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VOORWOORD
Normaal gesproken zou ik het voorwoord beginnen met de highlights van 2019, maar met het optekenen van dit voorwoord zijn we inmiddels ingehaald door een
heel andere realiteit: de coronacrisis. De lockdown houdt onze stichting stevig in zijn greep en hoewel de lange termijn gevolgen nog niet volledig te overzien zijn,
zullen we in de toekomst te maken krijgen met het 'nieuwe normaal'. Toch zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet, want als we één ding hebben geleerd is
de diepgewortelde behoefte van mensen om samen te komen en laat dat precies onze business zijn. Voor zover de realiteit, nu terug naar 2019.

H

et woord ‘koninklijk’ is de eerste omschrijving die ik meegeef

Persoonlijk hoogtepunt van 2019 was ongetwijfeld het bezoek van koningin

aan 2019. Al moesten we in dit jaar wel afscheid nemen van onze

Máxima aan De Til in Giessenburg, waar zij een bijeenkomst van Alzheimer

locaties in Noordeloos; het dorpshuis en de sportzaal. Dat hebben

Nederland bijwoonde. Ik ben dan ook heel trots dat de organisatoren voor

we echter op een prettige en plezierige manier overgedragen aan de nieuwe

onze locatie gekozen hebben. We doen altijd al ons uiterste best om alles

exploitant Stichting Dorpshuis Noordeloos.

goed voor onze gasten te regelen, maar de lat lag nu nóg een stukje hoger.
Het moment dat dan alles klaar is en je mag zeggen: ‘Welkom majesteit’,

Een zeker zo positieve ontwikkeling was de grondige vernieuwing van

dat is echt onvergetelijk. Zeker omdat je terugkijkend kunt zeggen dat alles

De Raadzaal in De Til te Giessenburg. De metamorfose van de verouderde

perfect is verlopen. Dit zijn ook van die evenementen dat je als directeur

ruimte in het Giessenburgse zalencentrum zorgde voor een veel

realiseert het niet alleen te kunnen, je doet dit echt samen met je mensen.

aantrekkelijkere en duurzamere inrichting. “Het heeft ons verrast hoeveel

Een teamprestatie waar ik tot op de dag van vandaag trots op ben.

impact dat had en hoeveel extra boekingen dit opleverde”, knikt Wim van
Krugten. “Mensen zien De Raadzaal en zeggen meteen: ‘Hier willen we ons

Op financieel vlak was 2019 een koninklijk jaar. We hebben ons vermogen

feest vieren’. We hebben hier echt een goede stap mee gezet. De intentie is

niet aan hoeven te spreken; vanwege de gunstige beursontwikkelingen

deze lijn verder voort te zetten bij de andere locaties van De Til Groep.”

hebben we zelfs het rendement kunnen gebruiken om onze reserve verder
te vergroten. Een heel positieve ontwikkeling; zo staan we er nog beter voor

Directeur/bestuurder Wim van Krugten blikt tevreden
terug ‘2019 was een koninklijk jaar’

om ook op de lange termijn de inwoners van ons werkgebied van dienst te
kunnen zijn. En dat is en blijft ons streven.

Veel tijd en energie ging het afgelopen jaar naar de nieuwbouwprojecten

Dat diezelfde inwoners ons aanbod steeds meer op prijs stellen,

van De Til Groep. Zo geven we samen met inwoners en verenigingen

blijkt wel uit de goed gevulde orderportefeuille voor 2020. Die is nog nooit

gestalte aan het nieuwe multifunctionele centrum in Schelluinen en zijn

zo vol geweest. Het loopt als een trein. Bruiloften, feesten, vergaderingen;

we in Giessenburg in samenwerking met voetbalvereniging Peursum en

men weet ons steeds beter te vinden. Daarin werpen onze PR én de

omnisportvereniging Vridos bezig met de bouw van de sporthal.

investeringen in de vernieuwing van onze accommodaties zijn vruchten af.

Natuurlijk, het is niet onze core business, maar het voelt wel heel goed

We zien dan ook dit jaar met vertrouwen tegemoet.

om met onze partners mee te werken aan de voorzieningen in de dorpen.
Het is mooi om de uitdaging aan te gaan een pand te bouwen dat vele
gebruikers met allemaal hun eigen wensen krijgt, en dan de puzzel toch rond
te krijgen. Daar gaat achter de schermen ongelofelijk veel overleg in zitten.

Wim van Krugten, Bestuurder ETG
April 2020
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KERNCIJFERS

IN DIT HOOFDSTUK:
ALGEMEEN, MAATSCHAPPIJ EN PERSONEEL
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KERNCIJFERS
ALGEMEEN

Gebouwen

6

Totaal aantal zalen

33

Sportaccommodaties

Sportsegmenten

4

10

MAATSCHAPPIJ EN PERSONEEL

Aantal
verenigingen

162

Aantal uren
sportverenigingen

6817

Werkgelegenheid
(uur)

31861

Aantal dagdelen
gebruik door
verenigingen

3594

Persoonsgebonden
activiteiten
(dagdelen)

234

Ziekteverzuim

2,77%

5

Sociaal
maatschappelijk
gebruik

74%

Zakelijke activiteiten
(dagdelen)

1023

Vrouw/Man

45:12

Sociaal
maatschappelijke
evenementen

Sportverenigingen
die gebruik maken
van de sportzalen

Personeel (aantal)

Personeel (FTE)

150

57

27

19

Leeftijd gemiddeld

41,9
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DUURZAAM EN ENERGIE

Aantal
zonnepanelen

Aantal
zonnecollectoren

Opgewekte
duurzame energie
(MWh)

Bespaarde CO2
uitstoot (ton)

Waterverbruik
(m3)

Gasverbruik
(m3)

Gasverbruik
(MWh)

Elektraverbruik
(MWh)

Duurzame bijdrage
(elektra)

Aandeel gas van
totale energieverbruik

Totaal balans

Bedrijfsresultaat

Inkopen

345

87520

16

855

62,3

391

32,77

16%

2467

69%

FINANCIEEL

Omzet

€ 1.604.339

€ 8.400.382

(€ 444.502)

€ 187.684

Verkopen

€ 755.928

SOCIAL MEDIA
Facebook rating 4,6
647 volgers

Google review 4,3
151 reviews

6

Twitter
249 volgers

Instagram
122 volgers
290 berichten
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BEDRIJFSPROFIEL

We willen onze
klanten niet alleen goede
service bieden, we willen ze
ook verrassen met onze hoge
kwaliteit en innovaties. De wensen
van onze klanten zijn altijd het
uitgangspunt van waaruit we
werken. Wij noemen dit Goed
Geregeld.

IN DIT HOOFDSTUK:
ONTSTAAN, ACTIVITEITEN, VESTIGINGEN
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DE TIL GROEP
Wij zijn Stichting Exploitatie De Til Groep (ETG),
of beter bekend als: De Til Groep.

W

ij zijn Stichting Exploitatie De Til Groep (ETG), of beter bekend als:
De Til Groep. Sinds 1 januari 2016 beheren en exploiteren wij zelfstandig
(sport)zalen, partycentra en dorpshuizen in de Alblasserwaard. Dit doen 		

wij in zeven vestigingen.
Onze stichting heeft een uniek businessmodel: Wij proberen onze activiteiten op
basis van draagvlak en draagkracht met elkaar in evenwicht te krijgen. De sociaalmaatschappelijke activiteiten behoren tot het draagvlak van de stichting en de
commerciële activiteiten tot de draagkracht.
De organisatie opereert uit oogpunt van haar draagvlak, namelijk het bijdragen aan de
cohesie van gemeente Molenlanden. Wij willen de vanzelfsprekende partner zijn voor

Alles met één doel:
tevreden gasten.

particulieren, verenigingen en bedrijven die een zaal willen huren. We willen onze
klanten niet alleen goede service bieden, we willen ze ook verrassen met onze hoge
kwaliteit en innovaties. De wensen van onze klanten zijn altijd het uitgangspunt van
waaruit we werken. Wij noemen dit Goed Geregeld.

8
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ONTSTAAN
• We bieden gelegenheid tot sportbeoefening;

D

e Til Groep kent een lange voorgeschiedenis: sinds 1978 beheren
en exploiteren we de diverse zalen- en partycentra in deze regio.
In 2016 zijn we een zelfstandige stichting geworden. We zijn toen

afgesplitst van de toenmalige gemeente Giessenlanden en hebben van de
gemeente voor het uitvoeren van onze sociaal-maatschappelijke taken

• We verzorgen feesten, partijen, bijeenkomsten, recepties, evenementen,
plechtigheden en vergaderarrangementen;
• We verhuren apparatuur/inventaris aan derden;
• We verrichten al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn. In de meest uitgebreide zin.

een financiële ondersteuning tot 2031 meekregen. Maar ook mét deze
financiële steun is het een flinke uitdaging om op eigen benen te staan.

De activiteiten die plaatsvinden in onze vestigingen brengen we onder in

Voor een professionele aanpak hebben we bij de verzelfstandiging vier

diverse categorieën:

doelen opgesteld:
1. Sociaal-maatschappelijke activiteiten
1. We behouden de voorzieningen in de dorpen;

In de panden van De Til Groep verwelkomen we wekelijks of maandelijks

2. We behouden de lage maatschappelijke tarieven;

verschillende verenigingen. Dit zijn vooral verenigingen waaraan de

3. We ontlasten de gemeente van commerciële taken;

lokale bewoners deelnemen. Zoals de plaatselijke sportverenigingen die

4. We ontlasten de gemeente van exploitatie.

onze sportzalen gebruiken. Maar ook gezelligheidsverenigingen, zoals de
ouderensoos of Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen

Bruidsschat

die actief zijn in de zalen van De Til Groep. In 'bijlage 3' presenteren we een

Bij onze afsplitsing op 1 januari 2016 hebben we een ‘bruidsschat’

overzicht van onze vaste gebruikers.

meegekregen van de gemeente Giessenlanden. Met dit geld kunnen we
onze activiteiten ten minste de komende 15 jaar blijven aanbieden. Als alle

2. Persoonsgebonden (horeca) activiteiten

omstandigheden gelijk blijven kunnen we onze kwaliteit op peil houden

De Til Groep verzorgt allerlei soorten feestelijke gelegenheden voor de

tegen dezelfde tarieven. De markt is echter in beweging. Daarom zijn we

particuliere markt: (meerjarige)bruiloften, verjaardagen, buffetten of reünies.

alert op risico’s en kansen en proberen we de van de gemeente ontvangen

Ook verzorgen wij de (horeca)faciliteiten rondom uitvaartdiensten.

gelden op een verantwoorde manier en binnen de gestelde voorwaarden te
3. Zakelijke activiteiten

investeren.

