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1 INLEIDING 

Sinds 1999 zamelt Avri in samenwerking met de vrijwilligers van 83 verenigingen, kerken en 

maatschappelijke organisaties papier in. Deze samenwerking verloopt goed en draagt bij aan 

het draagvlak bij bewoners voor het gescheiden inzamelen van papier. De papierinzameling is 

in het basispakket opgenomen en hiermee dragen alle gemeenten naar evenredigheid bij aan 

de kosten voor papierinzameling middels verenigingen. 

 

Een flink aantal jaren loopt de discussie over de inzameling van papier met de inzet van 

vrijwilligers. Op verschillende momenten zijn besluiten hierover genomen. Deze notitie beschrijft 

de huidige situatie, mogelijke alternatieve inzet, een overgangsregeling en de financiële 

consequenties. Deze notitie kan gebruikt worden voor het politieke besluitvormingsproces, om 

de verenigingen te informeren en om het gesprek te starten over mogelijke alternatieven.  

 

 

2 HUIDIGE SITUATIE 

 

 

Algemeen 

Avri zamelt het papier in met behulp van 83 verenigingen, kerken en maatschappelijke 

organisaties (hierna: verenigingen). De papierinzameling vind voornamelijk in de avonduren en 

op zaterdag met vrijwilligers van de verenigingen. Vanaf 2013 is dit vastgelegd in contracten 

met de individuele verenigingen. In de contracten is o.a. opgenomen dat de vergoeding wordt 

bepaald op basis is van aantal aansluitingen in een route exclusief hoogbouw. De verenigingen 

krijgen een vergoeding per aansluiting, ongeacht of er een papiercontainer op dit adres staat. 

Sinds 2021 ontvangen verenigingen ook een vergoeding voor hoogbouw als er een container 

op het adres staat. In het onderstaande overzicht. In bijlage 8.1 staat een detailoverzicht. 

Verenigingen kunnen alleen inzamelen in hun eigen gemeenten. Vanuit de historie zijn er drie 

vereniging die een route inzamelen die buiten hun eigen gemeente ligt.   

  

Waar gaat het over? 

Inzicht in het aantal verenigingen, aantal routes, inzameltijden en de afspraken met de 

gemeenten is belangrijk om een goed beeld krijgen van de huidige situatie.  

Wat willen we bereiken? 

- Recht doen aan het feit dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor subsidies aan 
verenigingen. 

- Het voorkomen van onveilige situaties door het werken met vrijwilligers. 
- Lagere bedrijfsvoering kosten van Avri en dus een lagere afvalstoffenheffing. 
- Het stoppen van een ongelijke verdeling van de beschikbare vergoedingen aan de 

verenigingen.  
- Verenigingen alternatieve inzet en vergoeding bieden.  
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2022 Aantal Bedrag per jaar 

Buren 10 € 72.906  

Buren (vereniging uit West Betuwe) 1 € 8.460  

Culemborg 6 € 59.735  

Culemborg (vereniging uit Tiel) 1 € 9.526  

Maasdriel 6 € 76.819  

Neder-Betuwe 6 € 57.205  

Tiel 8 € 111.669  

West Betuwe 20 € 151.937  

West Betuwe (vereniging uit Tiel) 1 € 7.582  

West Maas en Waal 10 € 72.873  

Zaltbommel 14 € 91.031  

Eindtotaal 83 € 719.744  

 

Vrijwilligers 

De vrijwilligers moeten boven de 18 jaar zijn, zich identificeren, de veiligheidsinstructie hebben 

gelezen en tekenen dat ze die hebben gelezen. Ook hebben ze de verplichting om de 

persoonlijke veiligheidsmiddelen die ze hebben ontvangen te dragen, dat zijn 

veiligheidsschoenen, handschoenen en een veiligheidshesje. Al deze middelen worden door 

Avri verstrekt.  

 

Jaarlijkse bijeenkomst  

Zoals ook in het contract staat organiseert Avri jaarlijks een bijeenkomst met de verenigingen. 

Per vereniging waren er doorgaans twee vertegenwoordigers welkom. Tijdens de pandemie zijn 

er in 2020 en 2021 geen bijeenkomsten gehouden, ook niet digitaal. Naast de jaarlijkse 

bijeenkomst zullen er ook bijeenkomsten per gemeente worden georganiseerd. Hierin zal extra 

aandacht geschonken worden aan de veiligheid voor de vrijwilligers.  

