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Stilzitten was er sowieso niet bij. Zo werd in De Til in Giessenburg 

de vernieuwde Herenzaal opgeleverd. Ook stond de aanpak van het 

kantoor op de planning. “Dat is een heel eigentijdse en moderne 

werkruimte geworden, een heel aangename plek om te werken. We 

zijn daar heel blij mee.” Zeker zo belangrijk: in 2021 kon het nieuwe 

multifunctionele centrum De Commanderij in Schelluinen officieel in 

gebruik worden genomen én breidde De Til Groep met een vestiging uit: 

dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas. “Daarvan hebben we het sleutelbeheer. 

Niet de exploitatie: wij zorgen ervoor dat het schoon en veilig is en dat de 

basisschool er kan gymmen, het Huis van de Waard er een onderkomen 

vindt en dat er een avond is waarop de verenigingen er terechtkunnen.”

Over verenigingen gesproken: in het vorige jaarverslag sprak Van Krugten 

in het kader van de coronamaatregelen nog zijn zorgen uit over het 

voortbestaan van het verenigingsleven. “Maar ik ben zeer positief verrast 

over het feit dat alle verenigingen op de oude voet verder konden gaan. 

Dat vind ik heel bijzonder. Ik ben blij dat we daar samen met de gemeente 

Molenlanden een bijdrage aan hebben kunnen leveren. Er is geen enkele 

factuur de deur uitgegaan voor activiteiten of bijeenkomsten die niet 

door konden gaan, terwijl we dat formeel wel hadden kunnen doen. Het 

gemeentebestuur heeft zich daar zeer proactief in opgesteld. We hoefden 

niet eens te bellen; zij namen zelf contact op om gezamenlijk te kijken 

hoe we dit op konden vangen en zij hebben voor een ruime compensatie 

gezorgd. Daarvoor verdienen de ambtenaren en de wethouder een groot 

compliment.”

Financieel gezien kan De Til Groep terugkijken op een jaar waarin aan de 

ene kant de bruidsschat – de vergoeding uitgekeerd bij de verzelfstandiging - 

moest worden aangesproken. “Maar het was veel minder dan de prognose”, 

vult Wim van Krugten aan. “Tegelijkertijd konden we er een fors bedrag 

aan toevoegen, omdat onze beleggingen in 2021 zeer goed rendeerden. 

Een rendement dat we trouwens dit jaar voor een deel alweer in moesten 

leveren.”

Investeringen die de komende jaren zeker rendement gaan opleveren zijn 

die op het gebied van duurzaamheid. De strategische keuze om voortvarend 

van het gas af te gaan en met behulp van onder meer zonnepanelen in 

de eigen energiebehoefte te voorzien, is in het licht van de meest recente 

ontwikkelingen een juiste zet gebleken. “Zeker gezien de huidige prijzen 

voor stroom en gas. Op het moment dat we deze investeringen in gang 

zetten, sloot die businesscase nog niet. We hebben toch doorgezet, omdat 

we ervan overtuigd waren en zijn dat de energieprijzen alleen maar verder 

zullen stijgen. Daar hebben we helaas op korte termijn al gelijk in gekregen.”

VOORWOORD
Net als 2020 stond 2021 grotendeels in het teken van de coronamaatregelen. Ondanks de beperkingen, waarbij de deuren zelfs wekenlang helemaal gesloten blev-

en, kwam De Til Groep op een goede en (financieel) gezonde manier het jaar door. “We zijn nog harder getroffen dan in 2020”, blikt directeur Wim van Krugten 

terug. “We waren nu gelukkig wel enigszins voorbereid en dus konden we beter en sneller inspelen op de beperkingen. Een goed voorbeeld zijn de drive-by 

bruiloften. Daarmee konden we toch aan bruidsparen een huwelijksfeest aanbieden.”

" Ik ben zeer positief verrast over het feit dat alle 
verenigingen op de oude voet verder konden gaan.  
Dat vind ik heel bijzonder." 
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Het vinden van personeel is momenteel in de horeca één van de grootste 

uitdagingen. De Til Groep heeft dat probleem in veel mindere mate. “In de 

coronatijd hebben we de binding met onze medewerkers in stand gehouden. 

Ook met de oproepkrachten: we hebben hen regelmatig ingezet. Dat zorgt 

ervoor dat we nu alles weer als vanouds draait een beroep op hen kunnen 

doen. Al zou ik een nieuwe vakkracht in onze keuken met open armen 

ontvangen. Het zou ervoor zorgen dat we de pieken qua drukte af zouden 

kunnen vlakken.”

Wim van Krugten kijkt met vertrouwen naar de toekomst. De agenda van 

De Til Groep is goed gevuld. “Al merk ik wel dat er voor het vierde kwartaal 

terughoudendheid is. Men houdt er toch rekening mee dat er een nieuwe 

coronagolf gaat komen. Waar we daarnaast naar uitkijken is de uitbreiding 

met vijf accommodaties. Per 1 januari 2023 krijgen we ook het beheer over 

De Klipper in Nieuw-Lekkerland, De Reiger in Groot-Ammers en drie 

gymzalen in Molenlanden.”

Wim van Krugten
Directeur/bestuurder ETG
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KERNCIJFERS

IN DIT HOOFDSTUK:
ALGEMEEN, MAATSCHAPPIJ EN PERSONEEL
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KERNCIJFERS

ALGEMEEN

MAATSCHAPPIJ EN PERSONEEL

Aantal dagdelen 
gebruik door 
verenigingen

Sportverenigingen 
die gebruik maken 
van de sportzalen

Personeel (aantal)

Aantal 
maatschappelijke 
verenigingen

Zakelijke activiteiten 
(dagdelen)

Sociaal
maatschappelijk 
gebruik

Sociaal
maatschappelijke 
evenementen

Aantal uren 
sportverenigingen Personeel (FTE)

Vrouw/Man Leeftijd gemiddeld

Persoonsgebonden 
activiteiten 
(dagdelen)

Werkgelegenheid 
(uur) Ziekteverzuim

161 49

472

1385 29

56

69%

3702 11,5

40:16 42

141

25259 0,95%

Totaal aantal zalen

36
Gebouwen

8
Sportsegmenten

12

Sport-
accommodaties

7
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DUURZAAMHEID EN ENERGIE

FINANCIEEL

Aantal 
zonnepanelen

Omzet

Aantal
zonnecollectoren

Totaal balans

Gasverbruik 
(m3)

Bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat 
(begroot)

Waterverbruik 
(m3)

Elektra netto 
verbruik (MWh)

Elektra terug-
levering (MWh)

Elektra levering 
(MWh)

Totaal energiever-
bruik (KWh/m2)

1084

€ 1.482.680

12

€ 9.267.187

45430

(€ 273.340) (€ 859.081)

1466

228182410 30

Inkopen Verkopen

€ 75.186 € 302.135

Compensatie
corona (NOW+TVS)

€ 435.138 
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SOCIAL MEDIA

Google review 4,3
197 reviews

Twitter
249 volgers

Instagram
215 volgersFacebook rating 4,6

742 volgers
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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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Wij zijn Stichting Exploitatie De Til Groep (ETG), of beter bekend als:  

De Til Groep. Sinds 1 januari 2016 beheren en exploiteren wij zelfstandig 

binnensportaccommodaties, zalen- en partycentra en multifunctionele 

accommodaties 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 sociaal-

maatschappelijk 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 

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.

Wij zijn Stichting Exploitatie De Til Groep (ETG), 
of beter bekend als: De Til Groep.

Alles met één doel: 
tevreden gasten. 

DE TIL GROEP

DE TIL GROEP » JAARVERSLAG 202110



ONTSTAAN

De 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 een financiële ondersteuning tot 2031 meekregen. Maar ook mét deze 

financiële steun is het een flinke uitdaging om op eigen benen te staan. Voor 

een professionele aanpak hebben we bij de verzelfstandiging vier doelen 

opgesteld:

1. We behouden de voorzieningen in de dorpen;

2. We behouden de lage maatschappelijke tarieven;

3. We ontlasten de gemeente van commerciële taken.;

4. We ontlasten de gemeente van exploitatie.

Bruidsschat

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

meegekregen van de gemeente Giessenlanden. Met dit geld kunnen we 

onze activiteiten ten minste de komende 15 jaar blijven aanbieden. Als alle 

omstandigheden gelijk blijven kunnen we onze kwaliteit op peil houden 

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

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

gelden op een verantwoorde manier en binnen de gestelde voorwaarden te 

investeren. 