Voor zakelijke gelegenheden zoals congressen, vergaderingen, cursussen of

ACTIVITEITEN

personeelsfeesten zijn bedrijven bij De Til Groep ook aan het juiste adres.
In diverse vestigingen verwelkomen we zowel lokale ondernemers als
landelijk opererende bedrijven.

De Til Groep houdt zich bezig met de volgende activiteiten:
4. Facilitaire en administratieve dienstverlening
• We exploiteren horecapanden, multifunctionele centra en

Voor diverse partijen verzorgen we het schoonhouden van panden en de
uitleen van personeel voor specifieke taken. Namens de SGG verzorgen wij

sportaccommodaties;
• We leveren (horeca)diensten aan derden, waaronder begrepen maar niet

de volledige administratie van de stichting en het beheer van de panden.

beperkt tot advies-, administratieve- en schoonmaakwerkzaamheden;

Hieronder valt o.a. de service aan installaties en het laten uitvoeren van
regulier- en groot onderhoud.

9
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VESTIGINGEN

D

e Til Groep heeft acht vestigingen onder beheer en een negende vestiging in aanbouw. Twee daarvan zijn uitsluitend voor
bijeenkomsten, vijf van de vestigingen zijn multifunctioneel (bijeenkomsten en binnensport) en 2 vestigingen zijn uitsluitend
voor binnensport. We huren de gebouwen waarin we werkzaam zijn van Stichting Gebouwenbeheer Giessenlanden

(SGG, opgericht in 2006). Met uitzondering van De Spil in Bleskensgraaf: deze is eigendom van de gemeente Molenlanden.

DE TIL - GIESSENBURG

HET BRUISEND HART - HOORNAAR

Bouwjaar 1978

Bouwjaar 2006

De Til is onze hoofdvestiging met ons hoofdkantoor.

Het Bruisend Hart is een multifunctioneel centrum

In deze vestiging is ook de centrale keuken gevestigd.

(MFC) waar allerlei soorten horeca-, sport- en

Met verschillende zalen is deze locatie geschikt voor

verenigingsactiviteiten gecombineerd kunnen

activiteiten, voor zowel kleine als grote groepen.

worden. Het horeca- en het sportgedeelte hebben

De Til beschikt ook over een binnentuin met terras.

elk een eigen ingang. Hierdoor kan elk evenement
gescheiden georganiseerd worden.

Breestraat 1 | 3381 BS | Giessenburg | 0184-65 15 54
Dirk IV-plein 32 | 4223 NJ | Hoornaar

MFC DE LINGEHOF - ARKEL

ONS DORPSHUIS - SCHELLUINEN

Bouwjaar 2014

Bouwjaar 1972

De Lingehof is ons nieuwste multifunctionele

In Ons Dorpshuis in Schelluinen vinden sportactiviteiten

zalencentrum. Dit MFC is sinds december 2014 in

en sociale ontmoetingen plaats. De vestiging is ook

gebruik. Er is zowel een horeca- als sportgedeelte

geschikt voor bijvoorbeeld een verjaardag, vergadering

aanwezig.

of speciale bijeenkomst.

Harpstraat 11 | 4241 CA | Arkel | 0183-85 05 83

Commanderijstraat 9 | 4209 AP | Schelluinen

10
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ZALENCENTRUM DE SPIL - BLESKENSGRAAF

MFC DEN HOEK - HOOGBLOKLAND

Bouwjaar 1958, gerenoveerd in 2006

Bouwjaar 2018

Zalencentrum De Spil is eigendom van de gemeente

Multifunctionele voorzieningen, waarin het dorpshuis

Molenlanden en sinds 2016 voeren wij de exploitatie

met gymzaal, de dorpskamer, twee basisscholen en een

en het beheer. Deze vestiging bestaat uit een

kinderdagopvang is gevestigd.

zalengedeelte en een twee-segmenten sportzaal.
Dorpsweg 81 | 4221 LJ | Hoogblokland
Willem van den Heerik 1 | 2971 XB | Bleskensgraaf

SPORTZAAL NEERPOLDER - GIESSENBURG
Bouwjaar 1986
Gelegen in de kern van Giessenburg is sportzaal
Neerpolder een binnensportvoorziening
bestaande uit twee segmenten. Hoofdgebruiker is
omnivereniging Vridos. De activiteiten in Sportzaal
Neerpolder zullen in 2020 worden ondergebracht in
het nieuw te bouwen Giessenhal.
Bogerd 45 | 3381 DA | Giessenburg

HET BRUISEND HART
Hoornaar

DE SPIL
Bleskensgraaf

MFC HOOGBLOKLAND
(in aanbouw)

DE TIL

DE LINGEHOF

A27

Giessenburg

Arkel

ONS DORPSHUIS
NEERPOLDER

Schelluinen

Giessenburg

Gorinchem

A15

A15

de
rwe
me

11

DE TIL GROEP » JAARVERSLAG 2019

ORGANISATIE

ETG kent
twee bestuursorganen,
de Raad van Toezicht
en het Bestuur.

IN DIT HOOFDSTUK:
RAAD VAN TOEZICHT, BESTUUR, GEBRUIKERSRAAD EN PERSONEEL
12
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DIRECTEUR/BESTUURDER
ETG kent twee bestuursorganen,
de Raad van Toezicht en het Bestuur.

DIRECTIE

GEBRUIKERSRAAD

RAAD VAN TOEZICHT (RvT)

BESTUUR EN DIRECTIE
Het bestuur bestaat uit één persoon, Wim van Krugten, tevens directeur.
Samen met Henk de Bruijn, adjunct-directeur vormen zij de directie.

ETG

RAAD VAN TOEZICHT
De RvT, ofwel genoemd tweede bestuur, bestaat uit vijf leden en houdt
toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de
stichting. Denk hierbij aan realisatie van statutaire doelstellingen, strategie
en risico’s, interne beheersing, financiële verslaglegging en naleving van

Bestuur en directie:

wet- en regelgeving. De RvT vergadert tenminste vijf keer peer jaar met het
bestuur en directie van ETG.
Naast de hierboven genoemde kerntaken geeft de RvT advies aan het bestuur
en onderhoudt contact met de relevante stakeholders van de stichting.

WIM VAN KRUGTEN
Directeur-bestuurder

GEBRUIKERSRAAD
Naast de RvT heeft de stichting een adviescommissie, hierna te noemen
“gebruikersraad”. Deze raad bestaat uit acht belangrijke gebruikersgroepen
op sociaal-maatschappelijk gebied. De gebruikersraad geeft het bestuur en
de RvT gevraagd en ongevraagd advies over strategische kwesties.
HENK DE BRUIJN
Adjunct directeur

13
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MEDEWERKER AAN HET WOORD
Chef-kok Klaas van Dijk heef het al 30 jaar naar zijn zin in de keuken van de Tilgroep
Van het beleggen van broodjes tot het gereedmaken van tot in de puntjes
verzorgde maaltijden voor grote gezelschappen, het komt allemaal op het
bordje van chef-kok Klaas van Dijk terecht. Die afwisseling zorgt er mede
voor dat hij al 30 jaar met veel plezier leiding geeft aan de keuken van de
Tilgroep.

In de loop van de jaren zijn zijn werkzaamheden wel veranderd. Destijds
had hij alleen te maken met De Til in Giessenburg en De Stigt het dorpshuis
in Noordeloos; er zijn de nodige vestigingen bij gekomen. “Daarnaast zijn
de wensen van onze gasten gevarieerder geworden. De tijd dat men bijna
altijd voor een standaardmenu koos, is voorbij. Vegetarisch, allergieën waar
je rekening mee houdt, speciale gerechten die toegevoegd moeten worden;
het is veel meer maatwerk geworden. Dat maakt het meteen ook leuk: het is

Lekker eten is één van de belangrijkste onderdelen van een geslaagde

altijd weer verrassend welk menu er gemaakt mag worden.”

feestavond. Bij de Tilgroep weten ze dat als geen ander. Met Klaas van Dijk
hebben ze een ervaren en kundige chef-kok in huis die al jarenlang ervoor
zorgt dat dit onderdeel vlekkeloos verloopt. “Zeker bij verjaardagen en
huwelijksjubilea is de maaltijd het hoogtepunt; bij het eten kom je echt

' ‘De afwisseling vind ik het leukst’’

samen”, knikt hij. “Daarom moet dat elke keer gewoon echt lekker zijn.
Dat loopt sterk uiteen. Als chef-kok bij de Tilgroep houdt hij zich bezig met

Dat is wat mensen zich herinneren.”

mooi toebereide maaltijden tijdens bruiloftsfeesten, maar broodjes bereiden
Voordat hij bij de Tilgroep kwam werkte de inwoner van Giessenburg

voor de lunch tijdens een vergadering staat ook regelmatig op de planning.

op diverse plekken in de horeca, onder meer bij De Gouden Leeuw in

“Aan het begin van elke week maak ik een planning en op basis daarvan

Hoornaar. “In onze branche wissel je over het algemeen regelmatig van

doe ik de inkopen. Het is elke keer weer anders; veel afspraken staan al wat

werkgever. Maar bij de Tilgroep beviel het zo goed dat ik hier ben gebleven.

langer van tevoren vast, maar het gebeurt vaak dat er nog wat tussendoor

Ik geniet nog steeds van de afwisseling en de veelzijdigheid van het werk

komt. Daar speel je als chef-kok dan op in.”

hier in de keuken.”
Een negen tot vijf-baan is het zeker niet; werken in de keuken van de
Tilgroep betekent met enige regelmaat ook ’s avonds werken en op andere
momenten juist weer vrij zijn. “Ik ben ermee opgegroeid en ben dat helemaal
gewend”, lacht Klaas van Dijk. “Een groot voordeel bij de Tilgroep is dat we
op zondag altijd dicht zijn. Zo heb je altijd een vaste dag vrij.”

