-Samenhanger. 

 
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 sloot familiebedrijf 
A.C. Smits Aanhangers zich in 2020 bij ons aan. Met trots kunnen we mededelen dat we in het 
nieuwe jaar meerdere nieuwe “Club van 1000”-leden mogen verwelkomen. 
 
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 



 
 
 

6 

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 Tielse Opruimweek en Landelijke Opschoondag 
 
Om Tielse inwoners in coronatijd toch te kunnen stimuleren om zwerfafval op te ruimen 
in de directe leefomgeving hebben we met onze werkgroep ingezet op het uitdelen 
van “Opruimpakketjes” voor de Landelijke Opschoondag. De pakketten bestonden uit 
setjes handschoenen, veiligheidshesjes voor kinderen en een rol groene 
vuilniszakken om het zwerfafval in te verzamelen. Via Souvenirwinkel Tiel aan de 
Hoogeindsestraat zullen deze pakketjes beschikbaar blijven voor iedereen die 
mee wil helpen. Daarnaast konden deelnemers via onze website een 
“Zwerfafval ophaalverzoek” indienen bij AVRI zodat men kosteloos het 
verzamelde afval kwijt kon. Of men kon de zakken 
inleveren tijdens één van de vele inleverdagen die we in 
2021 hebben georganiseerd in samenwerking met 
FlipPas. Voor elke ingeleverde zak zwerfafval keerde Tiel 
Tip Top maar liefst 150 FlipPas Punten uit (€1,50).  
 
5.2 Tiel Tip Top op YouTube 
 
Om Tielse inwoners op grotere schaal te bereiken zijn we met Tiel Tip Top op een meer 
professionele manier met YouTube aan de slag gegaan. Via het videoplatform laten we zien 
welke projecten en activiteiten we allemaal uitvoeren. Dus bezoek onze YouTube-kanaal eens 
en vergeet je niet te abonneren! 
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5.3 Brief van Jasmijn 
 
Op een dag kregen we bericht van Jasmijn Huiting (10) over dat ze 
regelmatig ging opruimen met haar ouders, broertje Koen (8), 
zusje Maud (6) en buurmeisje Anouk (8). Wat haar opviel 
was dat er maar zo weinig prullenbakken waren terwijl 
er wel altijd rommel op straat lag. Jasmijn vroeg of wij 
konden helpen en we beloofden haar dat als ze een 
brief zou schrijven aan de Burgemeester dat wij 
zouden zorgen dat hij deze zou lezen. Op ons verzoek 
besteedde ook De Tielenaar tijdens de Landelijke 
Opschoondag aandacht aan Jasmijns brief. En mocht onze 
burgemeester er ooit mee op willen houden… Wij weten al wie 
hem op een dag mooi op kan volgen. Ze is tien jaar oud en heet Jasmijn! 
 
 
5.4 Tiel Tip Top bakfiets 
 
In 2018 heeft Tiel Tip Top samen met de Raadswerkgroep 
“Wonderschoon Wonen” een opruimbakfiets 
gerealiseerd voor mensen die in hun buurt 
zwerfafval willen opruimen. De bakfiets kan 
worden geleverd met muziekinstallatie en 
gevulde koelbox en mag afgeladen met 
zakken zwerfafval weer worden ingeleverd.  
 
In 2021 kwam de bakfiets enkele malen in 
actie onder inwoners. Zo werd er o.a. in Kapel 
Avezaath, de Multi Culti Tuin, Tiel-Oost en bij 
Ter Navolging flink opgeruimd met inzet van de 
bakfiets. Wil jij hem ook een keer gebuiken?  
Slechts een kwestie van contact met ons opnemen! 
 