ACTIVITEITEN
De Til Groep houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

• We exploiteren horecapanden, multifunctionele centra en 

sportaccommodaties;

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

beperkt tot advies-, administratieve- en schoonmaakwerkzaamheden;

• We bieden gelegenheid tot sportbeoefening;

• 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.

De activiteiten die plaatsvinden in onze vestigingen brengen we onder in 

diverse categorieën:

1. Sociaal-maatschappelijke activiteiten

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

verschillende verenigingen. Dit zijn vooral verenigingen waarbij de 

lokale bewoners deelnemen. Zoals de plaatselijke sportverenigingen die 

onze sportzalen gebruiken. Maar ook gezelligheidsverenigingen, zoals de 

ouderensoos of Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen 

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

overzicht van onze vaste gebruikers.

2. Persoonsgebonden (horeca) activiteiten

De Til Groep verzorgt allerlei soorten feestelijke gelegenheden voor de 

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

Ook verzorgen wij de (horeca)faciliteiten rondom uitvaartdiensten.

3. Zakelijke activiteiten

Voor zakelijke gelegenheden zoals congressen, vergaderingen, cursussen of 

personeelsfeesten zijn bedrijven bij De Til Groep ook aan het juiste adres. In 

diverse vestigingen verwelkomen we zowel lokale ondernemers als landelijk 

opererende bedrijven.

4. Facilitaire en administratieve dienstverlening

Voor diverse partijen verzorgen we het schoonhouden van panden en de 

uitleen van personeel voor specifieke taken. Namens de SGG verzorgen wij 

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

Hieronder valt o.a. de service aan installaties en het laten uitvoeren van 

regulier- en groot onderhoud.
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VESTIGINGEN

De Til Groep exploiteert eind 2021 zeven vestigingen. We huren de gebouwen waarin we werkzaam zijn van Stichting 

Gebouwenbeheer Giessenlanden (SGG, opgericht in 2006). Met uitzondering van De Spil in Bleskensgraaf en MFC De 

Commanderij in Schelluinen: deze zijn eigendom van de gemeente Molenlanden.

DE TIL - GIESSENBURG
Bouwjaar 1978

De Til is onze hoofdvestiging met ons hoofdkantoor. 

In deze vestiging is ook de centrale keuken gevestigd. 

Met verschillende zalen is deze locatie geschikt voor 

activiteiten, voor zowel kleine als grote groepen. De Til 

beschikt ook over een buitentuin met terras.

Breestraat 1 | 3381 BS | Giessenburg | 0184-65 15 54

MFC DE LINGEHOF - ARKEL
Bouwjaar 2014

De Lingehof is multifunctionele zalencentrum 

bestaande een 2-segmenten sportzaal met 

kleedkamers, een Foyer en een tweetal zalen op de 1e 

verdieping.

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

HET BRUISEND HART - HOORNAAR
Bouwjaar 2006

Het Bruisend Hart is een multifunctioneel centrum waar 

allerlei soorten horeca-, sport- en verenigingsactiviteiten 

gecombineerd kunnen worden. Het horeca- en het 

sportgedeelte hebben elk een eigen ingang. Hierdoor kan 

elk evenement gescheiden georganiseerd worden. Ook 

is het jeugdgezondheidscentrum van Jong JGZ in Het 

Bruisend Hart gevestigd.

Dirk IV-plein 32 | 4223 NJ | Hoornaar

MFC DE COMMANDERIJ - SCHELLUINEN
Bouwjaar 2021

MFC De Commanderij verbindt school en kinderdagverblijf 

met verschillende dorpsactiviteiten. Het MFC biedt 

onderdak aan de leerlingen van Het Tweespan, het 

Schelluinse verenigingsleven en aan de Dorpskamer. 

Daarnaast is er een multifunctionele zaal voor onder 

andere gym- en sportbeoefening, maar ook geschikt voor 

bijeenkomsten.

Commanderijstraat 9 | 4209 AP | Schelluinen
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MFC DEN HOEK – HOOGBLOKLAND 
Bouwjaar 2018

Multifunctionele voorzieningen, waarin het 

dorpshuis met gymzaal, de dorpskamer, twee 

basisscholen en een kinderdagopvang is gevestigd.

Dorpsweg 81 | 4221 LJ | Hoogblokland

ZALENCENTRUM DE SPIL - BLESKENSGRAAF
Bouwjaar 1958, gerenoveerd in 2006

Zalencentrum De Spil is eigendom van de gemeente 

Molenlanden en sinds 2016 voeren wij de exploitatie 

en het beheer. Deze vestiging bestaat uit een 

zalengedeelte en een twee-segmenten sportzaal.

Willem van den Heerik 1 | 2971 XB | Bleskensgraaf

SPORTHAL DE GIESSENHAL – GIESSENBURG
Bouwjaar 2019
De Giessenhal is een moderne sporthal van 3 segmenten en 

in 2020 in gebruik genomen. In de sporthal is ook de sport-

BSO van Wasko gevestigd. De sporthal is onderdeel van een 

groter complex waar vv Peursum onderdeel van is.

Sportplein 2-B | 3381 LL | Giessenburg

A15

A15

A27

merwede

MFC DE 
COMMANDERIJ

DE LINGEHOF

HET BRUISEND HART

MFC DEN HOEK

DE SPIL

DE TIL

Schelluinen

Gorinchem

Arkel

Hoornaar

Hoogblokland

Bleskensgraaf

Giessenburg

SPORTHAL 
DE GIESSENHAL

Giessenburg
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ORGANISATIE

ETG kent twee 
bestuursorganen, 

de Raad van Toezicht 
en het Bestuur, en een 

adviescommissie.

IN DIT HOOFDSTUK:
RAAD VAN TOEZICHT, BESTUUR, GEBRUIKERSRAAD EN PERSONEEL

14 DE TIL GROEP » JAARVERSLAG 2020



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

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.

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 

wet- en regelgeving. De RvT vergadert vijf keer per 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. 

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. In het 

afgelopen jaar zijn directie en gebruikersraad één keer bijeengekomen.

Bestuur en directie:

WIM VAN KRUGTEN
Directeur-bestuurder

HENK DE BRUIJN
Adjunct directeur

RAAD VAN TOEZICHT (RvT) G
EB

R
U

IK
ER

SR
A

A
D

DIRECTEUR/BESTUURDER

DIRECTIE

ETG
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PERSONEEL

56

0 - 16 uur 45

16 - 24 uur 2

16 - 24 uur 5

32 -38 uur 4

Ziekteverzuim 0,95%

Aantal fte 11,5

Aantal
mannen

Aantal
vrouwen

Nieuwe
medewerkers

Medewerkers 
uit dienst

16
40

9 8

TOTAAL AANTAL
MEDEWERKERS

VERDELING
DIENSTVERBAND

Leeftijd (gemiddeld) 42

Leeftijd (mediaan) 49

LEEFTIJDSGROEPEN

Jeugd t/m 22

Volwassenen 23 t/m 45  

Volwassenen 46 t/m 67

67 en ouder

25

15

12

4

Gewerkte 
uren

25260

Lees hieronder alle feiten en getallen over ons personeelsbestand.
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Als oproepkracht is Jane Verbaan (23) al zeven jaar in dienst van De 

Til Groep. Het is een bijbaan waarin ze het meer dan goed naar haar 

zin heeft, met name vanwege de contacten met de gasten én met 

haar collega’s. “Het voelt soms bijna als familie.”

De afwas doen, daar begon Jane destijds mee. Een ideale leerschool om 

erachter te komen waar alles in de keuken van De Til in Giessenburg staat. 

Het vormde de opstap naar andere taken; eerst meehelpen bij het bakken 

van hapjes, vervolgens af en toe de zaal in om ze te serveren en daarna 

zelfstandig bestellingen opnemen en bij de gasten brengen. “Inmiddels heb 

ik zelf de leiding bij verjaardagen en kleine feesten”, vult ze aan. “Vooral 

op vrijdag en in het weekend, want door de week woon en studeer ik in 

Amsterdam.”

Ze liet zeven jaar geleden haar werkplek bij een frietkraam in haar 

woonplaats Giessenburg achter. “Ik had het daar niet zo naar mijn zin. Een 

paar vrienden van de voetbal werkten bij De Til en zeiden: ‘Waarom kom je 

hier niet ook werken?’. Ik ben toen afgestapt op de leidinggevende en na een 

gesprek mocht ik komen.”

Een stap waar ze nooit spijt van heeft gehad. Het werken bij De Til is een 

ideale bijbaan. Niet alleen omdat het aansluit bij haar studie, maar zeker 

ook door het team én het werk zelf. “Het allerleukst vind ik de contacten 

met mijn collega’s en het opvangen en begeleiden van jonge medewerkers. 