14
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PERSONEEL

57

Aantal
mannen
TOTAAL AANTAL
MEDEWERKERS

Nieuwe
medewerkers

Medewerkers
uit dienst

8

10

VERDELING
DIENSTVERBAND

15

12

Aantal
vrouwen

45

Gewerkte
uren

Ziekteverzuim

2,77%

Aantal fte

18,6

35605
LEEFTIJDSGROEPEN

0 - 16 uur

43

16 - 24 uur

5

Volwassenen 23 t/m 45

16 - 24 uur

3

Volwassenen 46 t/m 67

32 -38 uur

6

67 en ouder

Partimers		

53

Leeftijd (gemiddeld) 41,9

Fulltime (aantal)

4

Leeftijd (mediaan)

Jeugd t/m 22

17
8
28
4

48
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STRATEGIE

De Til Groep wil
sociaal-maatschappelijke
voorzieningen in de dorpen
van de Alblasserwaard tegen
acceptabele kosten mogelijk maken.
Dit denken we te bereiken door
commerciële activiteiten in balans
te brengen met onze sociaalmaatschappelijke doelstelling.

IN DIT HOOFDSTUK:
MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN, AMBITIE, SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK
EN COMMERCIEEL
16
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MISSIE

AMBITIE
De stichting heeft als ambitie om in de toekomst de huidige missie in

DE TIL GROEP HEEFT ALS MISSIE:

stand te kunnen houden zonder aanvullende subsidie én onder dezelfde

“De Til Groep wil sociaal-maatschappelijke activiteiten in de dorpen van

aan het sociaal-maatschappelijk veld. Om dit te bereiken zijn we bezig met

de Alblasserwaard tegen acceptabele kosten mogelijk maken. Zo dragen

de ontwikkeling van een langetermijnstrategie.

voorwaarden en serviceniveau waartegen we nu onze ruimten aanbieden

wij bij aan de onderlinge verbondenheid van de bewoners in de regio.
We versterken de sociale cohesie en houden de dorpen levendig.”

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK
Wij faciliteren vooral sociaal-maatschappelijke activiteiten voor lokale

VISIE EN KERNWAARDEN

inwoners. Van oorsprong van de voormalig gemeente Giessenlanden,

W

de gemeente Molenlanden verruimen we onze blik tot buiten de

stichting en de commerciële activiteiten tot de draagkracht. De organisatie

Onze kracht ligt in de lokale samenwerking: we proberen zoveel mogelijk

opereert uit oogpunt van haar draagvlak, namelijk het bijdragen aan de

gebruik te maken van lokale leveranciers en zoeken de samenwerking met

cohesie van gemeente Molenlanden. Het is belangrijk dat de organisatie

het lokale bedrijfsleven.

maar door de verzelfstandiging en de gemeentelijke herindeling tot

ij proberen onze activiteiten op basis van draagvlak en

gemeentegrenzen. De exploitatie van De Spil in Bleskensgraaf is

draagkracht met elkaar in evenwicht te krijgen. De sociaal-

hiervan een voorbeeld.

maatschappelijk activiteiten behoren tot het draagvlak van de

kan steunen op haar draagkracht omdat zij zonder niet kan bestaan.
We willen een sociaal knooppunt zijn binnen de dorpen. Om die sociale
Wij willen de vanzelfsprekende partner zijn voor particulieren, verenigingen

functie ook in de toekomst te behouden zijn er inkomsten nodig. Ook om

en bedrijven die een zaal willen huren. We willen onze klanten niet alleen

onze dienstverlening betaalbaar te houden voor de gebruikers. We willen

goede service bieden, we willen ze ook verrassen met onze hoge kwaliteit

een aantrekkelijke en betrouwbare zakelijke partner blijven: de Til Groep

en innovaties. De wensen van onze klanten zijn altijd het uitgangspunt van

met de garantie dat zaken ‘Goed Geregeld’ zijn. Met de nieuwbouw van

waaruit we werken. Wij noemen dit Goed Geregeld.

dorpshuizen en MFC’s kunnen we in onze maatschappelijke én zakelijke
behoeften blijven voorzien.

Onze kernwaarden zijn:
1. Dienstbaarheid

COMMERCIEEL

2. Duurzaamheid

Wij denken onze sociaal-maatschappelijke doelstellingen te bereiken
door het professioneel organiseren van commerciële (horeca)activiteiten.

We hebben respect voor onze klanten én het milieu. Onze dienstverlening is

Bruiloften, verjaardagen en zakelijke bijeenkomsten maken wij met veel

geslaagd als onze klanten tevreden zijn. Daarbij vinden we het belangrijk om

passie en plezier tot een succes. We brengen de wensen van onze klanten in

efficiënt met ons energieverbruik om te gaan. Bovendien proberen we onze

kaart, maken de zalen schoon, zetten alles klaar en serveren hapjes, drankjes,

dienstverlening en duurzame bedrijfsvoering voortdurend te verbeteren.

buffetten en diners. Bovendien zorgen onze commerciële activiteiten dat

De pijlers binnen onze bedrijfsvoering zijn maatschappij, omgeving en

onze gebouwen aantrekkelijk blijven en een hoog serviceniveau te bieden

economie.

hebben.
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RAAD VAN
TOEZICHT

Raad van Toezicht meer
dan tevreden over 2019.

IN DIT HOOFDSTUK:
RAAD VAN TOEZICHT, VAN DE VOORZITTER
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De Raad van Toezicht (RvT) van ETG bestaat uit:

ANNIE VAN DE RIET

HANS MOSSELMAN

Giessenburg

Arkel

REMKO LAGENDIJK

Schelluinen

ARNO BEUMKEN

Giessenburg

FERRY VAN DER KOELEN
Hoogblokland
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VAN DE VOORZITTER

D

e Raad van Toezicht van de Til Groep kijkt meer dan tevreden

deze dorpen. Op financieel gebied heeft de Til Groep uitstekend gedraaid.

terug op 2019. De bestuurders en de medewerkers leverden wat

Vooral de resultaten op de beleggingen zijn uitmuntend. Het bestuur heeft

voorzitter Annie van de Riet betreft op meerdere vlakken een

zo geen gebruik hoeven te maken van de bruidsschat, die we kregen na

topprestatie. Ze leverden zo een belangrijke bijdrage aan hét doel van de

de verzelfstandiging. Er is zelfs geld aan de reserves toegevoegd. Het geeft

Til Groep: voor de inwoners de leefbaarheid van de kernen in het

aan dat de beleggingsstrategie, in samenspraak met de Raad van Toezicht

werkgebied in stand houden en verbeteren.

opgesteld, zijn vruchten afwerpt. Al moet ik er een kanttekening bij
plaatsen: resultaten op beleggingen zijn grillig. Vandaar dat we gekozen

Als eerste wil ik melden dat oud-lid Ferry van de Koelen begin 2019 weer

hebben voor een zeer behoedzaam en behoudend beleggingspakket; hadden

tot de Raad van Toezicht is toegetreden. Hij was een jaar afwezig, waarin hij

we meer risico’s genomen, dan had de opbrengst wellicht nog hoger geweest.

actief was als raadslid. We zijn blij dat we weer gebruik kunnen maken van

Maar zo willen we niet omgaan met geld dat we vanuit de gemeenschap in

zijn kennis en expertise.

beheer hebben gekregen.

"Raad van Toezicht meer
dan tevreden over 2019"

In 2018 werd een missie en een visie opgesteld; in 2019 hebben we ons
gebogen over de strategie van de Til Groep. Daaruit is naar voren gekomen
dat we ons willen blijven richten op de bestaande doelgroepen.
De dienstverlening willen we waar mogelijk nog verder verbeteren en

In de afgelopen jaren heeft het team van de Til Groep moeten wennen

aan laten sluiten op de wensen van onze huidige en nieuwe klanten.

aan de verzelfstandiging. Het is een proces wat inmiddels is afgerond;

Dat ondersteunen we met uitgekiende marketing. Zowel medewerkers

de medewerkers en de bestuurders zijn helemaal op elkaar ingespeeld.

als bestuur verdienen daarvoor een compliment: er wordt voortdurend

Tegelijkertijd wordt er fors geïnvesteerd in de toekomst. Een goed

ingespeeld op de ontwikkelingen in de markt, in de gaten gehouden welke

voorbeeld is de oplevering van het multifunctionele centrum Den Hoek in

trends er zijn.

Hoogblokland. We hebben er al een keer vergaderd. Het is fantastisch dat
we voor de inwoners, in samenwerking met de scholen en de gemeente,

Want daar wil ik mee afsluiten: het draait bij de Til Groep niet om prestaties,

zo’n mooie accommodatie hebben kunnen realiseren in de kleine en hechte

om cijfers, maar om onze medewerkers die zich elke dag voor meer dan

gemeenschap van Hoogblokland. Ik vind dat echt een bijzondere prestatie.

honderd procent inzetten voor hun gasten én om de inwoners van ons
werkgebied. Het is een ‘people’s business’ en ik vind het een voorrecht om

Zulke ontwikkelingen zijn zeer belangrijk voor de leefbaarheid van de

me daar via de Raad van Toezicht ook voor in te mogen zetten.

plaatsen in ons werkgebied. Met tevredenheid zien we dan ook hoe het team
van de Til Groep bezig is met de bouw van het nieuwe multifunctionele
centrum in Schelluinen en de nieuwe sporthal in Giessenburg. Samen met

Annie van de Riet

de inwoners wordt daar aan prachtige panden gewerkt, een verrijking voor

Voorzitter Raad van Toezicht
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JAARVERSLAG
VAN DE
DIRECTIE
2019 stond in het
teken van het afscheid
van onze activiteiten in
Noordeloos, de opening van
MFC Den Hoek en koninklijk
bezoek in Giessenburg.