 

Verschillen in de jaren 2019, 2020 en 2021 

Vanaf 2019 zijn door een systeemwijziging in Afvalris de routes samengesteld op basis van 

aansluitingen met een papiercontainer. Uit Afvalris kon hierdoor niet meer het aantal 

aansluitingen per route worden bepaald. Voor de jaren 2020 en 2021 is de vergoeding gelijk 

gebleven aan vergoeding 2019. Aan de verenigingen is het aantal aansluitingen met 

terugwerkende kracht vanaf 2021 gecorrigeerd. Het is helaas niet meer te achterhalen hoe de 

verschillen zijn ontstaan.   

 

Vergoeding zonder inzet 

In 2018 heeft Avri een wijziging doorgevoerd in de wijze van papierinzameling met verenigingen 

om aan de geldende wet- en regelgeving te kunnen voldoen, volgens de arbeidstijden- en 

rijtijdenwet en de CAR UWO. Dit betekent dat veel routes moesten worden ingekort en het 

rijden in de avond minder aantrekkelijk werd voor chauffeurs. Het is zo dat sommige 

verenigingen op dit moment minder vrijwilligers leveren, maar nog wel de afgesproken 

vergoeding ontvangen. In de toekomst zijn er naar verwachting vaker aanpassingen nodig en 

kan het aantal verenigingen toenemen dat minder vrijwilligers levert, maar een even hoge 

vergoeding krijgt. 
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Wachtlijst 

Er is een wachtlijst voor nieuwe verenigingen, daar staan 12 organisaties op. Er is maar weinig 

verloop. De laatste keer dat er een vereniging van de wachtlijst een route toegewezen kreeg 

was 2022 en de keer daarvoor was in 2016. De wachtlijst staat in bijlage 8.2. 

3 INZET VERENIGINGEN BIJ 

PAPIERINZAMELING STOPPEN 

 
 

3.1 Vergoeding of subsidie 

 

De zorg voor de verenigingen is een gemeentelijke taak. Het standpunt van de gemeente is 

voor dit besluit belangrijk. Gemeente organiseren zelf subsidies en vergoedingen aan 

verenigingen, zonder de papierinzameling met vrijwilligers. Dat kan subsidie zijn, maar ook 

alternatieve taken waarvoor een vergoeding wordt gegeven. Gemeenten kunnen dan ook 

denken aan andere alternatieve taken, zoals het onderhoud van de begraafplaatsen, het 

bezorgen van post of het verzorgen van voorlichting.  

 

De papierinzameling is in het basispakket opgenomen en de dekking van de kosten verloopt 

hiermee dus via de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is niet bedoeld voor het 

verstrekken van een vergoeding (of subsidie) aan verenigingen.  

 

3.2 Vergoeding 

 

De verenigingen ontvangen een vergoeding van € 8,135 per aansluiting per jaar. Deze 

vergoeding is sinds 2016 niet meer geïndexeerd. In totaal ontvangen de verengingen samen 

een vergoeding van rond de € 730.000 per jaar. In vergelijking met andere gemeenten buiten 

de regio Rivierenland, ontvangen de verenigingen een relatief hoge vergoeding. 

 
3.3 Veiligheid vrijwilligers 

 
Avri kan de veiligheid van de vrijwilligers niet meer garanderen. Het risico dat er gevaarlijke 

situaties ontstaan, is groot. Het wordt steeds lastiger om de veiligheid van de vrijwilligers te 

waarborgen. Avri is aansprakelijk en loopt hierdoor meer risico.  

De oorzaken dat de veiligheid onder druk is komen te staan zijn: 

 De inzameling van papier vindt voornamelijk plaats in de avonduren. Met name in de 

wintermaanden is dit dus in het donker.  

 De leeftijd van de vrijwilligers wordt steeds hoger. 

 Een aantal verengingen hebben moeite om vrijwilligers bereid te vinden om in te zamelen.  

 

Waarom de inzet van verenigingen bij papierinzameling afbouwen? 

Er zijn drie redenen waarom de papierinzameling met verenigingen afgebouwd wordt. De 

veiligheid van de vrijwilligers is niet meer te garanderen. Er zijn mogelijk alternatieve inzet  

die Avri en de gemeenten kunnen bieden aan de gemeenten. En de kosten van de het 

inzamelen met vrijwilligers zijn hoger in vergelijking met het inzamelen met eigen personeel. 
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De landelijke tendens in de afvalbranche is dat gestopt wordt met de inzet van vrijwilligers in de 

papierinzameling omdat er steeds meer incidenten en bijna-incidenten met vrijwilligers gebeurt 

waarvoor de inzamelaar aansprakelijk kan worden gesteld. De gevolgen van de juridische 

aansprakelijkheid zijn groot, inclusief de mogelijke financiële risico’s en imagoschade.     