Het voelt soms bijna als familie. Daarnaast geniet ik er ook van om contact 

te hebben met onze gasten, hen van dienst te zien en een praatje met ze te 

hebben. Het sociale deel van dit werk vind ik heel leuk.”

In de afgelopen twee jaren was er een noodgedwongen (gedeeltelijke) pauze. 

De coronamaatregelen zorgden ervoor dat het ook voor Jane een heel aparte 

periode was. “Ik studeerde nog niet in Amsterdam en werkte voor corona 

soms wel vier dagen voor De Til Groep. Dat ging in één keer terug naar nul. 

Ik miste het werk en mijn collega’s. Gelukkig bleef de directie wel het contact 

met ons onderhouden, onder meer door pakketjes met bijvoorbeeld een cake 

en brownies op te sturen. Dat heb ik heel erg gewaardeerd. Het voelt alsof je 

er nog steeds bij hoort. En dat heeft gewerkt, want van de oproepkrachten 

is bijna iedereen na het opheffen van de maatregelen gewoon weer aan het 

werk gegaan voor De Til Groep.”

Het is en blijft een bijbaan. Haar studie analytische chemie is niet bedoeld 

om haar carrière in de horeca een vervolg te gaan geven. “Maar ik kan het 

iedereen aanraden die wat bij wil verdienen om bij De Til Groep aan te 

kloppen. Het is gewoon heel leuk werk in een heel leuk team.”

Jane Verbaan (23 werkt als oproepkracht bij de Til Groep

MEDEWERKER AAN HET WOORD:

‘‘Werken bij De Til Groep is  
een ideale bijbaan’’

JANE VERBAAN
Oproepkracht
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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 sociaal-maatschappelijke 

doelstelling. 

IN DIT HOOFDSTUK:
MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN, AMBITIE, SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK  
EN COMMERCIEEL
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MISSIE
DE TIL GROEP HEEFT ALS MISSIE:

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

de Alblasserwaard tegen acceptabele kosten mogelijk maken. Zo dragen 

wij bij aan de onderlinge verbondenheid van de bewoners in de regio. We 

versterken de sociale cohesie en houden de dorpen levendig.”

VISIE EN KERNWAARDEN

Wij proberen onze activiteiten op basis van draagvlak en 

draagkracht met elkaar in evenwicht te krijgen. De sociaal-

maatschappelijk 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. Het is belangrijk dat de organisatie kan 

steunen op haar draagkracht omdat zij zonder niet kan bestaan. 

Wij willen de vanzelfsprekende partner zijn voor 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.

Onze kernwaarden zijn:

1. Dienstbaarheid

2. Duurzaamheid

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

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

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

dienstverlening en duurzame bedrijfsvoering voortdurend te verbeteren. 

De pijlers binnen onze bedrijfsvoering zijn maatschappij, omgeving en 

economie.

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

stand te kunnen houden zonder aanvullende subsidie én onder dezelfde 

voorwaarden en serviceniveau waartegen we nu onze ruimten aanbieden 

aan het sociaal-maatschappelijk veld.  

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

inwoners. Van oorsprong van de voormalig gemeente Giessenlanden, maar 

door de verzelfstandiging en de gemeentelijke herindeling tot de gemeente 

Molenlanden verruimen we onze blik tot buiten de oorspronkelijke 

gemeentegrenzen. Dat heeft geleid dat we onze activiteiten hebben 

uitgebreid naar Oud-Alblas en zijn we in gesprek om het beheer en 

exploitatie van 5 binnensportaccommodaties in het voormalige gemeente 

Molenwaard in 2023 over te nemen.

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

gebruik te maken van lokale leveranciers en zoeken de samenwerking met 

het lokale bedrijfsleven.

We willen een sociaal knooppunt zijn binnen de dorpen. Om die sociale 

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

onze dienstverlening betaalbaar te houden voor de gebruikers. We willen 

een aantrekkelijke en betrouwbare zakelijke partner blijven: de Til Groep 

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

dorpshuizen en MFC’s kunnen we in onze maatschappelijke én zakelijke 

behoeften blijven voorzien.

COMMERCIEEL
Wij denken onze sociaal-maatschappelijke doelstellingen te bereiken 

door het professioneel organiseren van commercieel (horeca)activiteiten. 

Bruiloften, verjaardagen en zakelijke bijeenkomsten maken wij met veel 

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

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

buffetten en diners. Bovendien zorgen onze commerciële activiteiten dat 

onze gebouwen aantrekkelijk blijven en een hoog serviceniveau te bieden 

hebben.

Wij zijn Stichting Exploitatie De Til Groep (ETG), 
of beter bekend als: De Til Groep.
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RAAD VAN 
TOEZICHT

IN DIT HOOFDSTUK:
RAAD VAN TOEZICHT, VAN DE VOORZITTER

De veerkracht en 
wendbaarheid van het team 

was ook in 2021 groot
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De Raad van Toezicht (RvT) van ETG bestaat uit:

ANNIE VAN DE RIET (VOORZITTER)
Bestuur en Organisatie

Aangetreden per 01-01-2016

Aftredend per 01-01-2024 

HANS MOSSELMAN
Ondernemerschap

Afgetreden per 31-12-2020

REMKO LAGENDIJK (VICE-VOORZITTER)
Financien en Controle

Aangetreden per 01-01-2016

Aftredend en niet herbenoembaar per 01-01-2023 

ARNO BEUMKEN
Sociaal-maatschappelijk en 

Gebruikersvertegenwoordiging

Aangetreden 01-10-2018

Aftredend per 01-01-2026

ELCO VAN DEN BERG 
Ondernemerschap en Hospitality

Aangetreden 01-1-2021

Aftredend en herbenoembaar per 01-01-2026 

AMBER DE JONG
Communicatie en Marketing

Aangetreden per 01-01-2022

Aftredend en herbenoembaar per 01-01-2025

SAMENSTELLING
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Het team van De Til Groep wist ook in 2021 met creativiteit en veel 

inzet om te gaan met de coronamaatregelen. Annie van de Riet, 

voorzitter van de Raad van Toezicht is daar dan ook zeer trots op. 

“Daarmee hebben ze invulling gegeven aan waar De Til Groep voor staat: 

gastvrijheid en een plek bieden aan verenigingen, evenementen en andere 

bijeenkomsten.”

Na 2020 constateerden de leden van de Raad van Toezicht: ‘Dit was het 

meest bijzondere jaar van De Til Groep.’ “We wisten toen nog niet dat 

2021 op dezelfde manier zou verlopen”, blikt Annie van de Riet terug. “De 

beperkingen door corona hebben het er niet gemakkelijk op gemaakt. Het 

vroeg weer om veel creativiteit om toch klaar te kunnen staan voor onze 

gasten.”

Een goed voorbeeld daarvan zijn de drive-by bruiloften die De Til Groep 

aan ging bieden. Koppels die hun grote dag al één of meerdere keren hadden 

uitgesteld konden zo toch samen met hun familie en vrienden hun huwelijk 

vieren. “Daarmee voorzagen we echt in een behoefte. Het was mooi om te 

zien hoe de medewerkers daarop inspeelden. Een maaltijd serveren in een 

zaal waar de gasten aan tafels zitten is namelijk iets heel anders dan datzelfde 

te doen in een buitensituatie waar zij langs komen rijden. De veerkracht en 

wendbaarheid van de medewerkers bleek daarbij groot.” 

De Raad van Toezicht zit niet op de stoel van de directie en heeft dus geen 

directe invloed. “Je moet pas echt aan de bak als het niet goed gaat. En daar 

is met de huidige bestuurders gelukkig absoluut geen sprake van. Zij hebben 

ook in deze moeilijke jaren uitstekend leidinggegeven; wij hebben daarin 

als klankbord gefungeerd. Een zeer positief punt en een uitvloeisel van het 

beleid is het geringe personeelsverloop. Onze medewerkers vinden het 

duidelijk fijn om voor De Til Groep te werken. Je merkt dat bijvoorbeeld bij 

mensen die als student bij ons een bijbaan hebben en later weer bij ons in 

dienst komen. Mede daarom kunnen we in een tijd waarin er een tekort is 

aan horecapersoneel toch onze diensten aan blijven bieden.”

Op financieel gebied moest er gebruik gemaakt worden van de bruidsschat, 

die De Til Groep bij de verzelfstandiging meekreeg. Daar tegenover staan de 

forse opbrengsten van de beleggingen. Voor Annie van de Riet zijn die laatste 

inkomsten welkom, maar het is niet waar de Raad van Toezicht als eerste 

naar kijkt. “Wij richten ons vooral op het bedrijfsresultaat. Dat was in het 

afgelopen jaar uiteraard minder goed, maar we zijn blij dat we desondanks 

minder dan begroot gebruik hebben gemaakt van de bruidsschat. Die reserve 

is echt bedoeld als appeltje voor de dorst, om onverwachte tegenslagen op te 

kunnen vangen.”

