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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 2021 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 2021 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 projectcoördinator – Jack Westdorp 

• Projectcoördinator – Sandra Dekker 

• Online Marketeer – Robin van der Reijnst 

• Ambtelijk ondersteuning– Cindy Hornstra-Ammerlaan en Hendrik Kieviet 

 

  



 

26 september 2022 

5       

 

 

 

 

- Overleg Marketingteam in Corona-tijd bij Jack thuis - 

 

 

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 om 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 2021 

 

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 

• Sint-Maartensdijk is mede op verzoek van Stadlander veel breder geprofileerd op de website. 

• Alle kavel zijn verkocht, de promotie hiervan is succesvol geweest. 

• We promoten de woningen van de aangesloten makelaars door hun post te delen op 

Facebook. 

Werken/ondernemen 

• Samenwerking aangegaan met drie ondernemersverenigingen van Sint-Annaland, Tholen en 

Sint-Maartensdijk om hun leden mee te laten profiteren van de promotie-inspanningen van 

de stichting.  

• Onder deze noemer de campagne ‘Dit is Tholen’ opgezet om met name winkeliers in het 

zonnetje te zetten via foto’s op posters in de winkels zelf, bilboards langs de weg, 

advertenties in kranten en aandacht via Social Media. Achtergrondverhalen van de winkeliers 

staan op de website.  
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• Ook is er een overzichtspagina gemaakt op de website met alle leden van de drie 

ondernemersverenigingen waar ook selecties op toegepast kunnen worden. 

• Streekproducten hebben blijvend aandacht onder andere door participatie in de werkgroep 

Streekproducten van de Waterpoort Werkt organisatie. 

• Er zijn steeds zo’n 50 tot 70 Thoolse vacatures die we online onder de aandacht brengen via 

de Zeeuwse Vacaturebank. Het P&O platform is vanwege corona minder bij elkaar geweest 

maar er wordt gedacht aan een gezamenlijke open banen dag. 

• De uitvoering van het vitaliseringsplan binnenstad Tholen wordt door de stichting 

voortdurend ondersteund. Er is publiciteit geweest rondom het informatieboekje over de 

historie van Tholen-stad. Er is een onlinecampagne gevoerd voor het stemmen op Tholen als 

de mooiste vestingstad van Nederland en daarmee is de Tholen-stad in de top 50 gekomen 

en in het vestingstedenboek van de ANWB. Er zijn 9 nieuwe stadsgidsen aangetrokken en 

opgeleid. Tot slot is er ook aanmerkelijk meer tekst en uitleg op de website opgenomen over 

Tholen-stad. 

Toerisme en recreatie 

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

• Zomerkranten ondersteund. 

• Veel extra fietsroutes toegevoegd aan de website. 

• Meegewerkt aan rapportage over Tholen voor het blad Seasons (verschijning jaar later dus 

juni 2022). 

• Zomercampagne gevoerd om allerlei uitstapjes en bezienswaardigheden op Tholen goed in 

beeld te brengen. Dit was zowel zichtbaar op de website als op Social Media. 

• Eerste versie van een promotiefilm over Tholen gerealiseerd. 

• De organisatie van stadwandelingen in Tholen is door de stichting opgepakt en via de 

website en via flyers aangeboden. Het aantal geboekte stadswandelingen is enorm 

toegenomen van zo’n 4 per jaar via de VVV naar 20 in 2021. 
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• Er is een apart deel ingericht op de website voor touroperators – een zogenaamde 

traveltrade pagina. Deze aanvulling is mede gedaan met het oog op toekomstige 

riviercruises. 

• Narrowcasting is opgezet en draait bij de toeristische informatiepunten. 

 

Algemeen 

De Thoolse Fotowedstrijd hebben we weer mede georganiseerd met de gemeente. Ook hebben we 

weer diverse belevingsfoto’s in opdracht laten maken. Zo blijft de beeldbank goed gevuld. 