IN DIT HOOFDSTUK:
PROJECTEN, MAATSCHAPPELIJK, DUURZAAM, FINANCIEEL, JAARREKENING
21

DE TIL GROEP » JAARVERSLAG 2019

PROJECTEN
EINDE EXPLOITATIE NOORDELOOS
In Noordeloos hebben we in de loop van 2019 het exploitatiestokje van

JAARVERSLAG VAN DE
DIRECTIE

Dorpshuis Noordeloos en gymnastiekzaal De Smidse Berg overgegeven aan
Stichting Noorderhuis, die in het 2019 geopende Noorderhuis, de sport- en
dorpshuisactiviteiten hebben voortgezet. Hiermee kwam een einde aan een
jarenlange relatie met de Noordelose gemeenschap. Desondanks hebben we
alle vertrouwen in de nieuwe stichting en zijn de onderlinge contacten nog

2

019 was het jaar waarin we afscheid hebben genomen van dorpshuis

warm. Zo hebben we in heel 2019 de Open Eettafels in Noordeloos geleverd.

Noordeloos en gymnastiekzaal De Smidse Berg, maar weer zijn
begonnen in Hoogblokland met de opening van MFC Den Hoek.

OPENING MFC HOOGBLOKLAND

Ook herinneren we 2019 als een koninklijk jaar, omdat we in september

Eind februari 2019 hebben we onze intrek genomen in het nieuwe MFC

in De Til zijn vereerd met een werkbezoek van Hare Majesteit Koningin

in Hoogblokland met de naam Den Hoek. In mei kwamen daar de andere

Máxima op een jubileumbijeenkomst van Alzheimer Nederland.

gebruikers bij: CBS De Wegwijzer, OBS Den Beemd en Kinderdagopvang
Wasko. Dit is feestelijk gevierd op 9 mei 2019 met de bekendmaking van de

Het werkbezoek heeft de nodige voorbereiding gekost, maar uiteindelijk

naam van het gebouw en vrije inloop. Bij dit evenement kwamen meer dan

professioneel succesvol uitgevoerd door het team van De Til en daar zijn

600 bewoners en andere geïnteresseerden. Een onverwacht hoge opkomst,

we nog steeds heel trots op. Een kroon op ons werk.

wat wij zien als een teken van hoe belangrijk deze voorziening is voor de
inwoners van Hoogblokland.

We hebben naast alle horeca-activiteiten, verenigingsactiviteiten,
uitvoeringen en andere samenkomsten die plaatsvinden in onze panden

MARKETINGCAMPAGNE

veel aandacht gegeven aan een aantal lopende (bouw)projecten. Zo is op 3

In 2019 hebben we uitvoering gegeven aan het marketingcommunicatieplan.

mei de eerste paal geslagen van de Giessenhal, de nieuwe sportvoorziening

Dit plan hebben we in samenwerking met Kontakt Mediapartners opgesteld.

van Giessenburg en zijn de plannen voor het nieuwe MFC in Schelluinen

Het doel was om de in 2018 verbouwde Raadzaal onder een breder publiek

definitief afgerond, zodat in 2020 kan worden overgegaan tot sloop en

onder de aandacht te brengen. We hebben hierbij specifiek gericht op

nieuwbouw.

vierders van meerjarige huwelijksfeesten en de mogelijkheid van een nieuw
avondvullend dinnerconcept. De campagne bestond uit uitingen op social
media, advertorials en advertenties in verschillende edities van Het Kontakt/
Het Kompas Hardinxveld/Sliedrecht. Al tegen het einde van 2019 hebben we
onze eerste reserveringen kunnen noteren.
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SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK

I

n 2018 hebben we onze missie vastgesteld en in 2019 verder aangescherpt.
Een belangrijk aspect hieruit is dat we sociaal-maatschappelijke
activiteiten mogelijk willen maken. Dit doen we door zaalruimte te

faciliteren, maar ook steeds meer door activiteiten zelf te organiseren,

blijft het terrein van Vridos. “Van begin af aan zijn we door De Til Groep

een goed voorbeeld daarvan is Gastvrij Giessenburg: een buffetavond in

bij het nieuwbouwproces betrokken”, vertelt Klieverik. “We zijn bij alle

samenwerking met lokale leveranciers, die inmiddels ook navolging heeft

besprekingen geweest en hebben onze wensen steeds naar voren kunnen

gekregen in Hoogblokland.

brengen. En ja, daarbij hebben we aardig wat invloed uit kunnen oefenen.”
Beentjes vult hem aan: “Dat hebben we zeer op prijs gesteld; ik vond het heel

Het samenkomen in onze gebouwen gebeurt vooral in verenigingsverband.

luxe zoals wij onze mening in konden brengen.”

Een niet te missen onderdeel van een vereniging zijn de vrijwilligers.
Twee van deze vrijwilligers hebben wij gevraagd wat de samenwerking
met De Til Groep voor hun betekent.

' De samenwerking met
De Til Groep is luxe’

GEBRUIKERS AAN HET WOORD
Al jarenlang besteedt de Til Groep het beheer van de kantine van de

Niet alle punten op het verlanglijstje van Vridos werden gerealiseerd.

Giessenburgse sportzaal uit aan sportvereniging Vridos; ook in de nieuwe

“Maar de discussie daarover werd nooit afgekapt, het werd steeds duidelijk

sporthal nemen vrijwilligers van deze club dat voor hun rekening.

gemaakt waarom iets niet kon. En dat begrijpen wij uiteraard: er zijn allerlei

Een gesprek met voorzitter Ben Klieverik en secretaris Koos Beentjes

kaders waarbinnen de Til Groep moet werken, onder meer het beschikbare

over de samenwerking met De Til Groep.

budget. Zelf hebben we daarom hoog ingezet, maar nooit overvraagd.”
Ze wijzen naar één van de wanden van de sporthal: “Daar hangt al een

Al in de tijd dat de gemeentelijke overheid de sportzaal in Giessenburg beheerde

sponsorbord; in overleg met de Til Groep mogen we daar straks net als in

nam sportvereniging Vridos de kantine voor haar rekening. Een win-winsituatie:

sportzaal Neerpolder borden van onze sponsors ophangen.”

de gemeente hoefde er niet naar om te kijken en Vridos kon de guldens goed
gebruiken voor de clubkas. “Dat ging zo’n 35 jaar geleden van start”, blikken

Een ander voorbeeld van de goede samenwerking is het feit dat het beheer van

Ben Klieverik en Koos Beentjes terug. “Later heeft De Til Groep het beheer

de kantine in de veel grotere nieuwe sporthal wellicht teveel werk zou kunnen

overgenomen van de gemeente en zijn we met hen gaan samenwerken. En hoe

zijn voor Vridos. “Het zou bijvoorbeeld kunnen dat er bij andere activiteiten of

belangrijk de inkomsten voor ons zijn? Het bestaan van de vereniging hangt er

evenementen geen vrijwilligers van ons beschikbaar zijn. We hebben met De

niet vanaf, maar het is een behoorlijk bedrag dat we jaarlijks zou binnenhalen.

Til Groep afgesproken dat in zulke gevallen hun medewerkers achter de bar

Het zorgt er mede voor dat we de contributie voor onze leden zou laag mogelijk

staan. Ook daarin zijn we er goed met elkaar uitgekomen, want voor ons was

kunnen houden.”

dit wel een vraagstuk.”

De wens om sportzaal Neerpolder uit te breiden was er al veel langer; plannen

De trots op ‘hun’ nieuwe sporthal is duidelijk merkbaar bij de twee bestuurs-

voor een uitbreiding haalden het meerdere keren net niet. Nu staat er een

leden. Zij hebben er veel zin in om straks hier te kunnen sporten. “Dit is

gloednieuwe sporthal waar de laatste hand aan wordt gelegd. De kantine, die

gewoon een hartstikke mooie hal”, knikken ze. “We hopen zeker dat dat

een fors aantal vierkante meter groter is dan in de oude sportzaal,

ons ledenaantal een duw in de goede richting zal geven.”
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SOCIAAL - MAATSCHAPPELIJK
BEZETTINGSCIJFERS

De bezettingsgraad van dorpshuis Noordeloos heeft betrekking op slechts 3

Het werkelijke gebruik van de accommodatie, gedeeld door het maximale

maanden exploitatie. Het halen van een hogere bezettingsgraad is voor ETG

gebruik: dat is de bezettingsgraad. We gaan daarbij uit van een openstelling

geen doel op zich. Wel geven de cijfers een indicatie over het gebruik van onze

van drie dagdelen per dag, gedurende zes dagen in de week. Min vijf weken

gebouwen, én inzicht in de verdeling van dit gebruik. Onze interesse gaat

vakantiesluiting verdeeld per jaar. In 2019 zijn de bezettingsgraden in de

daarbij met name uit naar de verdeling tussen sociaal-maatschappelijk

hoofdvestiging licht gestegen en in de nevenvestigingen iets gedaald.

gebruik en commercieel gebruik.

DE TIL

DORPSHUIS
NOORDELOOS

MFC
DE LINGEHOF

ZALENCENTRUM HET
BRUISEND HART

ONS DORPSHUIS
SCHELLUINEN
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DEN HOEK

DE SPIL

WEKEN
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47
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47
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47
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28%
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53%

50%
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46%

2019

68%

13%

55%

47%

45%

41%

42%

80%

60%

40%

20%

0%

2018
2019
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BEZETTINGSGRAAD VERDEELD NAAR CATEGORIE
Het overgroot deel van de bezetting wordt ingevuld door het sociaalmaatschappelijke veld. Het relatief grote aandeel zakelijk gebruik van
Zalencentrum De Spil kan worden verklaard door de functie
als gemeentelijke werkplekken.