VAN DE VOORZITTER

" De veerkracht en wendbaarheid van 
het team was ook in 2021 groot"

Annie van de Riet
Voorzitter Raad van Toezicht
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JAARVERSLAG 
VAN DE 
DIRECTIE

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

Ook 2021 stond in het 
teken van de coronapandemie. 

Corona heeft impact gehad 
op alle aspecten van onze 

bedrijfsvoering, maar heeft ook 
geleid tot het ontplooien van 

nieuwe activiteiten.
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Corona en dan vooral de opgelegde maatregelen hebben heel 2021 in 

zijn greep gehad. Zoals in het Bedrijfsprofiel is omschreven zijn de 

activiteiten van ETG verdeeld over een aantal pijlers. Wat corona 

zo uniek maakte, is dat het al onze activiteitenpijlers direct heeft geraakt. 

Het is niet de bedoeling om een jaarverslag over corona te schrijven, maar 

toch hebben we gemeend om een opsomming te maken van de maatregelen. 

Hiermee willen we de impact goed zichtbaar maken.

Het jaar begon met een lock-down die al in december 2020 was ingesteld. 

Later in januari werd de avondklok geïntroduceerd, die geduurd heeft 

tot eind april. In februari mochten de basisscholen weer open en dat 

betekende dat er weer gebruik werd gemaakt van de sportzalen. In mei 

kwamen de eerste versoepelingen van betekenis. Culturele activiteiten tot 

30 personen werden weer toegestaan. Met de openstelling van de horeca 

in juni, weliswaar onder voorwaarden, kwamen er versoepelingen van 

betekenis. Vanaf de zomermaanden juli werden we niet meer beperkt door 

verplichte eindtijden en konden we de eerste bruiloften weer verzorgen. 

De beperking van 1,5m en verplichte zitplaatsen was voor de meeste 

activiteiten geen bezwaar. Het optimisme won terrein, maar toen liepen 

de besmettingen toch weer op. Het coronatoegangsbewijs (CTB) werd 

geïntroduceerd eind september. Dit betekende een verplichte controle van 

onze gasten aan de deur door middel van het scannen van de QR-code. Deze 

maatregel, merkten we in de praktijk, kon niet altijd rekenen op begrip van 

onze gasten en zorgde voor veel vragen van onze gasten en extra drukte 

voor de collega’s. In de loop van het najaar namen de besmettingen verder 

toe alsmede de maatregelen om het tegen te gaan. In november werd een 

verplichte eindtijd van 17.00 uur ingesteld in de horeca en dat was voor ons 

effectief hetzelfde als de lockdown, want feesten en partijen werden allemaal 

geannuleerd. In december waren we weer terug op het punt waar we het 

jaar waren begonnen: een algehele lockdown. Dus ook dit jaar konden de 

kerstbijeenkomsten, -vieringen en concerten geen doorgang vinden en 

waren onze locaties gesloten.

Wat kan wel? Zijn er kansen? Uiteraard hebben we tijdens de coronacrisis 

niet achterovergeleund en hebben we direct gehandeld. Bijvoorbeeld het 

verlagen van de energiekosten door installaties en verwarming uit te zetten. 

Ook hebben we een aantal activiteiten ondernomen om toch inkomsten te 

genereren. Een aantal daarvan worden hieronder besproken.

Afhaalmaaltijden

In 2020 zijn we gestart met het verzorgen van afhaalmaaltijden en hebben we 

tot eind juni voortgezet. Klanten konden via de website bestellingen plaatsen 

die op drie dagen in de week konden worden afgehaald. Deze activiteit 

heeft niet het verlies aan verkopen gecompenseerd, maar heeft ons wel 

gemotiveerd, met name de keukenbrigade, om nieuwe (keuken)producten 

te ontwikkelen, die van pas kwamen bij de verzorging van de drive-by 

bruiloften.

Drive-by bruiloften

Toen we zagen dat de beperkingen begin 2021 ook nog aan de orde zouden 

zijn, hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van een drive-by concept. 

We wilden de bruidsparen die in 2021 hun huwelijk hadden gepland of 

daarheen hadden verzet niet (weer) teleurstellen. Op de parkeerplaats is er 

toen een route uitgezet waar mensen met hun auto langs meerdere tenten 

konden rijden. Bij de eerste tent kregen de gasten koffie of thee met een 

petit-four. De volgende tent mochten de ceremoniemeesters aankleden en 

bijv. een gastenboek laten tekenen of werden er foto’s van de gasten gemaakt. 

Daarna stond de tent met het bruidspaar die door de gasten persoonlijk, en 

op afstand, gefeliciteerd konden worden. En bij de laatste tent kregen de 

gasten nog wat snacks mee voor onderweg. 

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

" Uiteraard hebben we tijdens de 
coronacrisis niet achterovergeleund en 
hebben we direct gehandeld"
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De witte pagodetenten met de daaraan opgehangen lichtsnoeren zorgden 

voor een feestelijke sfeer en de bruidsparen waren blij om op deze manier 

toch hun feest te kunnen vieren. Op deze manier hebben we 12 bruiloften 

kunnen verzorgen.

Personeel uitgeleend

Vanaf eind 2020 zijn er twee personeelsleden fulltime bij de GGD aan de 

slag gegaan. Na een opleidingstraject werden zij ingezet op teststraten van 

de GGD. Doordat deze personeelsleden bereid waren om zich bij deze 

werkgever in te zetten konden wij hun loonkosten (gedeeltelijk) opvangen. 

De uitleen op detacheringsbasis heeft geduurd tot en met september.

HHet was een jaar waarin voor de meeste tijd horeca-activiteiten, 

verenigingsactiviteiten, uitvoeringen en andere samenkomsten 

geen doorgang konden vinden. Deze tijd hebben we gebruikt om 

ons bezig te houden met een aantal projecten. De belangrijkste bespreken we 

hieronder.

VERBOUWING DE TIL
De periode dat er geen gasten ontvangen konden worden in De Til is ook 

gebruikt om de kantoren te verbouwen en de nieuwe Herenzaal te realiseren. 

Met deze verbouwing heeft de voorgevel een eigentijdse uitstraling 

gekregen en is de hal een stuk ruimer en lichter geworden. De Herenzaal is 

gerealiseerd in de oude Tweede Foyer (’t Stekkie) en hiermee hebben we er  

een mooie feestzaal bij gekregen. De Herenzaal verwijst naar de Heren (en 

Vrouwen) van Giessenburg die zijn te bewonderen in de heuse portretgalerij.

MFC DE COMMANDERIJ
Het nieuwe multifunctionele centrum wat is gebouwd in Schelluinen 

is in de tweede helft van 2021 in gebruik genomen. Dit MFC heeft de 

naam “De Commanderij” meegekregen. Naast twee ruimtes die worden 

gebruikt door De Dorpskamer en diverse verenigingen is hier ook OBS Het 

Tweespan gevestigd. De sportzaal wordt zowel door de school als diverse 

sportverenigingen gebruikt.

MFA DE BEEMD
Voor deze locatie in Oud-Alblas doet ETG in opdracht van het tijdelijke 

bestuur nu het sleutelbeheer. Wij zorgen ervoor dat het gebouw schoon en 

veilig is zodat de kinderen van de basisschool lekker kunnen gymmen en de 

verenigingen en Huis de Waard daar terecht kunnen. Het gebouw heeft te 

maken met ernstige bouwtechnische gebreken. Het tijdelijke bestuur is in 

samenwerking met alle stakeholders bezig met een plan voor de toekomst.