 
5.5 Start Zwerfafval Ophaalservice 
 
Tiel Tip Top werkt al sinds jaren aan slimme oplossingen tegen zwerfafval. Wat ons altijd 
enorm stoorde is dat wanneer je in Tiel en omgeving zwerfafval verzameld je dit niet thuis in 
je container kon gooien zonder hier (extra) voor te moeten betalen bij de ophaaldiensten. De 
Gemeente Tiel heeft hierop met AVRI afspraken gemaakt opdat deze zakken met zwerfafval 
gratis zullen worden opgehaald. De AVRI laat weten dat zakken die voor 12:00uur ‘s middags 
worden aangemeld nog veelal dezelfde dag worden opgehaald. Meld je een zak aan ná 
12:00uur dan zal deze de eerste volgende werkdag worden opgehaald. We hebben met AVRI 
kunnen afspreken dat zakken niet mee naar huis genomen hoeven te worden… Zolang je een 
adres kunt doorgeven zal de AVRI zich inspannen deze op te halen. Een ophaalverzoek kan 
heel gemakkelijk via onze website worden ingediend: https://tieltiptop.nl/ophaalservice/ 
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5.6 Belonen met VECO IJS 
 
Zodra de zon schijnt en Tiel Tip Top komt in actie dan willen we 
graag onze deelnemers trakteren op de lekkerste ijsco’s. Met 
VECO IJS hebben we kunnen afspreken dat zij in de 
zomermaanden maandelijks bij onze evenementen zullen 
aansluiten of we nu 10 of 100 deelnemers bij elkaar hebben 
kunnen brengen. 
 
 
5.7 Tiel Tip Top Tompouces - Foto Actie in coronatijd 
 
Omdat we even niet samen konden komen wilde we toch graag de vele gezichten zien die ons 
meehelpen Tiel op te ruimen. We organiseerde een Foto Actie tijdens de Tielse 
Opschoonweek en onder de inzendingen gingen we Tiel Tip Top Tompouces verloten. Niet 
verder verklappen hoor, maar iedereen die we hebben k unnen bereiken had gewonnen. 😉 
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5.8 Project G.A.R.B.A.G.E. 
 
We kunnen hier in 2021 nog niet te veel over vertellen, maar onderstaand document is in onze 
handen terecht gekomen en wij denken dat het een uitstekend plan is. Bovendien liggen er 
zelfs plannen om er tekenfilms van te maken in verschillende talen. Oeps… Gauw door! 
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5.9 Coronacrisis blijft parten spelen 
 
Vorige jaar hadden we al veel activiteiten van onze kalender moeten schrappen omdat de 
regelgeving en veiligheid niet kon worden gegarandeerd. In 2021 merkten we vooral dat we 
het erg risicovol vonden om onze grotere activiteiten op te gaan zetten met het risico dat we 
alles daarna moesten afblazen. We besloten te gaan doen wat we konden en trokken ook dit 
jaar door corona streep door een deel van onze activiteiten 
 

Schone4Daagse met Oosthonk Sportief 
Jaarlijkse Rotzooi Run met Lingecollege 
De Tiel Tip Top VrijMiBo 
Never Give Up On Your Cup op Appelpop 
Geen Club Acties met sportverenigingen 

 
 
5.10 Publicatie Zakengids 
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5.11 Daphne’s GraveYard Special  
 
Daphne van den Heuvel vroeg Tiel Tip Top om eens te komen kijken naar het zwerfafvalprobleem 
op begraafplaats "Ter Navolging" in Tiel. Zij doet hier vrijwilligerswerk en maakt zich spookachtig 
druk om de mysterieuze zwerfafvalgeesten, brrrrrr eng hoor! 
 

 
 
Scan de QR-code hiernaast met je smartphone en bekijk de video zelf! 
 
 
5.12 Burendag bij Ter Navolging 
Toen we hoorde hoe veel en vaak er zwerfafval op de begraafsplaats werd gegooid hebben 
we besloten dat we samen met onze Social Club Tiel ten minste eenmaal per jaar komen 
helpen het gebied rondom de begraafplaats (en stationsgebied) zwerfafvalvrij te maken. 
 
 
5.13 Schone Rivieren Alliantie en WaaljuT-T-Ten 
Schone Rivieren vraagt aandacht voor de vervuiling van onze rivieren door plastic, brengt het 
probleem in kaart en stimuleert een brongerichte aanpak. Het ultieme doel: plasticvrije 
rivieren in Nederland in 2030. Dit willen zij bereiken samen met lokale partijen (gemeenten, 
bedrijven, verenigingen, burgers), regionale partijen (waterschappen, natuurorganisaties, 
etc.) en landelijke partijen (zoals Rijkswaterstaat). Stichting Tiel Tip Top heeft zich namens de 
Gemeente Tiel opgegeven om ten minste tweemaal per jaar ons deel van de Waaloevers aan 
te pakken. 
 