Dagdelen
HET BRUISEND HART
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Persoonsgebonden

4%

38

Zakelijk

17%

166

Sociaal-maatschappelijk

79%
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68%
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0
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51%
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VERDELING TIJD
In 2019 werd 74% van het gebruik ingevuld door sociaal-maatschappelijke
instellingen. Dit is gelijk aan 2018.

Sociaal-maatschappelijk

74%

Commercieel

26%

EVENEMENTEN
Naast de reguliere activiteiten van de verenigingen bieden wij ook onderdak
aan veel incidentele sociaal-maatschappelijke- en sportevenementen.
Denk daarbij aan de jaarlijkse (sport)uitvoering of fundraising evenementen
door plaatselijke verenigingen. In 'bijlage 3' hebben wij een overzicht
opgenomen van de belangrijkste evenementen per maand.
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DUURZAAMHEID
ALGEMEEN
De directie van De Til Groep zet zich in voor verduurzaming in de breedste
zin van het woord. We willen een duurzame partner zijn als het gaat om
samenwerkingen, maar ook met onze gebouwen streven we duurzaamheid
na. Zo willen we bijdragen aan het milieu en de leefbaarheid in onze
woonomgeving helpen verbeteren.
Bij verduurzaming wordt al snel gedacht in termen van energie(verbruik).
Dit zien wij breder. Zo gebruiken wij 100% Fairtrade koffie en zijn we op zoek
naar (duurzame) toepassingen van het restverbruik. In het kader van
dit laatste zijn we partner geworden in het project Molenzwam.
Een initiatief van het Wellantcollege. Wij leveren koffiedik (gebruikte
filterkoffie aan hun proefstation, die zij gebruiken als substraat voor het
kweken van oesterzwammen.
DUURZAME BIJDRAGE
Op onze vestigingen De Til, Het Bruisend Hart en MFC Den Hoek wekken
we duurzame energie op via zonnepanelen. Onderstaande tabel laat zien wat
de duurzame bijdrage is van deze installaties.
DUURZAME BIJDRAGE DE TIL,
HET BRUISEND HART EN MFC DEN HOEK
Emissiefactor: 0,526

https://co2emissiefactoren.nl/		

JAAR

GEBOUW

DEELFACTOR

VERBRUIK
(MWH)

OPWEKKING
(MWH)

BIJDRAGE

CO2 BESPARING
(TON)

2019

Til

100%

105,98

15,57

14,69%

8,19

2019

HBH

100%

51,283

37,03

72,21%

19,48

2019

MFC

45%

25,938

9,6975

37,39%

5,10

2019

Totaal

-

183,20

62,30

34,01%

32,77

27

DE TIL GROEP » JAARVERSLAG 2019

ENERGIE- EN WATERVERBRUIK

In 2019 zijn een aantal factoren aan te wijzen wat invloed heeft gehad op het

Sinds enige jaren streven we een vermindering van het energie- en

energieverbruik:

waterverbruik na. Hierbij hanteren we een aantal belangrijke maatregelen:
• Zo zijn we gestopt met de exploitatie in dorpshuis Noordeloos en
gymnastiekzaal De Smidse Berg.

• We streven een gedragsverandering bij de medewerkers na;

• Zijn we begonnen met de exploitatie van het dorpshuisgedeelte van

• We monitoren maandelijks het verbruik van de grootste gebouwen. 		
Zo sporen we storingen op, maar kunnen we ook bijdragen aan het 		

MFC Den Hoek. In deze vestiging wordt het totale elektragebruik over

bewustwordingsproces (meten=weten);

de gebruikers verdeeld op basis van vloeroppervlakte.
Afzonderlijke bemetering vindt niet plaats.

• We investeren in duurzame oplossingen bij vervanging of verbouwing;

• In Zalencentrum De Spil heeft de gemeente een serverruimte ingericht

• We verminderen de afhankelijkheid van gas als energiebron en zetten

en een externe krachtstroom aansluiting aangebracht ten behoeve

meer in op duurzame opwekking van elektra (gastransitie).

van evenementen en het bevolkingsonderzoek. Hoewel we uiteraard
Aanvullend hebben we in 2019 de spouwmuren van de westelijke en

een compensatie ontvangen in de kosten is het verbruik in het totaal

noordelijk gevel van Zalencentrum Het Bruisend Hart voorzien van extra

meegenomen.

isolatie.
Over het geheel genomen is het elektraverbruik nagenoeg gelijk gebleven.
Daarnaast is er voor de grootste vestigingen in 2019 een energiescan uitgevoerd

Het gasverbruik is verder gedaald als gevolg van de transitie en gunstige

en heeft de Omgevingsdienst gecontroleerd. Beide in het kader van de

weersomstandigheden. Het waterverbruik is echter gestegen ten opzichte

InformatiePlicht EnergieBesparing. Hieruit zijn geen noemenswaardige acties

van een jaar eerder. Dit is het gevolg van extra beregening van de buitentuin

uit voortgekomen, waaruit blijkt dat we als onderneming op de goede weg

van De Til tijdens de droge zomerperiode. Wij passen hier overigens

zitten met betrekking tot energiebesparing.

druppelirrigatie toe ten einde zo veel mogelijk water te besparen.
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BENCHMARK ELEKTRAVERBRUIK
Hoe scoort het totale energieverbruik van de vestigingen als maat per

Onderstaande grafiek toont een benchmark van ons jaarlijkse

vierkante meter ten opzichte van referentiegebouwen?

energieverbruik met daaraan toegevoegd enkele referenties met

Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. De reden hiervoor is dat

vergelijkbare functies. Deze wordt uitgedrukt in kW/m2 (kilowattuur per

in de literatuur geen onderzoek bekend is bij vergelijkbare gebouwen.

netto vloeroppervlakte). In de grafiek hieronder is te zien dat De Til Groep

Het gaat dan om MFC’s/MFA’s.

minder energie per m2 verbruikt dan vergelijkbare utiliteitsgebouwen.

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het belangrijkste
Nederlandse kennisinstituut op het gebied van energie. Het ECN
ontwikkelt kennis en technologie die gericht zijn op de transitie naar een
duurzame samenleving. In 2016 hebben zijn een benchmark onderzoek
gepubliceerd, waarvan we de energiekentallen hebben gebruikt.
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FINANCIEEL
ALGEMEEN
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van

Voor de ontwikkeling van de bruidsschat kan een prognose worden

€ 361.115. Dit resultaat is opgebouwd uit een bedrijfsresultaat en een

gemaakt. Bij de verzelfstandiging is ervan uitgegaan dat de bruidsschat

beleggingsresultaat. Het bedrijfsresultaat heeft een tekort van € 444.502.

toereikend is tot 2030. Indien echter de bedrijfsresultaten een gelijke tred

Dit tekort is € 131.039 hoger dan 2018, maar ruim binnen het begrote

blijven houden met de jaren 2016-2019 en een gemiddeld rendement op

tekort van € 506.171.

het belegd vermogen kan worden gerealiseerd van 2% per jaar, kan de
levensduur van ETG oplopen tot 2040. Op de volgende pagina is deze

Ons belegd vermogen heeft uitstekend gepresteerd in 2019 met een

prognose weergegeven.

rendement van € 805.617. Hierdoor kunnen we nog niet eerder vertoond
positief exploitatieresultaat rapporteren.

FINANCIËLE MIDDELEN

Ontrekking / dotatie bruidsschat

Giessenlandse sociaal-maatschappelijke instellingen maken gebruik van
onze ruimten tegen een gereduceerd tarief. Bij de verzelfstandiging van

2019

de TGG naar de Stichting ETG is hiervoor door de gemeente een bijdrage

€ 500.000

(bruidsschat) beschikbaar gesteld van € 8.032.177. Hiermee zijn de kosten

€ 400.000

gedekt die voortvloeien uit het onder de kostprijs beschikbaar stellen van

€ 300.000

ruimten. De in 2016 ontvangen bruidsschat is zodanig berekend zodat we

€ 200.000

het gereduceerde tarief tot 2030 kunnen blijven aanbieden. Jaarlijks wordt

€ 100.000

een vooraf maximum bepaald bedrag aan de bruidsschat onttrokken.
Het bedrijfsresultaat 2019 bedraagt € 444.502 negatief. Het resultaat uit
beleggingen kent over 2019 een positief eindresultaat van € 805.617, zodat

€0
- € 100.000
- € 200.000

per saldo het totale resultaat € 361.115 positief bedraagt. Laatst vermeld

- € 300.000

bedrag zal worden toegevoegd aan de bruidsschat, zodat de exploitatie

- € 400.000

sluit op een resultaat van nihil. Het saldo per 31 december 2019 komt

- € 500.000

hiermee op € 7.318.259.

- € 600.000
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Werkelijk

Ingeschat
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Theoretisch model na 4 jaar exploitatie

€ 10.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 2.000.000,00

0,00
2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

2040

2042

€ - 2.000.000,00

€ - 4.000.000,00
bij verzelfstandiging

al gerealiseerd

geprognotiseerd (1,5%)

Prognose van het verloop van de bruidsschat op basis van de bedrijfsresultaten 2016-2020 met een gemiddeld
rendement op het vermogen van 2% en een extra inflatie van 1%.
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INKOMSTEN ALGEMEEN

INKOMSTEN UIT HUUROPBRENGSTEN

UITGAVEN

De Til Groep haalt zijn inkomsten uit de verkoop

Eerder hebben we gezien dat de sociaal-

Wij geven onze inkomsten voornamelijk uit

van dranken en spijzen, de uitleen van personeel

maatschappelijk activiteiten (geen sport) 74%

aan huur van de verschillende gebouwen

voor met name schoonmaakwerkzaamheden, de

van de tijd gebruik maken van onze gebouwen.