PROJECTEN
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SOCIAAL - MAATSCHAPPELIJK

Dat corona geen tijdelijk fenomeen was is wel gebleken. Wederom kregen we 

te maken met sluitingen en maatregelen die bijeenkomsten en ontmoeting 

ernstig in de weg zaten. Het was dan voor de verenigingen een lastig jaar. Toch 

is het de verenigingen gelukt om het hoofd boven water te houden. Dat heeft 

een aantal oorzaken. Ten eerste de sterke onderlinge verbondenheid binnen 

de verenigingen en de veerkracht die zij getoond hebben om toch altijd op 

zoek te gaan naar wat wel kan. Ten tweede is het financiële aspect. Door de 

ontvangen compensatie van de gemeente heeft ETG geen factuur gestuurd 

voor de geannuleerde activiteiten en hebben de verenigingen geen financieel 

nadeel geleden vanwege corona. Als laatste reden is het goede contact dat we 

onderhouden met onze gebruikers. De korte lijnen zorgen ervoor dat we snel 

oplossingen kunnen vinden en daarnaast ervaren we een grote bereidheid 

om met elkaar op te trekken. Hoe de verenigingen het jaar hebben ervaren 

wordt in ‘Gebruikers aan het woord’ goed verwoord door Kees Stam van de 

volleybalafdeling van sportvereniging SNA uit Bleskensgraaf.
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Het is mede te danken aan de steun van De Til Groep dat 

sportvereniging SNA de coronajaren heeft weten te overleven. Dat 

stelt Kees Stam namens de volleybalafdeling van de Molenlandse 

club. Hij looft de samenwerking met de beheerder van zalencentrum De Spil 

in Bleskensgraaf, één van de locaties van De Til Groep.

Net als voor alle andere verenigingen waren de coronajaren 2020 en 2021 niet 

gemakkelijk voor SNA. Wedstrijden en trainingen die niet door konden gaan, 

geen strijd voor een zo hoog mogelijke plaats in de competitie, het ontbreken 

van de spreekwoordelijke derde helft, alles wat vanzelfsprekend was stond 

ruim twee jaar op losse schroeven. Tegelijkertijd bleek in deze periode wel 

hoe sterk de onderlinge band was en is bij de club, constateert Kees Stam. “We 

hebben steeds naar creatieve oplossingen gezocht om toch samen te kunnen 

komen om te volleyballen. Om een voorbeeld te geven: toen het in de zaal niet 

meer kon, hebben we buiten een beachvolleyveld aangelegd.” 

Hij vervolgt: “De behoefte om bij elkaar te komen om te sporten is heel 

groot. We zijn een kleine vereniging met hechte vriendenteams, waarbij 

nieuwkomers snel worden opgenomen in de groep. Juist in de tijd van corona 

merk je hoe belangrijk dat voor iedereen was. En het was natuurlijk een uitje, 

want veel meer mogelijkheden had je vaak ook niet.”

Een belangrijke meerwaarde bij het creatief omgaan met de mogelijkheden 

was daarbij het goede contact met Petra, namens De Til Groep beheerder van 

De Spil. “We hebben een heel goede, bijna vriendschappelijke, band met haar. 

De lijnen zijn heel kort. Een appje of een belletje is voldoende om een zaal te 

regelen of aan te geven dat iets niet door kan gaan. En ze denkt graag met ons 

mee. Om een voorbeeld te geven: we zijn nu bezig met de voorbereidingen 

voor een wedstrijd om te promoveren naar de promotieklasse. 

Die willen we graag op het centercourt, in het midden van de sportzaal, 

spelen en aankondigen met een groot bord langs de weg. Ze gaat daar meteen 

enthousiast mee aan de slag om mee te helpen dat mogelijk te maken.”

Stam roemt daarnaast de opstelling van De Til Groep in de financieel lastige 

coronaperiode. Door het uitvallen van trainingen en wedstrijden miste 

de vereniging de nodige inkomsten uit contributie. Het feit dat er voor 

onder meer wedstrijden die niet door konden gaan geen rekening volgde, 

was een forse steun in de rug voor SNA. “Zonder die hulp hadden we 

het waarschijnlijk niet overleefd, omdat het voor ons geen optie is om de 

contributie fors te verhogen. We willen de drempel zo laag mogelijk houden 

om te kunnen blijven sporten. Dat De Til Groep zich zo opstelt vinden we 

zeker niet vanzelfsprekend; we waarderen dat zeer.” 

Kees Stam van sportvereniging SNA.

GEBRUIKER AAN HET WOORD

" We waarderen de inzet van De Til 
Groep zeer"
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Persoonsgebonden 11% 121

Zakelijk 27% 295

Sociaal-maatschappelijk 63% 697

170

Persoonsgebonden 1% 2

Zakelijk 2% 5

Sociaal-maatschappelijk 63% 163

243

Persoonsgebonden 7% 16

Zakelijk 17% 42

Sociaal-maatschappelijk 75% 183

17

Persoonsgebonden 0% 0

Zakelijk 0% 0

Sociaal-maatschappelijk 100% 17

269

Persoonsgebonden 0% 0

Zakelijk 16% 42

Sociaal-maatschappelijk 84% 227

189

Persoonsgebonden 1% 2

Zakelijk 47% 88

Sociaal-maatschappelijk 52% 98

BEZETTINGSGRAAD VERDEELD NAAR CATEGORIE

DE TIL MFC DEN HOEK

MFC DE LINGEHOF ARKEL DE SPIL

HET BRUISEND HART 
HOORNAAR MFC DE COMMANDERIJ

Dagdelen Dagdelen

Dagdelen Dagdelen

Dagdelen Dagdelen

Vanwege de langdurige sluiting van onze gebouwen door corona zijn er geen bezettingsgraden geregistreerd. Wat we wel kunnen laten zien is de verdeling van het 

gebruik per gebouw dat wel heeft plaatsgevonden.
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VERDELING TIJD
In 2021 werd 69% van het gebruik ingevuld door sociaal-maatschappelijke 

instellingen.

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.

Sociaal-maatschappelijk 69%

Commercieel 31%
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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 onze 

samenwerkingen, maar ook met onze gebouwen streven we duurzaamheid 

na. Zo willen we bijdragen aan een betere wereld en de leefbaarheid in onze 

woonomgeving helpen verbeteren.

Bij verduurzaming wordt al snel gedacht in termen van energie(verbruik). 

Dit zien wij breder. Zo zetten wij o.a. in op het waar mogelijk scheiden van 

onze reststromen en het terugdringen van voedselverspilling. Een voorbeeld 

van dat laatste is het zo algemeen omschrijven van onze menu’s waardoor 

(variaties van) gerechten in meerdere menu’s gebruikt worden. Naast een 

efficiëntere inkoop zorgt dit ervoor dat er minder weggegooid wordt.

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

waterverbruik na. Hierbij hanteren we een aantal belangrijke maatregelen:

•  We streven een gedragsverandering bij de medewerkers na;

•  We monitoren maandelijks het verbruik van de grootste gebouwen. 

Zo sporen we storingen op, maar kunnen we ook bijdragen aan het 

bewustwordingsproces (meten=weten);

•  We investeren in duurzame oplossingen bij vervanging of verbouwing.  

We werken hierbij nauw samen met de gebouweigenaar;

•  We verminderen de afhankelijkheid van gas als energiebron en zetten 

meer in op duurzame opwekking van elektra (gastransitie).

In het kort is het elektraverbruik in 2021 iets toegenomen, het gasverbruik 

nagenoeg gelijk gebleven en het waterverbruik licht gedaald ten opzichte van 

een jaar eerder. Vergelijken we met het referentiejaar 2019, dan is het verbruik 

vanwege corona uiteraard minder geweest. In 2021 zagen we flinke stijgingen 

van de tarieven op de energiemarkt. We zijn dan ook blij dat we voor 75% 

van onze gebouwen de energietarieven voor langere tijd hebben kunnen 

vastzetten (eind 2024). Helaas is niet duidelijk of de energietarieven stabiliseren 

en teruggaan naar de oude niveaus. De stijgende tarieven zijn vooral terug te 

zien in de gasprijs. Door in het verleden in te zetten op de gastransitie plukken 

we nu de vruchten en komen we niet in problemen door de hogere gasprijs.

Dat het energieverbruik is gestegen heeft te maken met de ingebruikname van 

MFC De Commanderij. Andere factoren die van invloed zijn geweest zijn:

• Vervanging laadpaal De Til voor twee nieuwe exemplaren. Hiermee 

hebben we de laadcapaciteit verdubbeld en de laadsnelheid aanzienlijk 

verhoogd. Aanvankelijk waren de laadpalen bedoeld als service voor onze 

bezoekers, maar al snel bleek de laadpaal een succes onder elektrische 

rijdende dorpsgenoten. Dit vanwege de snelle laadmogelijkheid ten 

opzichte van de meeste publieke en particuliere laadpalen.

• Vervanging defecte (gas) boiler De Spil voor een elektrische boiler met 

zonnecollectoren.

• Verbouwing voorgevel De Til waardoor voor langere tijd veel warmte is 

verloren.

Elektra (kWh, x100)

Gas (m3 x100)

Water (m3)
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BENCHMARK ELEKTRAVERBRUIK
Om het energieverbruik van onze gebouwen met elkaar en landelijk 

te vergelijk maken we gebruik van de door het kennisplatform 

installatietechniek (TVVL) en Stichting Dutch Green Building Council 

(DGBC) ontwikkelde WEii-methode. WEii staat voor Werkelijke Energie 

intensiteit indicator. De WEii van een gebouw wordt berekend op basis 

van het werkelijke, gemeten energiegebruik en de gebruiksoppervlakte van 

het gebouw. De eenheid van WEii is kWh per jaar per m². 

