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Voorwoord 

 

De Stichting Tholen Beter Bekend is opgericht op 18 februari 2016 en voortgekomen uit het 

gelijknamige project. Het initiële bestuur van de stichting bestond uit Emile Hirdes 

(voorzitter), Caroline van Doorn (secretaris), Marijn van Son (penningmeester) en Frank 

Hommel (algemeen bestuurslid). De stichting houdt zich bezig met het bewerkstelligen van 

een betere bekendheid van het Eiland Tholen en Sint-Philipsland (lees: Gemeente Tholen). 

Zij wil projecten mogelijk maken die de kwaliteit van het Eiland Tholen en Sint-Philipsland 

bewaren, vergroten of promoten. De stichting beheert een fonds waar zowel de gemeente 

als ondernemers aan bijdragen en waar ook een deel van de door de gemeente ontvangen 

toeristenbelasting aan wordt toegekend. 

 

In dit jaarverslag over het jaar 2020 blikken we terug op de afgelopen periode en de 

projecten waar de stichting bij betrokken is geweest of die zij heeft geïnitieerd. Ook is in dit 

jaarverslag de financiële verantwoording over het jaar 2020 opgenomen. We blikken ook 

kort vooruit naar de komende periode. 
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Algemeen 

 

De wind door je haar. De zilte zee in de lucht. Het groene landschap glijdt aan je ogen voorbij. 

Oude dijken, molens, boerenhoeves en authentieke kernen duiken erin op. Rust en 

ruimte omkaderd door Nationaal Park Oosterschelde. Alles valt hier van je af. Tholen is 

thuiskomen. 

Over de Stichting Tholen Beter Bekend 

De Stichting Tholen Beter Bekend is opgericht op 18 februari 2016 en investeert in de 

aantrekkelijkheid van Tholen en in het promoten van Tholen. Dit gebeurt onder de naam 

Eiland Tholen. Dit is de promotionele benaming voor de gehele gemeente en omvat de 

voormalige eilanden Tholen en Sint Philipsland. Het resultaat dat de stichting voor ogen 

heeft, is dat het aantal toeristen dat Tholen en Sint-Philipsland bezoekt toeneemt, dat 

huidige inwoners en bedrijven in de Gemeente Tholen gevestigd willen blijven en dat nieuwe 

mensen en of bedrijven naar de GemeenteTholen willen komen. 

Het bestuur 

Het bestuur van de stichting wordt thans gevormd door vertegenwoordigers van de 

branches en partijen die deelnemer zijn van de stichting. 

• Voorzitter – Emile Hirdes (Gorishoeksehoeve) vertegenwoordiger sector recreatie – 

verblijfsaccommodaties 

• Secretaris – Veerle Elzenga (Technisch Bureau Visser B.V.), vertegenwoordiger sector 

ondernemen 

• Penningmeester – Jankees van den Hoek (Remmerswaal Accountants & Adviseurs) 

vertegenwoordiger sector ondernemen 

• Algemeen bestuurslid – Frank Hommel (Gemeente Tholen) vertegenwoordiger 

gemeente 

• Algemeen bestuurslid – Ko Droogendijk (Stadlander) vertegenwoordiger sector 

wonen 

• Algemeen bestuurslid – Rens Elenbaas (Elenbaas Carrosserie) vertegenwoordiger 

sector ondernemen 

• Algemeen bestuurslid – Maarten Pot (ZLTO) vertegenwoordiger sector agrarisch 

• Algemeen bestuurslid – André van Ast  (Café An de Sloove) vertegenwoordiger 

sector recreatie-horeca  

Het bestuur wordt ondersteund door het Marketingteam Tholen bestaande uit: 

• Teamleider en Coördinator Wonen, Werken en Ondernemen – Jack Westdorp 

• Coördinator Recreatie en Toerisme – Sandra Dekker 

• Online Marketeer – Robin van der Reijnst 

• Ambtelijk ondersteuning– Cindy Hornstra-Ammerlaan en Hendrik Kieviet 
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Doelstellingen 

• Het investeren in de promotie van Eiland Tholen. 