Facebook 

Wat Facebook betreft hadden we in 2020 een focus gehad op nieuwe volgers. In 2021 hebben we 

daar de vruchten van kunnen plukken. De betrokkenheid bij berichten is met 132% gestegen 

tegenover 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Website 

Voor de effectiviteit van de website kijken we vaak naar de gebruikerssessies. Een gebruikerssessie is 

de periode waarin een gebruiker actief is op Eilandtholen.nl. Onderstaande  grafiek laat het verschil 

zien in sessies van 2021 (104.670) ten opzichte van 2020 (104.430). Ook de tabel met parameters laat 

zien dat de website nog steeds in de lift zit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
2020 2021 Verschil 

Bereikte mensen 155.171 221.506 +43% 

Betrokkenheid 42.443 98.264 +132% 

Klikken op links 9.934 14.801 +49% 

Opmerkingen 515 1.529 +197% 

Deelacties 
 

619 804 +30% 

Reacties 
 

6.093 12.551 +106% 

Fotoweergaven 6.057 15.410 +154% 
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Leden 

• De aandacht is dit jaar mede vanwege corona wat meer uitgegaan naar aandacht 

voor bestaande leden dan het werven van nieuwe leden. Toch is er weer een nieuwe 

mijlpaal bereikt met 130 leden. 

• Op de website is overzichtelijke informatie geplaatst over het lidmaatschap 

ondersteund met diverse testimonials. 

• Er is een voucher-actie opgezet voor de leden om via de voucher die ter beschikking werd 

gesteld door de stichting te gaan lunchen of een zeehondensafari te maken. Enerzijds 

werden hiermee de ondernemers in de horeca gesteund en anderzijds werd gewerkt aan de 

band met de leden (immers een werkconferentie kon vanwege de coronamaatregelen 

wederom niet plaatsvinden) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BijeenkomstenBijeenkomstenBijeenkomstenBijeenkomsten    

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

mogelijke om bijeenkomsten te organiseren. 
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LLLLedenedenedenedenaantalaantalaantalaantal    

Per 31 december 2020 bedroeg het aantal leden 112. Per 31 december 2021 staat de teller 

op 130 leden. Ondanks de zeer moeilijke tijden is er toch nog een groei met 18 nieuwe leden 

te constateren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diverse testimonials van leden -  
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Financiële verantwoording 2021 

 

Stichting Tholen Beter Bekend      

Tholen      

      

      

Balans per 31 december 20Balans per 31 december 20Balans per 31 december 20Balans per 31 december 2022221111    
     

 31.12.2021  31.12.2020 

 € €  € € 

ACTIVA      

      

Vorderingen      

Debiteuren 0   40.008  
Voorziening dubieuze debiteuren 0   -1.500  

Nog te factureren 11.037   9.255  
Vooruitbetaalde kosten 462   0  
BTW  3.548   1.755  

  15.047   49.518 

Liquide middelen      

Rabobank rekening-courant  62.059   601 

      

Totaal activa  77.106   50.119 

      

PASSIVA      

      

Eigen vermogen  61.446   47.975 

      

Kortlopende schulden      

Crediteuren 5.609   1.694  
Vooruitontvangen omzet 0   450  
Nog te betalen kosten 10.051   0  

  15.660   2.144 

      

Totaal passiva     77.106       50.119 

      

      

Verloop eigen vermogen      

  2021   2020 

  €   € 

      

Stand per 1 januari  47.975   23.846 

      

Resultaat verslagjaar  13.471   24.129 

      

Stand per 31 december  61.446   47.975 
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Exploitatierekening over 20Exploitatierekening over 20Exploitatierekening over 20Exploitatierekening over 2022221111    

 

 2021  2020  begroting 2021 

 € €  € €  € € 

         

Opbrengsten         

Bijdragen deelnemers 43.825   35.978   40.000  
Bijdrage fonds Gemeente Tholen  21.101   22.184   20.000  
Bijdrage BO MT Gemeente Tholen 60.000   63.000   60.000  
Bijdrage toeristenbelasting  19.936   17.071   10.000  
Bijdragen OV / BVT / Bouwbeurs 0   1.653   6.000  
Omzet werkzaamheden, gidsen en 

trainingen 633   4.205   4.500  
Verkoop promotieartikelen 0   0   350  
Totaal opbrengsten  145.495   144.090   140.850 

         