Onderstaande grafiek toont de scores voor dit jaar, waarbij moet worden 

opgemerkt dat de gebouwen vanwege corona niet volledig in gebruik 

zijn geweest. We verwachten dan ook een overschatting van scores ten 

opzichte van de ‘normale’ jaren. We streven naar een waarde van 50 kWh/

m2 waarmee we voldoen aan de Parijs-norm.

Werkelijke Energie 
Intensiteit 
Indicator 2021 kWh/m2
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ALGEMEEN
Het jaar 2021 is afgesloten met een exploitatieresultaat van € 432.008 

positief. Het resultaat is opgebouwd uit een bedrijfsresultaat en een 

beleggingsresultaat. Het bedrijfsresultaat heeft een tekort van € 273.340. 

Het begrote tekort bedroeg € 859.081. Ons belegd vermogen heeft positief 

gepresteerd in 2021 met een rendement van € 705.348. 

FINANCIËLE MIDDELEN
Giessenlandse sociaal-maatschappelijke instellingen maken gebruik van 

onze ruimten tegen een gereduceerd tarief. Bij de verzelfstandiging van 

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

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

gedekt die voortvloeien uit het onder de kostprijs beschikbaar stellen van 

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

gereduceerde tarief tot 2030 kunnen blijven aanbieden. 

Om de exploitatie op nihil te sluiten wordt het exploitatieresultaat 

toegevoegd aan de bruidsschat. Het saldo per 31 december 2021 komt 

hiermee op € 7.497.340.

FINANCIEEL
PROGNOSE BRUIDSSCHAT
Voor de ontwikkeling van de bruidsschat kan een prognose worden gemaakt. 

Bij de verzelfstandiging is ervan uitgegaan dat de bruidsschat toereikend is 

tot 2030. Indien echter de bedrijfsresultaten een gelijke tred blijven houden 

met de jaren 2016-2021 en een gemiddeld rendement op het belegd vermogen 

kan worden gerealiseerd van 2% per jaar verminderd met een inflatie van 

2% voor wat betreft de kosten, kan de levensduur van ETG oplopen tot en 

met 2040. Dit is een verlenging van 3 jaar ten opzichte van de prognose een 

jaar eerder en 10 jaar ten opzichte van de business case bij aanvang van de 

Stichting. Onderstaand is deze prognose weergegeven.

COMPENSATIE CORONA
De overheid en de gemeente Molenlanden hebben diverse steunpakketten 

ter beschikking gesteld voor getroffen ondernemingen. ETG heeft hier 

gebruik van gemaakt en in totaal € 435.138 ontvangen.

2021
€ 600.000

€ 400.000

€ 200.000

€ 0

€ 200.000

€ 400.000

€ 600.000

Onttrekking bruidsschat

Ingeschat

Werkelijk
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Theoretisch model na 6 jaar exploitatie. Prognose op basis van de bedrijfsresultaten 2016-2021 en 2% inflatie met een gemiddeld 

rendement op het vermogen van 2%.

Geprognotiseerd verloop bruidsschat bij 2% inflatie en 2% rendement op vermogen.
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bij verzelfstandiging           al gerealiseerd            geprognotiseerd
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INKOMSTEN ALGEMEEN
De Til Groep haalt zijn inkomsten uit de verkoop 

van dranken en spijzen, de uitleen van personeel 

voor met name schoonmaakwerkzaamheden, de 

vergoeding voor huisvesting (door verenigingen 

en andere partijen) en de bruidsschat van de 

gemeente. De coronacompensatie is opgenomen 

in de post ‘overige baten’.

INKOMSTEN UIT HUUROPBRENGSTEN
32% van onze inkomsten bestaan uit 

huisvestingopbrengsten. Hiervan is het 

beschikbaar stellen van de sportzalen aan 

sportverenigingen en het gebruik ten behoeve 

van het bewegingsonderwijs de grootste 

inkomstenbron. Daarnaast maken we een 

onderscheid in huisvestingsopbrengsten 

uit commerciële en sociaal-maatschappelijk 

activiteiten. We doen dit om onze 

maatschappelijke doelstelling, het aanbieden van 

zalen tegen acceptabele tarieven, te bewaken.

UITGAVEN
Wij geven onze inkomsten voornamelijk uit aan 

personeelskosten (51%) en aan huisvestingskosten 

zoals de huur van de verschillende gebouwen 

(van gebouweigenaar SGG), zowel voor 

maatschappelijke als commerciële doeleinden. Het 

relatief groot aandeel aan personeelskosten is te 

verklaren uit het feit dat alle werkzaamheden door 

eigen personeel worden uitgevoerd en nauwelijks 

gebruik wordt gemaakt van inleen personeel.

Verkopen 20%

Vergoeding personeelskosten 17%

Opbrengst huisvesting 32%

Opbrengst administratie 1%

Overige baten 30%

Bruidsschat 0%

Huur zalen commercieel 19%

Huur zalen verenigingen 5%

Huur sportzalen 22%

Onderwijsvergoeding 25%

Exploitatiebijdrage De Spil 17%

Overige 12%

Inkopen 4%

Personeelskosten 51%

Huisvestingskosten 40%

Administratiekosten 3%

Overige kosten 2%
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HUURTARIEVEN SOCIAAL-
MAATSCHAPPELIJK
Voor plaatselijke (sociaal-maatschappelijk) 

verenigingen, instellingen kerken en politieke 

partijen gelden gereduceerde zaalhuurtarieven. 

Bovendien heeft deze groep bij beschikbaarheid 

voorrang op commerciële activiteiten. De tarieven 

zijn door de gemeente Molenlanden vastgesteld 

en geborgd in de verzelfstandigingsovereenkomst. 

Wel worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd. 

Uit een inventarisatie van de Hospitality Group 

(Eindrapport Accommodatie, Vastgoed- en 

Tarievenbeleid gemeente Molenlanden, 2021) 

blijken de huurtarieven (per m2) iets hoger te 

liggen dan bij andere sociaal-maatschappelijke 

voorzieningen in Molenlanden, maar is dit 

gerechtvaardigd gezien de hoge kwaliteit van de 

accommodaties en het hoge serviceniveau.

De huurtarieven gelden per dagdeel (ochtend 

08.30-12.00, middag 13.00-17.00 uur en avond 

19.00-23.00 uur). Uiteraard is het ook mogelijk om 

aaneengesloten dagdelen te huren. Voor dit bedrag 

worden de zalen gereedgezet en schoongemaakt. 

Voor aanvullende facilitaire- en cateringdiensten 

kan men een beroep doen op De Til Groep.

De tarieven van De Spil zijn vastgesteld door 

de gemeente Molenwaard en worden jaarlijks 

geïndexeerd met de CPI.

De tarieven voor de sportzalen gelden per segment 

per uur. In het voormalige Giessenlanden krijgen 

de verenigingen de huren voor 50% gesubsidieerd. 

In 2023 stapt de gemeente Molenlanden over naar 

een geharmoniseerd tarievenmodel zoals die in het 

voormalige Gemeente Giessenlanden gehanteerd 

werd.