• Het investeren in evenementen en activiteiten die plaatsvinden op Eiland Tholen. 

• Het investeren in producten en diensten die de kwaliteit van Eiland Tholen vergroten. 

• Het fungeren als contractspartner van de Gemeente Tholen teneinde opbrengsten 

uit de toeristenbelasting of anderszins vrijgemaakte gemeentegelden voor het 

hiervoor genoemde doel te bestemmen. 

• Het fungeren als contractspartner van de leden (ondernemers en organisaties) die 

een bijdrage voor het genoemde doel bestemmen. 

• Het beheren van het fonds. 

• Het stimuleren en ondersteunen van initiatiefnemers bij projecten die passen binnen 

onze doelstellingen. 
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Realisaties en ontwikkelingen 2020 

 

Bestuursopdracht Gemeente Tholen 

In 2017 is door de gemeenteraad van de Gemeente Tholen de bestuursopdracht Promotie 

en Acquisitie vastgesteld. Hierdoor is in september van dat jaar het Marketingteam Tholen 

opgericht en aan de slag gegaan. Vanaf oktober 2019 is de bestuursopdracht vanuit de 

gemeente beëindigd. Het marketingteam wordt sindsdien vervolgens volledig vanuit de 

stichting aangestuurd met voortzetting van de doelstellingen zoals geformuleerd in de 

bestuursopdracht. In eerste instantie lag de focus van de stichting met name op recreatie en 

horeca. Met de komst van het marketingteam zijn de domeinen ondernemen en wonen erbij 

gekomen. Daarbij komt de stichting tot een verdere verbreding van haar activiteiten. 

 

AAAActiviteiten marketingteamctiviteiten marketingteamctiviteiten marketingteamctiviteiten marketingteam: 

 

Wonen 

• Campagne opgezet ‘Wonen op Tholen’ via Reformatorisch Dagblad en online banner. 

• Continue aandacht voor vrije woonkavels. Via interactieve kaart op de website heel helder in 

beeld gebracht en met hele goede resultaten. 

 

 



 

19 november 2021 

7       

 

Werken/ondernemen 

• Koop lokaal initiatief opgezet ivm extra ondersteuning tijdens de coronacrises en dit wordt 

blijvend gepromoot. 

• Streekproducten overzicht op de website geplaatst met maar liefst 40 aanbieders en 

aandacht aan besteedt op Facebook. Dit heeft voor veel interactie gezorgd. 

• Veel aandacht voor vacatures. Er is een P&O platform opgericht, bedrijven worden actief 

benaderd om meet e doen via de Zeeuwsee vacaturebank, er heeft een campagne gelopen 

richting werkzoekenden. 

• Er is een plan gemaakt voor het betrekken van de detailhandel binnen de stichting en het 

promoten van de detailhandel via onze kanalen.  

• Thoolse kerstpakketten actie en campagne. Bedrijven en later ook particulieren 

geattendeerd op het lokale kerstgeschenken aanbod en hier een aparte pagina voor ingericht 

op de website. 

 

 

 

 

 

Toerisme en recreatie 

• Nieuwe toeristische kaart uitgegeven met nieuwe foto’s, een actualisatie van de gegevens en 

aandacht voor de dorpsommetjes en parelroutes. 

• 3e Thoolse gastheertraining georganiseerd. 

• Zomerkrant en najaarskrant ondersteund. 

• Wandelen en fietsen prominent op de website gezet en gepromoot.  

• Overig toeristisch-recreatief aanbod op de website ook onder de loep genomen en nog weer 

beter in beeld gebracht. Dit is opgevolgd met campagnes op Facebook. 
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• Meegedacht met nieuwe ZMO (Zeeuwse Marketing Organisatie die in oprichting is nu de VVV 

ophoudt te bestaan). Zij hebben de structuur van Tholen Beter Bekend als voorbeeld 

genomen. 