Nu was onze Waalactie al sinds 2016 één van 
onze grootste succes events, maar samen met 
Arie van Vliet hebben we besloten om er een 
campagne tegen aan te gooien. Voortaan 
zullen we onder de werktitel WaaljuTTTen 
(met de Drie T’s van Tiel Tip Top) ons aan onze 
belofte houden. 
 
Wil je weten wanneer we waar aan de slag 
gaan? Laat dan je gegevens achter via onze 
website en we nemen je op in onze WhatsApp 
groep. 
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5.14 Tiel Tip Top Drone Divisie 
 
Al langere tijd droomden de leden van onze vrijwilligerswerkgroep van een professionele 
videodrone. Onze deelnemers maken sinds het begin van Tiel Tip Top al video’s van 
zwerfafvalactiviteiten in de Gemeente Tiel, maar met een drone zouden we nog mooiere 
beelden kunnen maken.  
 

 
 
Dankzij onze Club van 1000-leden beschikt Stichting Tiel Tip Top 
over een werkbudget die wij vrij mogen besteden aan een schoner 
en socialer Tiel. Ook de Gemeente Tiel is lid van deze Club van 1000 en 
dat betekent dus dat Tiel Tip Top een verantwoordelijkheid is aangegaan 
met betrekking tot gemeenschapsgeld. Om deze reden hebben wij een 
externe fondsenwerving opgezet om onze videodrone te 
financieren. Hiertoe hebben we bedrijven gevraagd of ze Drone-
partner wilden worden waarop Taxi Alink, A.C. Smits 
Aanhangwagens, Quinsol Zonwering en Niacet B.V. ons akkoord 
hebben gegeven om op hun kosten de drone aan te kopen. 
Vervolgens hebben we een mooie deal kunnen sluiten met 
opleidingscentrum Drone Class opdat we tegen de kostprijs 
de leden van onze werkgroep hebben mogen opleiden tot 
drone piloot.  Dankzij onze drone-partners beschikt Tiel Tip 
Top nu over een eigen Drone Divisie en zijn onze deelnemers 
een bijzondere ervaring en vaardigheid rijker! 
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5.15 Tiel Tip Top Werkgroep in coronatijd 
 
Ondanks dat we als werkgroep op gepaste afstand van elkaar moesten blijven heeft onze 
enthousiaste club van vrijwilligers het afgelopen jaar niet stil gezeten. Op alle mogelijk fronten 
hebben we probeert ook in 2021 de verbinding te maken met opruimende inwoners. Zoals te 
lezen is in de eerdere subhoofdstukken hebben onze deelnemers weer een aantrekkelijk 
evenementenprogramma neer gezet.  
 

 
 
Om toe te werken naar een 
grotere mate van impact van onze 
zwerfafvalaanpak hebben we in 
samenspraak met Erik en Linda 
Hout gesproken over het inrichten 
van een gezamenlijk kantoor in 
wijkcentrum het Oosthonk. 
Wekelijks staan we namelijk in 
contact met verschillende partijen 
die een schoon Tiel een warm toe 
dragen. Denk hierbij aan de 
Kinderraad, de medewerkers van 
Mozaïek Welzijnsdiensten, de 
sportclubs en vele scholen. 
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5.16 Vrijwilligersboek: Doe jezelf een plezier 
Onlangs werden we benaderd door Brenda Leenders (vrijwilliger coördinator bij Mozaïek 
Welzijn) of we wilden meewerken aan het Vrijwilligersboek: Doe jezelf een plezier. In het boek 
wordt de veelzijdigheid van lokaal vrijwilligerswerk verteld aan de hand van portretten van 
Tielse vrijwilligers. Marjon de Lange, bekend als schrijfster voor de Zakengids en de Tielenaar, 
bracht ons hiertoe een bezoek en nam een interview af met onze voorzitter Bart van den Berg-
van der Stam.  
 
