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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 (lees: Gemeente Tholen). Zij wil projecten
mogelijk maken die de kwaliteit van het Eiland Tholen 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 2019 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 2019 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 bezoekt toeneemt, dat huidige inwoners en
bedrijven op Tholen gevestigd willen blijven en dat nieuwe mensen en of bedrijven naar
Tholen 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 ondernemers die een eigen bijdrage voor
het genoemde doel bestemmen.
Het beheren van de gemeentelijke en andere bijdragen.
Het stimuleren en ondersteunen van initiatiefnemers bij het opstellen van
projectaanvragen uit het fonds.
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Realisaties en ontwikkelingen 2019
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. Dit team bestaat voor een deel uit en werkt nauw samen
met de Stichting Tholen Beter Bekend. 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. Binnen het marketingteam is in 2019 veel werk
verzet en dit is met het beëindigen van de bestuursopdracht op 30 september 2019 geheel
door de Stichting Tholen Beter Bekend overgenomen en zal in 2020 en volgende jaren verder
uitgerold worden. Daarbij komt de stichting tot een verdere verbreding van haar activiteiten.

Activiteiten marketingteam:
•

•

•

Er is een nieuw contributiesysteem uitgedacht met een indeling per sector en in
categorieën brons, zilver en goud met helder verwoorde bijpassende rewards. Na
een pilotfase is dit als het nieuwe stelsel ingevoerd. De bestaande leden zijn ook
hierin ingedeeld.
De website heeft continue de aandacht. Dit heeft geresulteerd in een toename van
het aantal unieke bezoekers van 27.500 naar 49.500 en een toename van de
gemiddelde tijd op de website van 00:01:48 naar 00:02:05.

We zijn gestart met een acquisitietraject voor het werven van nieuwe leden. Ambitie
om van 26 naar 75 leden te groeien.
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•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

De Facebookpromotie is onverminderd door gegaan. Inmiddels zijn er ruim 7.800
volgers tegenover 2.600 eind vorig jaar.
Om de horeca beter onder de aandacht te brengen in een koppeling met meer
Facebookvolgers voor de stichting heeft er een campagne ‘Thoolse Restaurantdagen’
gedraaid.
Fotografie heeft volop de aandacht gehad. Er zijn een drietal ludieke foto’s gemaakt
vanuit in scene gezette taferelen die inspelen op de Thoolse Streekproducten. Er is
samen met de gemeente een fotowedstrijd georganiseerd waarbij ‘beleving’ centraal
is gesteld. Daarnaast zijn er fotografen ingehuurd met specifieke opdrachten.
Er heeft een tweedaagse Blog-en-Vlogtour plaatsgevonden waar leuke publiciteit
mee gegenereerd is.
Er zijn in samenwerking met de Eendrachtsbode drie toeristisch-recreatieve
publicaties uitgegeven, een voorjaarskrant, een zomerkrant en een najaarskrant. Ook
de KHN-Tholen en drie ondernemersgroepen uit Sint-Maartensdijk, Sint-Annaland en
Tholen zijn hierbij betrokken.
Een tweede Thoolse gastheertraining is gerealiseerd en een derde sessie is in
voorbereiding.
Het marketingteam heeft een Folder Distributiepunt opgezet bij de Thoolse Bowling.
Er zijn drie Thoolse Informatiepunten gecreëerd die het wegvallen van het VVVkantoor opvangen.
Er is een Tholen Plein gerealiseerd op de Contacta.nl in Goes als concreet resultaat
van de inspanningen om vanuit de stichting iets te betekenen voor ondernemend
Tholen.
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•
•

•

De focus voor de sector ondernemen heeft verder gelegen op ondersteuning bij de
invulling van vacatures o.a. via een youtube campagne met filmpje.
Voor twee nieuwbouwlocaties op Tholen te weten Deestraat in Poortvliet en kavels
in Sint-Annaland is veel energie gestoken om hier bekendheid aan te geven. Er zijn
onder andere interactieve kaartjes gemaakt, campagnes gevoerd via Google en
Facebook
Er is een bijzondere samenwerking met projectontwikkelaar Blouberg opgezet die als
gouden lid een eigen profielpagina heeft gekregen en van daaruit marketing
aandacht voor de verkoop van zijn woningen.

Bijeenkomsten
• 26 november 2019
Werkconferentie bij de DB Keukengroep met een kort plenair programma, een mooie
culinaire invulling en keuze uit drie van de vier workshops die samen met onze partners
werden aangeboden.

Nieuwsbrieven
Dit jaar zijn er drie nieuwsbrieven uitgegeven. Op respectievelijk 1 februari, 21 maart en 24
september.

Fonds
Aanvragen
• Ondersteuning van Buurten bij de Boer voor het drukwerk en PR-ondersteuning
tezamen voor € 1.220.
• Toekenning van een bijdrage van € 5.000 aan SLZ voor het maken van een fysieke
kaart voor het volledige wandelnetwerk (waar dit jaar fase 2 is gerealiseerd) en het
publiceren van de kaart online.
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Leden
Per 31 december 2018 bedroeg het aantal leden 26. Per 31 december 2019 bedroeg het
aantal leden 80. Door een actieve benadering van potentiële deelnemers en door het
uitbreiden van de activiteiten van de stichting is het ledenaantal in 2019 dus met 54 nieuwe
deelnemers fors toegenomen.