 

Algemeen 

• Thoolse Fotowedstrijd mede georganiseerd en opdracht voor het maken van divers 

belevingsfoto’s verstrekt. De beeldbank is flink aangevuld met nieuw materiaal. 

• 10.000ste Facebook volger bereikt! Vorig jaar zaten we op 7.800. 

• De website heeft continue de aandacht. Dit heeft geresulteerd in een toename van 

het aantal sessies met 57% van 59.966 naar 94.374. 

 

Leden 

• Werving nieuwe leden blijft een actiepunt waar veel aandacht en tijd in gestoken 

wordt.  

• Continue aandacht voor bestaande leden op website en social media 

• Leden mogelijkheid gegeven om mee te denken over jaarplan 2021 

• Leden attentie verzorgd als alternatief voor het niet door kunnen gaan van een 

werkconferentie. 
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BijeenkomstenBijeenkomstenBijeenkomstenBijeenkomsten    

Als gevolg van de Coronapandemie en de daardoor ingestelde maatregelen was het niet 

mogelijke om bijeenkomsten te organiseren. 

 

 

LLLLedenedenedenedenaantalaantalaantalaantal    

Per 31 december 2019 bedroeg het aantal leden 80. Per 31 december 2020 staat de teller op 

112 leden. De groei met 32 nieuwe leden is een gevolg van de aanhoudende actieve 

benadering van potentiële deelnemers en het brede scala aan activiteiten van de stichting.  
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Financiële verantwoording 2020 

 

Stichting Tholen Beter Bekend      

Tholen      

      

      

Balans per 31 december 20Balans per 31 december 20Balans per 31 december 20Balans per 31 december 2020202020    
     

 31.12.2020  31.12.2019 

 € €  € € 

ACTIVA      

      

Vorderingen      

Debiteuren 40.008   2.057  
Voorziening dubieuze debiteuren -1.500   -1.300  

Nog te factureren 9.255   8.134  
Vooruitbetaalde kosten 0   0  
BTW  1.755   3.350  

  49.518   12.241 

Liquide middelen      

Rabobank rekening-courant  601   12.294 

      

Totaal activa  50.119   24.535 

      

PASSIVA      

      

Eigen vermogen  47.975   23.846 

      

Kortlopende schulden      

Crediteuren 1.694   689  
Vooruitontvangen omzet 450   0  
Nog te betalen kosten 0   0  

  2.144   689 

      

Totaal passiva  

    

50.119   24.535 

      

      

Verloop eigen vermogen      

  2020   2019 

  €   € 

      

Stand per 1 januari  23.846   24.740 

      

Resultaat verslagjaar  24.129   -894 

      

Stand per 31 december  47.975   23.846 
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Exploitatierekening over 20Exploitatierekening over 20Exploitatierekening over 20Exploitatierekening over 2020202020    

 

 2020  2019  begroting 2020 

 € €  € €  € € 

         

Opbrengsten         

Bijdragen deelnemers 35.978   20.975   30.000  
Bijdrage fonds Gemeente Tholen  22.184   20.000   20.000  
Bijdrage BO MT Gemeente Tholen 63.000   13.000   60.000  
Bijdrage toeristenbelasting  17.071   15.134   14.000  
Bijdragen OV / BVT / Bouwbeurs 1.653   10.000   0  
Omzet werkzaamheden en 

trainingen 4.205   340   1.000  
Verkoop promotieartikelen 0   347   350  
Totaal opbrengsten  144.090   79.796   125.350 

         