De essentie van ons verhaal vertaalt zich terug naar 
hoe wij, zonder waardeoordeel, mensen met elkaar 
weten te verbinden om te komen tot een schonere, 
en sociale stad en dorpen. Wie ons hele verhaal wil 
lezen hoeft maar een seintje te geven. Stichting Tiel 
Tip Top heeft als cofinancierder dit boek mede 
mogelijk gemaakt. We zijn trots op de resultaten die 
wij met onze deelnemers neer weten te zetten en 
hebben een aantal boeken ingekocht voor wie zich 
breder wil inlezen op de veelzijdigheid van 
vrijwilligerswerk. 
 
 
 
5.17 Schoonste Vrijwilliger 2021 
 
Wie wij echter hebben gemist in het Vrijwilligersboek was illustrator Arie van Vliet, bekend 
van zijn vele tekeningen van Tiels Flipje. Arie van Vliet is 
vanaf het prille begin van Tiel Tip Top betrokken bij 
onze vrijwilligersorganisatie en staat onze 
werkgroep al sinds jaar en dag bij met zijn 
creatieve kennis. Wat onze vrijwilligers 
bedenken wordt besproken met Arie en 
omgezet tot de meest pakkende, lokale 
campagnes die we in Tiel onszelf kunnen 
wensen. Niet voor niets werd Arie van 
Vliet dit jaar door onze werkgroep 
unaniem uitgeroepen tot de 
“Allerschoonste Vrijwilliger van Tiel”. Zo 
zie je maar weer… Om de schoonste 
vrijwilliger te worden hoef je niet per se bezig 
te zijn met zwerfafval opruimen. Je kunt op vele 
manieren bijdragen aan de leefbaarheid in onze 
gemeente en Arie doet dat als geen ander met zijn 
tekencomputer! 
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5.18 Ontwikkelingen in het Tielse zwerfafvaldossier 
 
Sinds het ontstaan van Tiel Tip Top in 2015 en de oprichting van onze stichting in 2017 werkt 
Tiel Tip Top aan een plan van aanpak om heel opruimend Tiel met elkaar te verbinden zodat 
we op een dag wakker worden en hardop kunnen stellen dat Tiel de schoonste gemeente van 
het land is. Waar we verbindingen kunnen maken gaan we samenwerkingen aan, maar soms, 
heel soms moeten we ook concluderen dat een samenwerking (hoe hard we ons er ook voor 
hebben ingespannen) er helaas niet in zit. Dit overkwam ons dit jaar toen we op sociale media 
zagen dat een Tielse organisatie met de veren stonden te pronken van onze sociale 
werkgroep.  
 
Nadat we ontdekten dat er geen enkele ruimte meer bestond bij deze organisatie om zich 
naar redelijke omgangsvormen te gedragen heeft het bestuur, ter bescherming van onze 
sociale werkgroep, besloten om voorlopig de optie tot samenwerking en het vertrouwen in 
deze partij op te zeggen. Hierbij heeft het bestuur te kennen gegeven aan ons stadsbestuur 
dat Stichting Tiel Tip Top aanspraak wenst te maken op de uitvoerende taken binnen het 
zwerfafval dossier van de Gemeente Tiel. 
 
Hierop heeft in het najaar van 2021 een onderlinge aanbestedingsprocedure plaatsgevonden 
waarbij ditmaal ook onze organisatie is gevraagd om een offerte uit te brengen voor de 
uitvoering van gemeentebeleid. We laten hierbij weten dat we het betreuren dat Tiel Tip Top 
op deze wijze orde op zaken heeft moeten stellen, maar zijn zeer content met de uitkomst, 
want Tiel Tip Top kwam binnen deze aanbesteding als meest economische voordelige partij 
(zoals dat dan zo mooi heet) uit de bus en mag in de komende jaren (tot ten minste 2026) zich 
verder gaan ontwikkelen in haar nieuwe rol als uitvoeringsorganisatie voor de Gemeente Tiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiel Tip Top tijdens onze Corona Proof FlipPas Vuilstraat - Foto: Tiel Tip Top 
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5.18 Tiel Tip Tip Headquarters 

 
 