(aan gebouweigenaar SGG), zowel voor

vergoeding voor huisvesting (door verenigingen

Uit de verdeling van de huuropbrengsten valt af

maatschappelijke als commerciële doeleinden.

en andere partijen) en de bruidsschat van de

te lezen dat hier 8% huurinkomsten tegenover

gemeente.

staan. Commerciële activiteiten maken 26% van
de tijd gebruik van onze inkomsten. Hier staat
een huuropbrengst van 19% tegenover. Dit is in
lijn met ons streven om sociaal-maatschappelijke
activiteiten mogelijk te maken tegen acceptabele
tarieven. De meeste huurinkomsten komen uit
de verhuur van onze sportzalen.

Verkopen

47%

Vergoeding personeelskosten

39%

Opbrengst huisvesting

38%

Opbrengst administratie

1%

Overige baten

2%

Bruidsschat

0%
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Huur zalen commercieel

19%

Huur zalen verenigingen

8%

Huur sportzalen

36%

Onderwijsvergoeding

35%

Overige

2%

Inkopen

9%

Personeelskosten

51%

Huisvestingskosten

36%

Administratiekosten

2%

Overige kosten

2%
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HUURTARIEVEN SOCIAAL-

DE TIL

MAATSCHAPPELIJK

Grotezaal

Voor plaatselijke (sociaal-maatschappelijk)

TARIEF 2019
€ 105,00

HET BRUISEND HART
Giessenwerwedezaal

€ 78,00

Middenzaal

€ 49,00

Merwedezaal

€ 58,00

Raadzaal

€ 47,00

Giessenzaal

€ 41,00

gereduceerde zaalhuurtarieven.

Foyer

€ 34,00

Leklingezaal

€ 35,00

Bovendien heeft deze groep bij

2e Foyer

€ 30,00

Lekzaal

€ 27,00

Kleinezaal

€ 33,00

Lingezaal

€ 35,00

Merwedezaal

€ 39,00

Serre

€ 27,00

vastgesteld en geborgd in de

Giessenzaal

€ 31,00

Dirk IV zaal

€ 25,00

verzelfstandigingsovereenkomst.

Breezaal 1

€ 26,00

Foyer

€ 58,00

verenigingen, lokale non-profit instellingen,
kerken en politieke partijen gelden

beschikbaarheid voorrang op
commerciële activiteiten. De tarieven
zijn door de gemeente Giessenlanden

Wel worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd.
De huurtarieven gelden per dagdeel
(ochtend 08.30-12.00, middag 13.00-17.00 uur

Breezaal 2

€ 27,00

Serre

€ 26,00

ZALENCENTRUM DE LINGEHOF

en avond 19.00-23.00 uur). Uiteraard is het
ook mogelijk om aaneengesloten dagdelen

Grotezaal

€ 55,00

te huren. Voor dit bedrag worden de zalen

Kleinezaal

€ 34,00

Grote+kleinezaal

€ 82,00

Foyer

€ 58,00

gereedgezet en schoongemaakt.
Voor aanvullende facilitaire- en
cateringdiensten kan men een beroep doen

DORPSHUIS NOORDELOOS
Grotezaal

€ 33,00

Kleinezaal

€ 29,00

MFC DEN HOEK
Grotezaal

€ 55,00

Kleinezaal
Foyer

op De Til Groep.
ONS DORPSHUIS SCHELLUINEN
De tarieven van De Spil zijn vastgesteld door
de gemeente Molenwaard en worden jaarlijks
geïndexeerd met het CPI.

Servicekamer

Grotezaal

€ 32,00

Kleinezaal

€ 25,00

Foyer

€ 30,00

De tarieven voor de sportzaal gelden
per segment per uur. In Giessenlanden

DE SPIL

krijgen de verenigingen de huren voor 50%

Graafzaal

€ 77,00

Waardzaal

gesubsidieerd.
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€ 38,00

SPORTZALEN
(tarieven per uur per segment)
ma/vr

za

MFC De Lingehof

€ 32,00

€ 33,00

Sportzaal Neerpolder

€ 32,00

€ 33,00

€ 52,00

Gymnasiekzaal
De Smidse Brg

€ 33,00

Waardzaal (helft)

€ 31,00

Ons Dorpshuis

€ 28,00

Foyer

€ 62,00

Het Bruisend Hart

€ 32,00

€ 33,00

Vergaderzaal 1+2

€ 62,00

De Spil

€ 16,74

€ 16,33

Vergaderzaal 3

€ 31,00
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PRIJZEN

4,00

Het CBS heeft de gemiddelde consumptieprijs over 2019 nog

3,50

niet bijgewerkt. Daarom ontbreekt dit jaar in de vergelijking.

3,00

Over het algemeen genomen zijn de gemiddelde consumptieprijzen

2,50

bij De Til Groep lager dan het landelijk gemiddelde.

2,00

FRIKANDEL

1,50
1,00
0,50

ETG

Landelijk

0,00
2012

4,00

KOPJE ZWARTE KOFFIE

4,00

3,50

3,50

3,00

3,00

2,50

2,50

2,00

2,00

1,50

1,50

1,00

1,00

0,50

0,50

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2017

2018

2019

GLAS RODE HUISWIJN

0,00

0,00
2012

4,00

2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2019

GLAS (TAP) BIER

4,00

3,50

3,50

3,00

3,00

2,50

2,50

2,00

2,00

1,50

1,50

1,00

1,00

0,50

0,50

0,00

2013

2014

2015

GEMIDDELDE 4 PRODUCTEN

0,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2013

2014

2015

2016

Bron landelijke prijzen: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80346ned&D1=3-6&D2=a&HD=190430-1425&HDR=G1&STB=T
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JAARREKENING
BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

2019

2018

PASSIVA

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

Statutaire reserve: bruidsschat

Vervoermiddelen

15.634

15.634

-

4.060

Te verdelen winst

361.115

-

7.333.839

6.972.777

336.523

280.765

Onderhoud inventaris

59.019

52.309

Onderhoud sporttoestellen

90.059

85.770

6.431

8.221

16.178

14.298

508.210

441.363

-

1.518

393.646

10.529

Belastingen en sociale premies

26.942

13.751

Overige schulden

67.782

47.530

Overlopende passiva

69.909

50.003

558.279

123.330

8.400.382

7.537.471

24.498

Vorderingen

Overlopende activa

6.957.144

Bestemmingsreserve revitalisatie zalen

21.416

199.430

153.791

-

-

10.521

4.448

209.942

158.239

Belastingen en premies soc. verzekeringen

6.957.144

4.060

Voorzieningen
Onderhoud gebouwen en terreinen

Handelsdebiteuren

2018

-

Vlottende activa
Voorraden

2019

Personeelsverplichtingen
Annuleringen

Kortlopende schulden
Effecten
Liquide middelen

Totaal activa

7.953.208

7.147.591

Waarborgsommen

215.816

203.084

Handelskredieten

8.169.024

7.350.674

8.400.382
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7.537.471

Totaal passiva
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JAARREKENING

BATEN EN LASTEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2019

BATEN

2019

2018

Verkopen

755.928

778.929

Vergoeding personeel

178.083

164.309

Opbrengst huisvestiging

629.471

620.793

Opbrengst administratie

12.685

12.615

Overige baten

28.172

48.642

1.604.339

1.625.288

2019

2018

187.684

194.187

1.042.651

955.912

4.060

4.060

814.446

784.591

2.048.841

1.938.750

(444.502)

(313.463)

Waardeverandering effecten

805.617

(258.938)

Exploitatieresultaat

361.115

(572.401)

361.115

(572.401)

Totaal baten

LASTEN
Inkopen
Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

Totaal lasten
Bedrijfsresultaat

Dotatie / Onttrekking statutaire
reserve
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BIJLAGE 1
VERKLARING ACCOUNTANT

2

Aan de raad van toezicht van de Stichting
Exploitatie De Til Groep

Nr. 986

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Exploitatie De Til Groep te Giessenlanden gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Exploitatie De Til Groep per 31 december 2019 en van het resultaat
over 2019 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Exploitatie De Til Groep zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit de overige toelichtingen (bijlagen 1 t/m 3).
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze
werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het
bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven. In dit kader is
het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
-

-
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het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude
is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
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BIJLAGE 1
VERKLARING ACCOUNTANT

3

-

-

-

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet
langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Dordrecht, 8 juni 2020
Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
D. Vermaas RA
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BIJLAGE 2
VERENIGING

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE EVENEMENTEN

ACTIVITEIT

MAAND

LOCATIE

Herv. Vrouwenbond

Vrouwendag

2

Til

Linedance

2

Noordeloos

Jaarvergadering

2

HBH

VERENIGING

ACTIVITEIT

MAAND

LOCATIE

Linedance groep

Vridos

Nieuwjaarstoernooi

1

Neerpolder

Buurtver. Het Oude Dorp

HSV de Alver

Nieuwjaarsreceptie

1

De Til

Stg. Welzijn Molenlanden

Voorstelling Dag Mama

2

Til

Ledenvergadering

2

Lingehof

Stedoco

Voetbaltoernooi

1

HBH

Historische Vereniging
Arkel

Arkels Visserskoor

Nieuwjaarsreceptie

1

Lingehof

Christen Unie

Algemene vergadering

2

Til

Historische Vereniging
Arkel

Lezing

1

Lingehof

Stg. Zedje

25-jarig bestaand

2

Til

Vedo 70

Snerttoernooi

1

HBH

Buurtver. De Schanserij

Jaarvergadering

2

HBH

ASV

Lingehoftoernooi

1

Lingehof

Sportvereniging
Hoogblokland

wedstrijden

2

Lingehof

Passage

Bijeenkomst

1

Til

Seniorenraad

Til

Verkeersplan

1

Noordeloos

Themabijeenkomst
Eenzaamheid

2

Dorpsberaad
Geschiedkundige
vereniging

Lezing

1

Til

P.v.d.A.