Kosten         

Ingeleende diensten 95.229    47.857   91.580  
Kosten activiteiten e.d. MT 0   0   32.300  
Bijdrage bestuursopdracht 0   8.000   0  
Website licentie en modules 1.231   511   500  
Evenementen en bijeenkomsten 2.883   1.730   2.500  
Reclame en advertenties 6.144   45   500  
Toeristische kaart 3.890   1.875   4.500  
Wandelnetwerk 226   3.050   0  
Activiteiten en bijdragen fonds 0   6.220   0  
Vergaderkosten 25   0   300  
Inkoop tasjes 4.575   4.645   5.000  
Inkoop promotieartikelen 347   347   500  
Bijdrage zomerkrant 

Eendrachtbode 2.000   5.000   2.500  
Representatiekosten 2.619   0   0  
Kantoorbenodigdheden 93   0   0  
Dubieuze debiteuren 550   1.300   500  
Overige kosten -2   0   500  
Rente en bankkosten 152   110   150  
Totaal kosten  119.961   80.690   141.330 

         

Resultaat  24.129   -894   -15.980 
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Vooruitzichten en plannen 2021 
(zoals bepaald in januari 2021) 

 

De structuur van Tholen Beter Bekend is met de inzet van het marketingteam en de 

uitbreiding van het bestuur van de stichting in de afgelopen jaren flink verstevigd. De 

effecten hiervan op de resultaten van de stichting worden inmiddels zichtbaar. Online speelt 

Tholen Beter Bekend een steeds grotere rol van betekenis. De Facebookpagina met meer 

dan 10.000 volgers biedt een belangrijke meerwaarde voor de aangesloten leden voor het 

doorzetten van hun berichten. Voor de website verwachten we de 100.000 bezoekers grens 

te gaan bereiken. Aangezien Tholen al had voorgesorteerd op een eigen promotionele 

insteek en zelfstandig gastheerschap zal het wegvallen van de provinciale VVV hier geen 

negatieve gevolgen hebben.  Met de op handen zijnde samenwerking met de 

winkeliersverenigingen kan ook de detailhandel zich via onze kanalen verder gaan profileren. 

Zeker met het oog op de beperkende maatregelen vanwege corona kan daarmee toch een 

gat worden gevuld. 

 

Concrete acties die op stapel staan, zijn o.a.: 

• Het project vitalisering binnenstad Tholen ondersteunen in promotionele zin 

• Winkelcampagnes opzetten 

• Producenten van streekproducten stimuleren in zichtbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kavel onder de aandacht blijven brengen tot alles definitief is verkocht 

• Narrowcasting opzetten 

• Verder met zomerkranten 

• Doorgroei stichting via continue ledenwerving en de nodige aandacht voor gouden 

leden 

• Voortzetten P&O platform 

• Onderzoeken mogelijkheden promotiefilm Tholen 

• Verdere ontwikkeling/professionalisering Thoolse Informatiepunten 
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Begroting 2021 

 

Stichting Tholen Beter Bekend    

Tholen    

    

Begroting over 2021    

  

 € € 

   

Opbrengsten   

Bijdragen deelnemers 40.000  
Bijdrage fonds Gemeente Tholen  20.000  
Bijdrage BO MT Gemeente Tholen 60.000  
Bijdrage toeristenbelasting  10.000  
Bijdragen OV / BVT / Bouwbeurs 6.000  
Omzet werkzaamheden en trainingen 4.500  
Verkoop promotieartikelen 350  
Totaal opbrengsten  140.850 

   

Kosten   

Ingeleende diensten 105.000  
Kosten activiteiten e.d. MT 40.000  
Website licentie en modules 1.250  
Evenementen en bijeenkomsten 10.000  
Reclame en advertenties 7.000  
Vergaderkosten 300  
Inkoop tasjes 4.500  
Inkoop promotieartikelen 500  
Bijdrage zomerkrant Eendrachtbode 4.500  
Representatiekosten 1.500  
Dubieuze debiteuren 2.000  
Overige kosten 500  
Rente en bankkosten 200  
Totaal kosten  177.250 

   

Resultaat  -36.400 

 