Kosten         

Ingeleende diensten 100.584    95.229   105.000  
Kosten activiteiten e.d. MT 0   0   40.000  
Website licentie en modules 1.390   1.231   1.250  
Evenementen en bijeenkomsten 408   2.883   10.000  
Reclame en advertenties 10.014   6.144   7.000  
Toeristische kaart 3.990   3.890   0  
Wandelnetwerk 0   226   0  
Vergaderkosten 313   25   300  
Inkoop tasjes 0   4.575   4.500  
Inkoop promotieartikelen 252   347   500  
Kosten campagnes en acties 10.493   0   0  

Bijdrage zomerkrant 

Eendrachtbode 3.400   2.000   4.500  
Representatiekosten 111   2.619   1.500  
Kantoorbenodigdheden 0   93   0  
Dubieuze debiteuren 597   550   2.000  
Verzekeringen 320      0  

Overige kosten 0   -2   500  
Rente en bankkosten 152   152   200  
Totaal kosten  132.024   119.961   177.250 

         

Resultaat  13.471   24.129   -36.400 
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Vooruitzichten en plannen 2022 
(zoals bepaald in december 2021) 

 

De structuur van Tholen Beter Bekend staat als een huis dankzij de brede bestuur opzet met 

goede vertegenwoordiging van de diverse sectoren en de aanhoudende inzet van het 

marketingteam. Het is gelukt om de gestelde doelen vanuit de bestuursopdracht te 

verzilveren. Tholen heeft zijn naamsbekendheid een grote boost kunnen geven en is binnen 

de provincie op veel terreinen een speler van formaat. De keuze om het gastheerschap en de 

promotie zelfstandig en los van de VVV op te pakken heeft in ons voordeel gewerkt. Met 

ruim 419.000 overnachtingen in 2021 overstijgen we gemeentes als Hulst, Goes en 

Vlissingen.  In 2021 waren we zelfs de grootste toeristische groeier in Zeeland.  Nu is het 

zaak om deze positie te komende jaren vast te houden en nieuwe bakens uit te zetten. De 

onlineactiviteiten zullen we zeker voort moeten zetten en daarnaast ook moeten bekijken 

welke offline aspecten daarop een goed aanvulling zijn.   

 

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

• Evaluatie van de campagne Dit is Tholen en van de samenwerking met 

ondernemersverenigingen 

• Film Tholen uitbreiden met zomerbeelden 

• Onderzoeken mogelijkheden Tholen App 

• Ledenevent in de vorm van stadswandelingen organiseren 

• Ledenbijeenkomst specifiek voor toeristisch-recreatieve leden opzetten 

• Mogelijkheden van een eigen toeristische uitgave onderzoeken ipv zomerkranten 

• Toeristische Informatiepunten verder professionaliseren en gradaties in aanbrengen 

• Openbanendag opzetten vanuit P&O platform 

• Voortzetting samenwerking Brabantse Wal 

• Website en Social Media continue aandacht 

• Organisatie 4e Gastheertraining 
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Begroting 2022 

 

Stichting Tholen Beter Bekend    

Tholen    

    

Begroting over 2022    

  

 € € 

   

Opbrengsten   

Bijdragen deelnemers 47.500  
Bijdrage fonds Gemeente Tholen  20.000  
Bijdrage BO MT Gemeente Tholen 60.000  
Bijdrage toeristenbelasting  15.000  
Omzet werkzaamheden, gidsen en trainingen 1.500  
Verkoop promotieartikelen 350  
Totaal opbrengsten  144.350 

   

Kosten   

Ingeleende diensten 115.000  
Website licentie en modules 1.750  
Evenementen en bijeenkomsten 10.000  
Reclame en advertenties 7.000  
Toeristische kaart 4.000  

Vergaderkosten 1.500  
Inkoop tasjes 9.000  
Inkoop promotieartikelen 500  
Kosten campagnes en acties 10.000  

Bijdrage zomerkrant Eendrachtbode 3.500  
Representatiekosten 2.500  
Kantoorbenodigdheden 250  

Dubieuze debiteuren 250  
Verzekeringen 600  

Overige kosten 500  
Rente en bankkosten 200  
Totaal kosten  166.550 

   

Resultaat  -22.200 

 