Ledenvergadering

2

Lingehof

2

Spil

Bijeenkomst

1

HBH

Historische vereniging
Binnenwaard

Lezing

Fokkersclub

1

HBH

KNA

Voorjaarsconcert

3

MFC Lingehof

PCOB Giessenlanden

Paasbuffet

3

De Til

Dirk IV loop
EHBO Schelluinen

Oefening

1

Schelluinen

ESP

Disco

1

Spil

PCOB Giessenlanden

Bijeenkomst

1

HBH

Historische Vereniging
Hoornaar

Lezing

1

HBH

Schaakclub de Giessen
en Linge

Schoolschaaktoernooi

1

Til

Giga (negen)

Sportactiviteiten

Apollo

gymwedstrijden

2

HBH

Vrouwendagen A&V

Vrouwendagen

2

Til

OMOS

onderlinge wedstrijden

2

Lingehof

Informatie markt
energiebesparing

2

Spil

Agr. Vrouwen Symposium

Vrouwendag

2

Passage Noordeloos

Bijeenkomst

2

Lingehof/HBH/Schelluinen/
Neerpolder/Smidse Berg

CBS Samen op Weg

Paasuitvoering

3

Het Bruisend Hart

Veilig Verkeer ned.

Cursus

3

De Til

Vrouwen van Nu

Regionale bijeenkomst

4

De Til

HTV

Tafeltennis toernooi

4

Het Bruisend Hart

Schietvereniging

Paasschieten

4

De Spil

PCOB Giessenlanden

Bijeenkomst

2

Til

Geschiedkundige
vereniging

Lezing

2

Til

Con Discrezione

Voorjaarsconcert

3

Lingehof

Passage

Bijeenkomst

3

Noordeloos

SGP

Bijeenkomst

3

Spil

CDA

manifestatie

3

Noordeloos

Til

Damvereniging

Damtoernooi

3

Den Hoek

Noordeloos

Toneelver. Plankenkoorts

toneelvoorstelling

3

HBH
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ACTIVITEIT

MAAND

LOCATIE

VERENIGING

ACTIVITEIT

MAAND

LOCATIE

CPJ

Toneelvoorstelling

3

Spil

Modeshow

5

Schelluinen

Buurtver. Samen Sterk

Jaarvergadering

3

HBH

Hervormde Gemeente

Gemeenteavond

5

Den Hoek

Helpt elkander

jaarvergadering

3

Den Hoek

Vridos

onderlinge wedstrijden

5

Neerpolder

Gecombineerde
verkiezingen

3

Til/Lingehof/Schelluinen/Den Hoek/
de Spil

CDA Molenlanden

Historische vereniging
Binnenwaard

Lezing

3

Spil

Dorpsraad Giessenburg

Giessenburg Schoon

3

Til

PCOB Giessenlanden

Bijeenkomst

3

HBH

S.G.V.

Kledingbeurs

3

Schelluinen

Kunstgebouw

schoolvoorstelling

3

HBH

Ledenvergadering

5

Til

Verkiezingen Europees
Parlement

5

Til/Lingehof/Schelluinen/Den Hoek/
de Spil

Seniorensoos

bbq

6

Til

Veilig Verkeer ned.

cursus

6

HBH

Rafael Giessenlanden

worshipnight

6

Til

Informatie markt
energiebesparing

6

Lingehof

Watersport Vereniging

Ledenvergadering

3

Til

OBS Den Beemd

musical

7

HBH

Zangver. Nieuw Leven

Concert

3

Schelluinen

OBS Lingewaard

Afscheid groep 8

7

Lingehof

OMOS

onderlinge wedstrijden

3

Lingehof

OBS Klim-op

musical

7

HBH

Ijsclub de Giessen

vergadering

4

Til

CBS de Wegwijzer

Musical

7

HBH

Buurtver. Samen Sterk

Seniorenmiddag

4

HBH

CBS de Hoeksteen

musical

7

Til

Muziekver. Da Capo

concert

4

Til

CBS Samen op weg

musical

7

HBH

KNA

Voorjaarsconcert

4

Lingehof

School met de Bijbel

Musical

7

Spil

S.G.V.

wedstrijden

4

Schelluinen

HSV de Alver

visdag

8

Til

Informatie markt
energiebesparing

4

HBH

Vakantiebijbelclub

vakantiebijbeldagen

8

Den Hoek

Buurtver. Oude Dorp

bbq

8

HBH

Ouderencomite

paasviering

4

HBH

PCOB Giessenlanden

Paasbuffet

4

Til

Muziekver. Symphonia

startdag jeugd

9

Den Hoek

Vedo

6-kamp

9

HBH

9

Til

9

Spil

Graafstrooms fanfare

concert

4

Spil

Historische Vereniging
Arkel

Ledenvergadering

4

Lingehof

Oranjever. Schelluinen

aubade

4

Schelluinen

Zeemanskoor Bestevaer

uitvoering

9

Til

Oranjevereniging
Hoogblokland

Koningsspelen

4

Den Hoek

VVE de Giessenburg

ledenvergadering

9

Til

Muziekver. Symphonia

Bazar

9

Den Hoek

Damclub VGO

sneldammen

4

Den Hoek

Biljartver. De Vriendschap

Wedstrijden

4

Spil

SNA

Wedstrijden

5

Spil

Trefpunt Alzheimer
Damver. De Kroonschijf
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damtoernooi

KNA

uitvoering

9

Lingehof

Ver.
Landbouwtentoonstelling

Kaaskeuring

10

HBH
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VERENIGING

ACTIVITEIT

MAAND

LOCATIE

VERENIGING

ACTIVITEIT

MAAND

LOCATIE

Seniorenraad

Dag van de ouderen

10

Til

Veilig Verkeer ned.

cursus

11

Spil

Zangver. Nieuw Leven

zanguitvoering

10

Schelluinen

CDA Molenlanden

Ledenvergadering

11

Spil

Zeemanskoor Bestevaer

Uitvoering

10

Til

Buurtver. De Schanserij

Sinterklaasviering

11

HBH

Buurtver. Het Oude Dorp

Seniorenavond

10

HBH

Damvereniging

Jeugddammen

11

Den Hoek

Oranjevereniging
Hoogblokland

Bingo

10

Den Hoek

Sport Fysiek

Kickboksgala

12

Spil

HSV de Alver

Prijsuitreiking

12

Til

Schaakclub de Giessen
en Linge

schaaktoernooi

10

Til

Dameskoor Con
Discrezione

Kerstmaaltijd

12

Lingehof

Wandelsportver. Nooit
Gedacht

snerttocht

10

Spil

Vrouwen van Nu

Kerstmaaltijd

12

HBH

Bridgeclub Hoornaar

bridgedrive

10

HBH

Dorpsraad Schelluinen

Wintermarkt

12

Schelluinen

Sportver. Hoogblokland

Giessenland gym toernooi

12

Lingehof

Disco

12

Spil

Historische Vereniging
Hoornaar

Lezing

10

HBH

Hervormde Gemeente

Rommelmarkt

11

Den Hoek

De Dekmantel

Uitvoering

12

Til

Muziekver. EMS

Uitvoering

11

Schelluinen

SNA

onderlinge wedstrijden

12

Spil

Ouderencomite

Bazar

PCOB Giessenlanden

Kerstviering

12

Til

Kunstgebouw

schoolvoorstelling

11

HBH

Seniorencomite

Kerstviering

12

Den Hoek

Muziekver. Da Capo

Uitvoering

11

Til

Vrouwen van Nu

Kerstmaaltijd

12

Den Hoek

Disco

11

Spil

Schietvereniging

Kerstschieten

12

HBH

week van de mantelzorg

11

Spil

Seniorensoos

Kerstmaaltijd

12

Til

Onderwijsmarkt

11

Spil

Bridgeclub Hoornaar

Kerstdrive

12

HBH

Onderwijsmarkt

11

Spil

Ouderencomite

Kerstmaaltijd

12

HBH

Ver. Van Eigenaren de
Oranjehof

bijeenkomst

11

Lingehof

Stedoco

Voerbaltoernooi

12

HBH

Ver.
Landbouwtentoonstelling

Prijsuitreiking

11

HBH

KNA

Winterwonderland concert

12

Lingehof

Biljartver. De Vriendschap

Boutenslag

12

Spil

Oranjever. Hoogblokland

intocht Sinterklaas

11

Den Hoek

GJS

Oliebollentoernooi

12

Lingehof

Muziekver. Symphonia

Uitvoering

11

Den Hoek

Vridos

oliebollentoernooi

12

Neerpolder

Ondernemersver.

Intocht Sinterklaas

11

HBH

Muziekver. Symphonia

Oudejaarsconcert

12

Den Hoek

Dorpsberaad

Intocht Sinterklaas

11

Schelluinen

Oranjever. Irene

Lampionoptocht

12

HBH

Spil

VVAC

Oliebollentoernooi

12

Spil

Stg. Welzijn Molenlanden

Oranjever. Oranje Boven

intocht Sinterklaas

11
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NAAM

VESTIGING

NAAM

VESTIGING

NAAM

VESTIGING

Chr. Maatsch. Vrouwenbeweging

de Til
Giessenburg

Senioren Soos

de Til
Giessenburg

K.N.A. Arkel

De Lingehof

Voetbalver. Stedoco Hoornaar

De Lingehof

Danssoos O.G.

de Til
Giessenburg

Result Laboratorium C.V. / bloedafname

de Til
Giessenburg

A.S.V. (arkelse sportvereniging)

De Lingehof

Hist.ver.G'burg&Schelluinen

de Til
Giessenburg

CBS "De Hoeksteen"

de Til
Giessenburg

Badmintonclub Arkel

De Lingehof

Motorclub "de Bougie"

De Lingehof

FOKKERSCLUB

de Til
Giessenburg

P.C.O.B. Afd. Giessenlanden

de Til
Giessenburg

O.M.O.S.