Om Tiel Tip Top voor te bereiden op de uitvoering van onze gemeentelijke zwerfafvaltaken 
hebben we besloten om een eigen vestiginglokatie te openen. Voor de komende jaren 
hebben we de uitnodiging gekregen van onze penningsmeester om ons te gaan settlen op 
industieterrein Kellen, aan de Morsestraat 8 te Tiel. We gaan vanaf deze nieuwe plek nog 
vele mooie projecten starten en toffe herinneringen maken! 
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6  Toekomst en plannen 
 
Naar het best van ons kunnen hebben we afgelopen jaar een aantrekkelijk programma 
neergezet voor de vele vrijwilligers die in Tiel actief zijn om de gemeente Tiel naar een schoner 
niveau te tillen. Echter dient hierbij in acht te worden genomen dat de invoering van de 
avondklok en de terugkeer van een totale lockdown van grote invloed zijn op het welbevinden 
van onze werkgroepleden. Voor het komende jaar zullen we gaan onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn van de wereld waar we in leven. In de aanloop naar het nieuwe jaar hebben 
wij onszelf de volgende doelstellingen meegegeven. 
 

Uitvoerings-
organisatie  

Stichting Tiel Tip Top is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat onze 
organisatie tot op heden niet is ingericht om in betaalde opdracht van 
de Gemeente Tiel taken uit te voeren. Met begeleiding vanuit het 
Ondernemersklankbord en met Bierman Advocaten als adviseur zullen 
we Tiel Tip Top gereed maken zodat we de taakstelling vanuit de 
Gemeente Tiel kunnen gaan vormgeven.  
 

Materialen 
Uitleenservice 

Met de opdracht als uitvoeringsorganisatie voor de Gemeente Tiel in 
onze zak is het onze taak om ervoor te zorgen dat Tielse inwoners 
opruimgereedschappen in bruikleen kunnen krijgen. Hiertoe zullen wij 
een centraal magazijn gaan realiseren bij ons nieuwe kantoor. Naast de 
gereedschappen vanuit de Gemeente Tiel zullen wij zelf ook onze 
voorzieningen blijven aanbieden zoals onze werkwagen en bakfiets. 
 

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. 
 

Social Club Tiel Onze Sociale Prikploeg, inmiddels beter bekend als Social Club Tiel, 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. 
 

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. 
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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 

Bestuurslid & vw.coördinator 
 
 

Irene Kwak 
Secretaris Werkgroep 

Erik & Linda Hout 
Projectbegeleiders 

   
Rolvo Manuhutu 
Projectbegeleider 

 
 

Hylke Vermeulen 
Projectbegeleider 

Gabor Vosselman 
Projectbegeleider 

   
Betty Manuhutu 

Projectondersteuner 
Hilbert Wouters 

Projectondersteuner 
Arie van Vliet 

Vrijwilliger vh jaar 2021 
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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 2021 
 
Balans per 31-12-2021 
 
Activa Passiva 
Vervoermiddelen 
Inventaris 
Bank 
Vooruitbetaalde kst 

€ 4166 
€ 1056 
€ 9996 
€ 18192 

 
 
Eigen vermogen 

 
 
€ 33410 

Totaal € 33410 Totaal € 33410 
 
 

 
 
Resultatenrekening 2021 
 
Omzet  € 25672 
   
Totaal  € 25672 
 
 
Vrijwilligersvergoeding1 € 80  
Personeelskosten € 1009  
Huren € 653  
Kleine materialen € 64  
Kantoorkosten € 612  
Afschrijving inventaris € 327  
Afschrijving vervoermiddel € 1234  
Reclamekosten € 365  
Sponsoring € 100  
Representatiekosten € 645  
Rente/bankkosten € 119  
Algemene kosten € 23  
Inkopen div. materialen € 408  
   
Totaal € 5539  
 
 
Resultaat 2021  €20133 
 
 

 
1 Betreft een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten. 
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10 Contact 
 

Telefoon 0344-TIPTOP = 0344-847867 
WhatsApp Business +31 344 847 867 
E-mail info@tieltiptop.nl 
Bezoekadres Morsestraat 8, 4004 JP Tiel 
Postadres Prinses Beatrixlaan 3, 4001 AG Tiel 
Opslagdepot werkgroep Goudenregenstraat 11-10, 4004 EE Tiel 
Internetadres https://www.tieltiptop.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