Werkgroepen
Voor de werkgroepen die vanuit de Thoolse Gastheren zijn opgezet heeft vooral de werkgroep
fysieke communicatiemiddelen in 2019 echt resultaat geboekt door onder andere het opzetten van
een centraal folderdistributiepunt. Een andere werkgroep heeft de Thoolse highlights uitgewerkt tot
een bruikbaar basisdocument.

Buurten bij
bij de Boer
Op maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag, deden ruim 1.100 fietsers mee aan dit evenement
dat voor de derde keer werd georganiseerd. De deelnemers fietsen deze editie in de
omgeving tussen Sint-Maartensdijk en Stavenisse en bezochten o.a. een veehouder een
paardenpension en een bloemendrogerij.
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Financiële verantwoording 2019
Stichting Tholen Beter Bekend
Tholen

Balans per 31 december 2019
31.12.2019
€
€

31.12.2018
€
€

ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
Nog te factureren
Vooruitbetaalde kosten
BTW

2.057
-1.300
8.134
0
3.350

0
14.756
0
2.136
12.241

16.892

Liquide middelen
Rabobank rekening-courant

12.294

28.348

Totaal activa

24.535

45.240

23.846

24.739

PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Crediteuren
BTW
Nog te betalen kosten

Totaal passiva

689
0
0

7.091
0
13.410
689

20.501

24.535

45.240

Verloop eigen vermogen
2019
€
Stand per 1 januari
Resultaat verslagjaar
Stand per 31 december
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2018
€

24.739

32.674

-894

-7.935

23.846

24.739

11

Exploitatierekening over 2019
2019
€
Opbrengsten
Bijdragen ondernemers
Bijdrage Gemeente Tholen
Bijdrage toeristenbelasting
Bijdrage OV en KNH Tholen
Omzet werkzaamheden
Bijdrage Stichting
Landschapsbeheer
Verkoop promotieartikelen
Totaal opbrengsten
Kosten
Kosten website
Ingeleende diensten
Bijdrage bestuursopdracht
Bijdrage marketingteam:
Externe kosten
Evenementen en
bijeenkomsten
Reclame en advertenties
Wandelnetwerk
Toeristische kaart
Week van de Streek
Buurten bij de boer
Stichting Tholen Sterk,
subsidie
Bijdragen uit fonds
Vergaderkosten
Inkoop tasjes
Inkoop promotieartikelen
Bijdrage zomerkrant
Eendrachtbode
Dubieuze debiteuren
Overige kosten
Rente en boete
belastingdienst
Rente en bankkosten
Totaal kosten
Resultaat
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2018
€

20.975
33.000
15.134
5.000
340

€

€

12.598
20.000
14.756
0

5.000
347

21.075
20.000
14.000
5.000
350
0
347

408
79.796

begroting 2019
€
€

47.762

60.772

511
36.370
8.000
11.487
0

200
29.320
12.000

200
36.220
8.000
10.692
2.000

1.730
45
3.050
1.875
0
1.220

2.399
290
3.050
3.325
243
1.596

2.500
500
3.020
1.875
0
1.250

0
5.000
0
4.645
347

750
194
957
374

5.000
300
4.645
347

5.000
1.300
0

500
16

5.000
500
500

0
110

363
120

120

80.690

55.697

82.669

-894

-7.935

-21.897
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Vooruitzichten en plannen 2020
Met het opheffen van de bestuursopdracht per 30 september 2019 staat de stichting vanaf
die datum voornamelijk op eigen benen. 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 stichting gaat dit vanaf 2020 verder uitrollen en
doorontwikkelingen. Online zal Tholen Beter Bekend een steeds grotere rol van betekenis
gaan spelen. Met de positionering en de beoogde inzet op het meeprofiteren van het merk
‘Zeeland’ kunnen er promotioneel ook voor 2020 en volgende jaren goede stappen worden
gezet. Daarnaast gaan ook offline-activiteiten steeds meer een plek krijgen.
Concrete acties die op stapel staan, zijn o.a.:
• Heruitgave toeristische kaart waarbij het complete wandelnetwerk wordt
geïntegreerd
• Plaatsen van beduidend meer wandel- en fietscontent op de website
• Buurten bij de Boer editie 4 (1 juni)
• Ondersteunen Havendagen en Waterpoort
• Bestaande en nieuwe gastheren betrokken houden
• Verder met zomerkranten
• Doorgroei stichting via intensieve ledenwerving
• Intensivering contact rondom personeelswerving en personeelsbehoud via opzetten
P&O platform
• Nieuwbouw woonprojecten blijvend ondersteunen via de website en facebookacties
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Begroting 2020
Stichting Tholen Beter Bekend
Tholen
Begroting over 2020
begroting 2020
€
€
Opbrengsten
Bijdragen ondernemers
Bijdrage Gemeente Tholen
Bijdrage toeristenbelasting
Omzet werkzaamheden
Verkoop promotieartikelen
Totaal opbrengsten

30.000
80.000
14.000
1.000
350
125.350

Kosten
Ingeleende diensten
Kosten activiteiten e.d. MT
Website licentie en modules
Evenementen en bijeenkomsten
Reclame en advertenties
Toeristische kaart
Vergaderkosten
Inkoop tasjes
Inkoop tasjes extra
Inkoop promotieartikelen
Bijdrage zomerkrant Eendrachtbode
Dubieuze debiteuren
Overige kosten
Rente en bankkosten
Totaal kosten
Resultaat
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91.580
32.300
500
2.500
500
4.500
300
3.500
1.500
500
2.500
500
500
150
141.330
-15.980