DE TIL TARIEF 2020

Grotezaal  € 114,00 

Middenzaal  € 53,00 

Raadzaal  € 51,00 

Foyer  € 38,00 

2e Foyer  € 45,00 

Kleinezaal  € 36,00 

Merwedezaal  € 43,00 

Giessenzaal  € 33,00 

Breezaal 1  € 28,00 

Breezaal 2  € 29,00 

Serre  € 28,00 

DE SPIL

Graafzaal € 82,00 

Waardzaal  € 56,00 

Waardzaal (helft)  € 33,00 

Foyer  € 64,00 

Vergaderzaal 1+2  € 66,00 

Vergaderzaal 3  € 33,00 

MFC DEN HOEK

Grotezaal € 59,00

Kleinezaal € 44,00

Foyer € 40,00

Multilokaal € 26,00

MFC DE COMMANDERIJ

Grotezaal € 59,00

Foyer € 40,00

Vergaderzaal € 44,00

SPORTHAL/-ZALEN
(tarieven per uur per segment)

ma/vr za

MFC De Lingehof € 34,00 € 37,00

Giessenhal € 33,00 € 35,00

Het Bruisend Hart € 34,00 € 37,00

MFC De Commanderij € 34,00 € 34,00

MFC Den Hoek € 32,00 € 34,00

De Spil € 17,18 € 17,58

MFC DE LINGEHOF

Grotezaal € 58,00

Kleinezaal € 37,00

Grote+kleinezaal € 88,00

Foyer € 62,00

HET BRUISEND HART

Giessenwerwedezaal € 83,00

Merwedezaal € 62,00

Giessenzaal € 44,00

Serre € 29,00

Foyer € 62,00

Huurtarieven sociaal-maatschappelijke 

verenigingen en instellingen 2021.
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ACTIVA 2021 2020

Vaste activa

Materiële vaste activa 106.012 114.166

106.012 114.166   

Vlottende activa

Voorraden 18.804 15.037

Vorderingen

Handelsdebiteuren 583.417 284.908

Belastingen en premies soc. verzekeringen - -

Overlopende activa 9.457 6.075

611.678 290.983

Effecten 8.425.385 7.970.037

Liquide middelen 124.112 178.141

8.549.497 8.148.178

Totaal activa 9.267.187 8.568.364

PASSIVA 2021 2020

Eigen vermogen

Statutaire reserve: bruidsschat 7.065.332 7.318.261

Bestemmingsreserve revitalisatie zalen 0 15.634

Te verdelen winst 432.008 -252.929

 7.497.340 7.080.986

Voorzieningen

Onderhoud gebouwen en terreinen 319.964 511.596

Onderhoud inventaris 24.288 83.680

Onderhoud sporttoestellen 42.402 9.591

Personeelsverplichtingen 2.850 4.640

Annuleringen 15.000 19.456

404.504 628.963

 Kortlopende schulden

Waarborgsommen - -

Handelskredieten 836.486 736.411

Belastingen en sociale premies -10.293 8.227

Overige schulden 404.733 113.797

Overlopende passiva 134.417 -

 1.365.343 858.435

Totaal passiva 9.267.187 8.568.364

JAARREKENING
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2021

JAARREKENING BATEN EN LASTEN

BATEN 2021 2020

Verkopen 302.135 301.487 

Vergoeding personeel 247.514 145.273 

Opbrengst huisvestiging 469.515 455.457 

Opbrengst administratie 21.031 16.489 

Overige baten 442.484 210.454 

Totaal baten 1.482.680 1.129.160 

LASTEN 2021 2020

Inkopen 75.186 79.614 

Personeelskosten 903.995 847.464 

Afschrijvingen materiële vaste activa 8.155 8.155 

Overige bedrijfskosten 768.684 713.679 

Totaal lasten 1.756.020 1.648.912 

Bedrijfsresultaat (273.340) (519.752)

Waardeverandering effecten 705.348 266.823 

Exploitatieresultaat 432.008 (252.929)

Dotatie / Onttrekking statutaire 

reserve
(432.008) 252.929 
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VERKLARING ACCOUNTANT

BIJLAGE 1

 

 Nr. 1773 
Aan de raad van toezicht van Stichting Exploitatie De Til Groep 
 
 
Verklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Ons oordeel 
De samengevatte jaarrekening 2021 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Stichting Exploitatie De Til Groep te 
Giessenlanden is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2021 van Stichting Exploitatie De Til Groep. 
 
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de 
gecontroleerde jaarrekening 2021 van Stichting Exploitatie De Til Groep op basis van de in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. 
 
De samengevatte jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2021; 
2. de staat van baten en lasten over 2021. 
 
Samengevatte jaarrekening 
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening 
en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde 
jaarrekening van Stichting Exploitatie De Til Groep en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening 
en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de 
datum van onze controleverklaring van 13 juni 2022. 
 
De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij  
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2021 van Stichting Exploitatie De 
Til Groep in onze controleverklaring van 13 juni 2022. 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de samengevatte jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen 
zoals beschreven in de toelichting. 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de stichting.  
 
Onze verantwoordelijkheden  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang 
zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren 
betreffende samengevatte financiële overzichten’. 
 
Dordrecht, 6 juli 2022 
 
Verstegen accountants en belastingadviseurs, 
 
 
 
 
D. Vermaas RA 
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SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE EVENEMENTEN

BIJLAGE 2

VERENIGING ACTIVITEIT MAAND LOCATIE

Muziekver. Da Capo Uitvoering 4 Zalen- en partycentrum De Til

Vrouwen van Nu Regioavond 4 Zalen- en partycentrum De Til

Huisartsen Bleskensgraaf Vaccineren 4 Zalencentrum De Spil

Huisartsen Bleskensgraaf Vaccineren 5 Zalencentrum De Spil

Gymnastiekver. Apollo Uitvoering 6 Zalencentrum Het Bruisend Hart

W.S.V. De Gors Ledenvergadering 6 MFC De Lingehof

CBS de Hoeksteen Musical 7 Zalen- en partycentrum De Til

OBS Den Beemd Musical 7 Zalencentrum Het Bruisend Hart

Gymnastiekver. OMOS Onderlinge Wedstrijden 7 MFC De Lingehof

OBS Lingewaard Eindfeestje groep 8 7 MFC De Lingehof

CBS de Wegwijzer Musical 7 MFC Den Hoek

Stichting Dierenlot Presentatie 7 MFC De Lingehof

VVE de Giessenburg Ledenvergadering 7 Zalen- en partycentrum De Til

Wasko Sportactiviteiten 7 Zalencentrum De Spil

CBS Samen op weg Slot avond 7 Zalencentrum Het Bruisend Hart

School met de Bijbel Afscheid groep 8 7 Zalencentrum De Spil

Dikkertje Dap BSA Sportactiviteiten 7 MFC De Lingehof

WSV Nooit gedacht Ledenvergadering 8 Zalencentrum De Spil

HSV de Alver Prijsuitreiking 9 Zalen- en partycentrum De Til

Oranje Vereniging Irene Ledenvergadering 9 Zalencentrum Het Bruisend Hart

CDA Molenlanden Ledenvergadering 9 Zalen- en partycentrum De Til

Veilig Verkeer Nederland Scootmobielcursus 9 Zalen- en partycentrum De Til

VVE pr. Margrietstraat Alg. Ledenvergadering 9 MFC De Lingehof

Volleybalver. Vedo Jaarvergadering 10 Zalencentrum Het Bruisend Hart

VVD Molenlanden Bijeenkomst 10 Zalencentrum De Spil

Historische Vereniging Arkel Lezing 10 MFC De Lingehof

Passage Hoornaar Jubileumavond 10 Zalencentrum Het Bruisend Hart

Damclub Wedstrijden 10 Zalencentrum De Spil

Hervormde jeugdvereniging Sportactiviteiten 10 De Giessenhal Giessenburg

Jong Molenlanden Heel Bleskensgraaf Bakt 10 Zalencentrum De Spil

Muziekver. Da Capo Muziekuitvoering 10 Zalen- en partycentrum De Til

Bridge club  Hoornaar Bridgedrive 11 Zalencentrum Het Bruisend Hart

W.S.V. Nooit Gedacht snerttocht 11 Zalencentrum De Spil

Herv. Kerk Hoogblokland Rommelmarkt 11 MFC Den Hoek

GGD Vaccineren 11 MFC De Lingehof/Het Bruisend 
Hart/ Den Hoek / Spil

Ver. Landbouwtentoonstelling Kaaskeuring 11 Zalencentrum Het Bruisend Hart

Middenstandvereniging Intocht Sinterklaas 11 Zalen- en partycentrum De Til

Onderwijsmarkt 11 Zalencentrum De Spil

HSV De Graafstroom Vissersvergadering 11 Zalencentrum De Spil

Historisch Collectief 
Molenlanden

Cursus 11 Zalen- en partycentrum De Til

Ver. Landbouwtentoonstelling Prijsuitreiking 11 Zalencentrum Het Bruisend Hart

Speeltuin ver. WipWap Intocht Sinterklaas 11 MFC de Commanderij

Huisartsen Bleskensgraaf griepvaccinatie 11 Zalencentrum De Spil

Historische Vereniging lezing 11 MFC Den Hoek

Fit on Air Pietengym 12 Zalencentrum De Spil

Buurtver. De Schanserij Sinterklaasfeest 12 Zalencentrum Het Bruisend Hart

Ijsclub Juliana Jaarvergadering 12 Zalencentrum Het Bruisend Hart

CDA Molenlanden Ledenvergadering 12 Zalencentrum De Spil

Negen Sportactiviteiten 12 MFC De Lingehof/Het Bruisend 
Hart/ Spil

VERENIGING ACTIVITEIT MAAND LOCATIE
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OVERZICHT SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN

BIJLAGE 3

NAAM VESTIGING

Chr. Maatsch. Vrouwenbeweging De Til Giessenburg

Danssoos O.G. De Til Giessenburg

Hist.ver.G'burg&Schelluinen De Til Giessenburg

FOKKERSCLUB De Til Giessenburg

Schaakclub de Giessen en Linge De Til Giessenburg

CARMEN DE HAAN De Til Giessenburg

E.H.B.O. Giessenburg De Til Giessenburg

Muziekvereniging DA CAPO De Til Giessenburg

Watersportver."De Giessen" De Til Giessenburg

Christen Unie Molenlanden De Til Giessenburg

Volkstuinver. "Giessenland" De Til Giessenburg

IJsclub de Giessen De Til Giessenburg

Rafael Giessenlanden De Til Giessenburg

Koor G.O. "de Dekmantel" De Til Giessenburg

A.J.K. Albl. & Vijfh.landen De Til Giessenburg

Vrije Evangelisatie De Til Giessenburg

HSV de Alver De Til Giessenburg

Senioren Soos De Til Giessenburg

Wildbeheer Eenh. Albl. Oost De Til Giessenburg

Result Laboratorium C.V. / bloedafname De Til Giessenburg

CBS "De Hoeksteen" De Til Giessenburg

P.C.O.B. Afd. Giessenlanden De Til Giessenburg

V.V.H. Doetse Vliet De Til Giessenburg

Zeemanskoor "Bestevaer" De Til Giessenburg

Dorpsoverleg Giessenburg De Til Giessenburg

Seniorenraad Molenlanden De Til Giessenburg

Mevrouw I. van den Bosch / Dansavond De Til Giessenburg

Ver. van Eigenaren de Giessenburg De Til Giessenburg

CDA Molenlanden De Til Giessenburg

Gem. Zangvereniging NieuwLeven De Til Giessenburg

Stg. Welzijn Molenlanden De Til Giessenburg

Stg. Zedje De Til Giessenburg

Hengelsportver. Alblasserwaard West De Til Giessenburg

A-West De Til Giessenburg

Voetbalver. Stedoco Hoornaar MFC De Lingehof Arkel

A.S.V. (arkelse sportvereniging) MFC De Lingehof Arkel

Badmintonclub Arkel MFC De Lingehof Arkel

Motorclub "de Bougie" MFC De Lingehof Arkel

O.M.O.S. MFC De Lingehof Arkel

Voetbalvereniging Peursum MFC De Lingehof Arkel

O.B.S. de Lingewaard MFC De Lingehof Arkel

Seniorengym MFC De Lingehof Arkel

Jan van Arkel Wielerclub MFC De Lingehof Arkel

Wasko Dikkertje Dap MFC De Lingehof Arkel

Volleybalvereniging Arkel MFC De Lingehof Arkel

De heer Heijstek / voetbal MFC De Lingehof Arkel

B.C. Quick MFC De Lingehof Arkel

Negen / Giga Molenlanden MFC De Lingehof Arkel

Psychofysiek MFC De Lingehof Arkel

Dameskoor Con Discrezione MFC De Lingehof Arkel

K.N.A. Arkel MFC De Lingehof Arkel

Visserskoor MFC De Lingehof Arkel

Historische Ver. Arkel en Rietveld MFC De Lingehof Arkel

IJsclub de Keulse Vaart MFC De Lingehof Arkel

VvE Pr. Margrietstraat MFC De Lingehof Arkel

V.V.E. Oranjehof MFC De Lingehof Arkel

ZVG damesvoetbal MFC De Lingehof Arkel

WSV de Gors MFC De Lingehof Arkel

Voetbalver. Stedoco Hoornaar Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Volleybalver. Vedo '70 Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Gymnastiekver. Apollo Hoornaar Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Senioren Soos Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

S.G.V. Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Voetbalvereniging Peursum Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Jan van Arkel Wielerclub Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Tafeltennisvereniging Hoornaar Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Negen / Giga Molenlanden Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Mevrouw M. Wigmans Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

FOKKERSCLUB Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Jong JGZ/ consultatieburo Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Passage Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Damvereniging Hoornaar Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Bridgeclub Hoornaar Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Ouderencomite Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Oranje vereniging Irene Het Bruisend Hart 
Hoornaar 
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Buurtver. Het Oude Dorp Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Historische ver. Hoornaar Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

IJsclub Juliana Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Jongveedag Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Ver. Landbouwtentoonstelling Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

CBS Samen op weg Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

P.C.O.B. Afd. Giessenlanden Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Kaasdagcomm. Landbouw tentoonstelling Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Seniorenraad Molenlanden Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

OBS Klim-op Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Buurtver. "Samen Sterk" Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Buurtver. Schanserij Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

O.B.S. Den Beemd Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

IJsclub Nooitgedacht Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

P.C.O.B. Afd. Giessenlanden Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Oranje vereniging Irene Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Kunstgebouw Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Ondernemersvereniging Bruisend Hoornaar Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Ver. eigenaren Dirk IV plein Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Damclub V.G.O. Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Dirk IV Loop Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Gem. Molenlanden tav Dorpsraad Bruisend 
Hoornaar

Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Toneelver. Plankenkoorts Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

CPO de Viersprong i.o. Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Vereniging de Hoeken (IBB) Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Wildbeheer Eenh. Albl. Oost Het Bruisend Hart 
Hoornaar 

Gymnastiekver. S.G.V. MFC De Commanderij

Negen / Giga Molenlanden MFC De Commanderij

Hist.ver.G'burg&Schelluinen MFC De Commanderij

E.H.B.O Schelluinen MFC De Commanderij

Senioren soos MFC De Commanderij

Dorpskamer MFC De Commanderij

Oranjevereniging Schelluinen MFC De Commanderij

Gem. Zangvereniging NieuwLeven MFC De Commanderij

Speeltuinver. de "Wip Wap" MFC De Commanderij

Gem. Molenlanden tbv Dorpsberaad 
Schelluinen

MFC De Commanderij

sportvereniging Hoogblokland MFC den Hoek 
Hoogblokland

Negen MFC den Hoek 
Hoogblokland

Gemeente Molenlanden / dorpsraad 
Hoogblokland

MFC den Hoek 
Hoogblokland

Muziekver. Symphonia MFC den Hoek 
Hoogblokland

College van Kerkrentmeesters MFC den Hoek 
Hoogblokland

NBvP Vrouwen van Nu MFC den Hoek 
Hoogblokland

Vakantie bijbelweek MFC den Hoek 
Hoogblokland

Comm. Activiteiten markt Herv. Gem. 
Hoogblokland

MFC den Hoek 
Hoogblokland

Comite Ouderenwerk MFC den Hoek 
Hoogblokland

Oranjevereniging Hoogblokland MFC den Hoek 
Hoogblokland

Klaverjasvereniging MFC den Hoek 
Hoogblokland

"Helpt Elkander" MFC den Hoek 
Hoogblokland

P.C.O.B. Afd. Giessenlanden MFC den Hoek 
Hoogblokland

CBS "de Wegwijzer" MFC den Hoek 
Hoogblokland

Stichting HVC MFC den Hoek 
Hoogblokland

Historische Vereniging MFC den Hoek 
Hoogblokland

Stichting Tractorpulling Alblasserwaard MFC den Hoek 
Hoogblokland

Dambond ZHZ MFC den Hoek 
Hoogblokland

Bestuur Zwembad Hoogblokland MFC den Hoek 
Hoogblokland

Negen Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

SNA Sport Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

School met de Bijbel Bleskensgraaf Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

VVAC/ACJ Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

De heer W. Slob Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf
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Wilhelmus muziekkorpsen Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Jeugdclub Sjaloom Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Stichting Wasko Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Fit on air Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Stg. Impactworld Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Historische Vereniging Binnenwaard Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Graafstrooms Fanfare Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Schietvereniging De Vrijheid Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Kegelclub Bleskensgraaf Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Oranjevereniging Oranje Boven Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

VvE woningen Dorpshart Bleskensgraaf Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Jong Molenlanden Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Historisch Collectief Molenlanden Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Stichting Welzijn Molenlanden Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Damvereniging De Kroonschijf Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

VVD-fractie Molenlanden Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Progressief Molenlanden Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

W.S.V. Nooit Gedacht Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

Huisartsen - vaccineren Dorpshuis De Spil 
Bleskensgraaf

VRIDOS De Giessenhal 
Giessenburg

Voetbalvereniging Peursum De Giessenhal 
Giessenburg

Kinderkbijbeldag Giessenburg De Giessenhal 
Giessenburg

Negen De Giessenhal 
Giessenburg

De heer M. Visser / jeugdver. De Giessenhal 
Giessenburg

Maria de Bruin / jeugdver. De Giessenhal 
Giessenburg

World Servants Giessenburg De Giessenhal 
Giessenburg
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