De Lingehof

Schaakclub de Giessen en Linge

de Til
Giessenburg

V.V.H. Doetse Vliet

de Til
Giessenburg

Voetbalvereniging Peursum

De Lingehof

O.B.S. de Lingewaard

De Lingehof

de Til
Giessenburg

Zeemanskoor "Bestevaer"

Sportvereniging Hoogblokland

De Lingehof

Jan van Arkel Wielerclub

De Lingehof

E.H.B.O. Giessenburg

de Til
Giessenburg

Seniorenraad Molenlanden

de Til
Giessenburg

Volleybalvereniging Arkel

De Lingehof

Muziekvereniging DA CAPO

de Til
Giessenburg

Mevrouw I. van den Bosch / Dansavond

de Til
Giessenburg

De heer W. Boerman / voetbal

De Lingehof

B.C. Quick

De Lingehof

Watersportver."De Giessen"

de Til
Giessenburg

Ver. van Eigenaren de Giessenburg

de Til
Giessenburg

Negen

De Lingehof

Christen Unie Molenlanden

de Til
Giessenburg

CDA Molenlanden

de Til
Giessenburg

Bewegen Werkt

De Lingehof

Dameskoor Con Discrezione

De Lingehof

Volkstuinver. "Giessenland"

de Til
Giessenburg

A-West

de Til
Giessenburg

K.N.A. Arkel

De Lingehof

Visserskoor

De Lingehof

IJsclub de Giessen

de Til
Giessenburg

Rivas Zorggroep

Dorpshuis
Noordeloos

Historische Ver. Arkel en Rietveld

De Lingehof

Rafael Giessenlanden

de Til
Giessenburg

C.D.A

Dorpshuis
Noordeloos

IJsclub de Keulse Vaart

De Lingehof

NBvP Vrouwen van Nu

De Lingehof

Koor G.O. "de Dekmantel"

de Til
Giessenburg

Volksdansgroep Noordeloos

Dorpshuis
Noordeloos

V.V.E. Oranjehof

De Lingehof

A.J.K. Albl. & Vijfh.landen

de Til
Giessenburg

Muziekvereniging

Dorpshuis
Noordeloos

P.v.d.A. Afd. Molenlanden

De Lingehof

Voetbalver. Stedoco Hoornaar

de Til
Giessenburg

Passage Noordeloos

Dorpshuis
Noordeloos

Het Bruisend Hart
H'naar

Volleybalver. Vedo '70

de Til
Giessenburg

Gem. Molenlanden tbv Dorpsberaad N'loos

Dorpshuis
Noordeloos

Het Bruisend Hart
H'naar

Gymnastiekver. Apollo Hoornaar

Het Bruisend Hart
H'naar

MC de Bougie

MFC De Lingehof

CARMEN DE HAAN

Vrije Evangelisatie
HSV de Alver

de Til
Giessenburg
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NAAM

VESTIGING

NAAM

VESTIGING

Voetbalvereniging Peursum

Het Bruisend Hart
H'naar

Ver. Landbouwtentoonstelling

Het Bruisend Hart
H'naar

C.P.O.

Het Bruisend Hart
H'naar

Jan van Arkel Wielerclub

Het Bruisend Hart
H'naar

CBS Samen op weg

Het Bruisend Hart
H'naar

CPO de Viersprong i.o.

Het Bruisend Hart
H'naar

Hervormde Gemeente Giessenburg

Het Bruisend Hart
H'naar

OBS Klim-op

Het Bruisend Hart
H'naar

Vereniging de Hoeken (IBB)

Het Bruisend Hart
H'naar

Tafeltennisvereniging Hoornaar

Het Bruisend Hart
H'naar

Buurtver. "Samen Sterk"

Het Bruisend Hart
H'naar

VRIDOS

Dorpshuis
Schelluinen

Budokai WOR

Het Bruisend Hart
H'naar

Buurtver. Schanserij

Het Bruisend Hart
H'naar

Gymnastiekver. S.G.V.

Dorpshuis
Schelluinen

Negen

Het Bruisend Hart
H'naar

O.B.S. Den Beemd

Het Bruisend Hart
H'naar

Negen

Dorpshuis
Schelluinen

Mevrouw M. Wigmans

Het Bruisend Hart
H'naar

Muziekver. Symphonia

Het Bruisend Hart
H'naar

Hist.ver.G'burg&Schelluinen

Dorpshuis
Schelluinen

MYA-boxing

Het Bruisend Hart
H'naar

IJsclub Nooitgedacht

Het Bruisend Hart
H'naar

E.H.B.O Schelluinen

Dorpshuis
Schelluinen

FOKKERSCLUB

Het Bruisend Hart
H'naar

CBS "de Wegwijzer"

Het Bruisend Hart
H'naar

Senioren soos

Dorpshuis
Schelluinen

Rivas Zorggroep / consultatieburo / peuter in zich

Het Bruisend Hart
H'naar

P.C.O.B. Afd. Giessenlanden

Het Bruisend Hart
H'naar

Oranjevereniging Schelluinen

Dorpshuis
Schelluinen

Passage

Het Bruisend Hart
H'naar

Kunstgebouw

Het Bruisend Hart
H'naar

Gem. Zangvereniging NieuwLeven

Dorpshuis
Schelluinen

Damvereniging Hoornaar

Het Bruisend Hart
H'naar

Ondernemersvereniging Bruisend Hoornaar

Het Bruisend Hart
H'naar

Gymnastiekver. S.G.V.

Dorpshuis
Schelluinen

Bridgeclub Hoornaar

Het Bruisend Hart
H'naar

Ver. eigenaren Dirk IV plein

Het Bruisend Hart
H'naar

Speeltuinver. de "Wip Wap"

Dorpshuis
Schelluinen

Ouderencomite

Het Bruisend Hart
H'naar

Damclub V.G.O.

Het Bruisend Hart
H'naar

Gem. Molenlanden tbv Dorpsberaad Schelluinen

Dorpshuis
Schelluinen

Oranje vereniging Irene

Het Bruisend Hart
H'naar

Dirk IV Loop

Het Bruisend Hart
H'naar

Sportvereniging Hoogblokland

MFC den Hoek

Negen

MFC den Hoek

Buurtver. Het Oude Dorp

Het Bruisend Hart
H'naar

Gem. Molenlanden tav Dorpsraad Bruisend
Hoornaar

Het Bruisend Hart
H'naar

Gemeente Molenlanden / dorpsraad Hoogblokland

MFC den Hoek

Historische ver. Hoornaar

Het Bruisend Hart
H'naar

Toneelver. Plankenkoorts

Het Bruisend Hart
H'naar

Muziekver. Symphonia

MFC den Hoek

College van Kerkrentmeesters

MFC den Hoek

IJsclub Juliana

Het Bruisend Hart
H'naar

Gem. Molenlanden tav Dorpsberaad HoogBlokland

Het Bruisend Hart
H'naar

NBvP Vrouwen van Nu

MFC den Hoek

Jongveedag

Het Bruisend Hart
H'naar

Negen

Het Bruisend Hart
H'naar

Tafeltennisvereniging Hoornaar

HBH

Dirk IV loop

HBH
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NAAM

VESTIGING

NAAM

VESTIGING

NBvP Vrouwen van Nu

MFC den Hoek

Stichting Jeugdteams ZHZ

Dorpshuis De Spil

Vakantie bijbelweek

MFC den Hoek

Stichting Welzijn Molenlanden

Dorpshuis De Spil

Comm. Activiteiten markt Herv. Gem.
Hoogblokland

MFC den Hoek

Damvereniging De Kroonschijf

Dorpshuis De Spil

VRIDOS

Comite Ouderenwerk

MFC den Hoek

Neerpolder
Giessenburg

Oranjevereniging Hoogblokland

MFC den Hoek

Voetbalvereniging Peursum

Klaverjasvereniging

MFC den Hoek

Neerpolder
Giessenburg

"Helpt Elkander"

MFC den Hoek

CBS "De Hoeksteen"

Neerpolder
Giessenburg

P.C.O.B. Afd. Giessenlanden

MFC den Hoek

Stichting De Halte

Stichting HVC

MFC den Hoek

Neerpolder
Giessenburg

Historische Vereniging

MFC den Hoek

Negen

Neerpolder
Giessenburg

Stichting Tractorpulling Alblasserwaard

MFC den Hoek

De heer M. Visser / jeugdver.

Dambond ZHZ

MFC den Hoek

Neerpolder
Giessenburg

Bestuur Zwembad Hoogblokland

MFC den Hoek

Maria de Bruin / jeugdver.

Negen

Dorpshuis De Spil

Neerpolder
Giessenburg

SNA Sport

Dorpshuis De Spil

World Servants Giessenburg

Neerpolder
Giessenburg

School met de Bijbel Bleskensgraaf

Dorpshuis De Spil

Chr. Basisschool met de bijbel

VVAC/ACJ

Dorpshuis De Spil

Smidse Berg
Noordeloos

De heer W. Slob

Dorpshuis De Spil

Gymnastiek ver. Noordeloos

Smidse Berg
Noordeloos

Wilhelmus muziekkorpsen

Dorpshuis De Spil

Smidse Smashers

Jeugdclub Sjaloom

Dorpshuis De Spil

Smidse Berg
Noordeloos

Fit on air

Dorpshuis De Spil

Sportvereniging Hoogblokland

Sport Fysiek

Dorpshuis De Spil

Smidse Berg
Noordeloos

Impactworld

Dorpshuis De Spil

Negen

Smidse Berg
Noordeloos

Historische Vereniging Binnenwaard

Dorpshuis De Spil

Graafstrooms Fanfare

Dorpshuis De Spil

Schietvereniging De Vrijheid

Dorpshuis De Spil

Kegelclub Bleskensgraaf

Dorpshuis De Spil

Oranjevereniging Oranje Boven

Dorpshuis De Spil

VvE woningen Dorpshart Bleskensgraaf

Dorpshuis De Spil
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