 

4 TOEKOMST: INZET VERENIGINGEN 

 

4.1 Professionaliseren van de inzet 

Ten aanzien van de veiligheid van de vrijwilligers geldt ook hier; de uitzondering bevestigt de 

regel. Uiteraard zijn er vrijwilligers die wel veilig en snel werken. Deze vrijwilligers kunnen we 

via het uitzendbureau of een nul-urencontract inzetten in de papierinzameling. Hiermee moeten 

de vrijwilligers aan dezelfde eisen voldoen als regulier personeel, zoals tijdig starten, 

regelmatige inzet om routine te houden, werkkleding, bijwonen toolboxmeeting en 

aanspreekbaar door teamleider1.  

 

De vrijwilliger kan zelf kiezen of hij zijn inkomsten doneert aan zijn vereniging. Het is niet 

mogelijk om deze inkomen direct aan de vereniging over te maken.  

 

4.2 Alternatieve inzet 

 

De belangen voor Avri en de verenigingen zijn gelijk. Zowel de verenigingen als de 

papierchauffeurs willen graag duidelijkheid over de toekomst van het papier inzamelen. Het 

inzamelen van papier op de huidige wijze lijkt niet toekomstbestendig te zijn. Om de vergoeding 

aan de verenigingen voor de toekomst te waarborgen en te rechtvaardigen kijken we daarom 

voor verenigingen naar alternatieve werkzaamheden die binnen het basispakket vallen, 

waardoor verenigingen op een breder terrein kunnen worden ingezet. 

 

Uitgangspunten voor alternatieve inzet zijn: 

- Er is budget beschikbaar bij Avri of gemeenten. 

- De werkzaamheden kunnen veilig en zelfstandig worden uitgevoerd. 

- Voor de taken bij Avri geldt dat de werkzaamheden binnen het werkpakket van Avri 

passen en geen wezenlijke inzet van Avri medewerkers vraagt voor begeleiding.  

 

In 2021 de alternatieve inzet besproken met een deel van de verenigingen. De verenigingen die 

bij deze bijeenkomst aanwezig waren, gaven aan dat inzet op zaterdag voor veel verenigingen 

niet haalbaar is, vanwege de eigen activiteiten. En taken als het ondersteunen van de 

afvalcoach werden niet als haalbaar gezien. Naar aanleiding van deze input is gekozen voor het 

uitvoeren van twee pilots, het schoonmaken van de ondergrondse containers (wel uitgevoerd) 

en het bemensen van de mobiele milieustraat (niet uitgevoerd).  

 

 
1 Deze opsomming is indicatief en niet limitatief.  
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Avri kan niet voor alle verenigingen alternatieve inzet bieden. Over de hoogte van de 

vergoeding is nog geen voorstel gedaan, maar een ontkoppeling met de papiervergoeding ligt 

voor de hand. Gemeenten en Avri gaan beiden op zoek naar alternatieve inzet voor alle 

verenigingen. Daarom zijn taken die door de verenigingen als minder gewenst gezien werden 

(zie vorige alinea) wel hieronder beschreven.  

 

4.3 Vergoeding alternatieve inzet 

Zoals in hoofdstuk 3.2 al beschreven is de huidige vergoeding voor de verenigingen is relatief 

hoog.  

 

De uitgangspunten voor de alternatieve inzet van de verenigingen zijn: 

- Inzet in extra taken kan, mits Avri en de gemeente daar overeenstemming over hebben.  

- De vergoeding mag uit de bestaande budgetten van Avri of gemeenten betaald worden 

- De vergoeding aan de verenigingen mag los gezien worden van de vergoeding die de 

verenigingen krijgen voor de papierinzameling.  

- De hoogte van de vergoeding is “marktconform”.  

 

Het jaar 2023 zal gebruikt worden om de alternatieven uit te werken. Op voorhand is duidelijk 

dat er niet voldoende alternatieven zijn voor alle verenigingen. Als alternatieve inzet kan 

gedacht worden aan: 

 

 Alternatieve inzet bij Avri 

• Schoonmaken ondergrondse containers 

• Bemensen mobiele milieustraat 

• Compostactie 

• Adoptie bladkorven 

• Afvalcoach 

 

 Alternatieve inzet bij gemeenten  

• Zwerfafval opruimen 

• Onderhoud begraafplaatsen 

• Energiecoach 

 

 Onderzoek naar andere alternatieven 

• Inzet bij maatschappelijke organisaties 

• Inzet bij commerciële bedrijven 

 

 

4.4 Grondstoffeninzameling bij verenigingen 

Verenigingen kunnen zich inzetten voor grondstoffenscheiding van hun afval. Dit kan de 

financiële gevolgen voor de verenigingen verzachten. Avri zou mogelijk gunstige afval-

inzamelcontracten aanbieden aan de verenigingen. Het kan zijn dat het wettelijk niet mag om 

verenigingen een gunstig contract aan te bieden (wet Markt en Overheid). En als het kan, is het 

belangrijk om de financiële gevolgen voor het bedrijfsafval in kaart te brengen. Dit moet nog 

onderzocht worden. 
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5 OVERGANGSPERIODE 

5.1 Afbouwregeling verenigingen 

De verenigingen moeten de kans krijgen om te anticiperen op de toekomst. Verenigingen 

krijgen een afbouwregeling van drie jaar aangeboden.  

 

De uitgangspunten van de afbouwregeling zijn: 

- Na het stoppen met de inzet bij de papierinzameling ontvangen de verenigingen nog 

drie jaar een vergoeding.  

- De vergoeding wordt afgebouwd met een percentage van de vergoeding voor het 

aantal aansluitingen in het laatste jaar van inzameling.  

- In het eerste jaar na het stoppen ontvangen de verenigingen 75% (2024) , daarna 

achtereenvolgens 50% (2025) en 25% (2026).  

- Vanaf 2027 stopt de vergoeding.  

6 TOEKOMST: FINANCIELE ASPECTEN 

 

6.1 Afvalstoffenheffing 

Avri kan de papierinzameling zelf uitvoeren tegen lagere kosten. Het inzamelen door Avri leidt 

op termijn tot een verlaging van de afvalstoffenheffing van € 3 tot € 4 per huishouden per jaar. 

Dit zijn de kosten zonder de afbouwregeling, zie 6.3.  

 

6.2 Basis of Pluspakket 

Het bestuur van Avri is in ieder geval belast met de uitvoering van inzameling van 

huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.21 van de Wet milieubeheer. Dit is een 

basistaak van Avri en vertaald in het basispakket (6.2.1.).  

 

Deelnemers kunnen er voor kiezen om voor haar gemeente waar de wet dit toelaat, bepaalde 

taken als maatwerk anders uit te voeren. Dit wordt als een plustaak gezien waarvan de 

kosten gedekt worden met een tarief in de Verordening afvalstoffenheffing, zoals bepaalt 

in de Bijdrageverordening Avri (6.2.2.).  

 

De Gemeenschappelijke Regeling Avri geeft haar deelnemers de mogelijkheid, om naast het 

beheer van huishoudelijk afval, additionele taken uit te voeren. Conform de 

bijdrageverordening verordening worden de kosten van deze additionele ook wel plustaken 

genoemd, vastgelegd in een DVO (6.2.3.). 

 

6.2.1 Inzet verenigingen in het basispakket 

De inzet van de verenigingen bij de papierinzameling valt nu geheel onder het basispakket.  

 

6.2.2 Inzet verenigingen in het plustaak met dekking uit de afvalstoffenheffing 

Opnemen van de kosten van de inzet van de verenigingen met dekking uit de 

afvalstoffenheffing is ingewikkeld. De inzet kan per gemeente en per vereniging gedurende het 

jaar verschillen, waardoor afrekenen per jaar complex wordt. Technisch is het mogelijk, maar 



 
 

Avri  -  Samenwerking met Verenigingen  -  10 
 

 

praktisch is het vrijwel onmogelijk om een vast tarief per gemeente per jaar te bepalen. Avri zal 

in 2023 de mogelijkheden hieromtrent verkennen.  

 

Bovendien is het opnemen van een plustaak in de afvalstoffenheffing kostenverhogend. Voor 

iedere gemeente die een apart tarief voor een plustaak wil verbijzonderen op de 

afvalstoffenheffing wil, brengt de BSR ongeveer 1,5 euro extra per huishouden per jaar in 

rekening.   

 

6.2.3 Inzet verenigingen als plustaak zonder dekking uit de afvalstoffenheffing.  

Voor de alternatieve inzet is het mogelijk om dit te zien als plustaak zonder dekking uit de 

afvalstoffenheffing. Als verenigingen voor taken worden ingezet die uit de reguliere budgetten 

worden betaald, is de discussie over de inzet een basis of plustaak is niet aan de orde. We 

kunnen onderscheid maken in drie situaties: 

1. Inzet in reguliere taken van Avri: 

Voor de inzet bij Avri ontvangen de verenigingen een vergoeding van Avri. 

Verenigingen worden betaald uit reguliere budgetten en daarmee is de inzet niet 

kostenverhogend. Voorbeeld: het schoonmaken van ondergrondse containers.  

2. Inzet in reguliere taken van de gemeente: 

Voor de inzet bij Avri ontvangen de verenigingen een vergoeding van de betreffende 

gemeente. Voorbeeld: het onderhoud van begraafplaatsen of inzet als energiecoach.  

3. Inzet bij extra taken bij Avri, via een opdracht:  

Gemeenten betalen Avri voor een extra taak en Avri bekostigt hieruit de begeleiding 

van de verenigingen en de vergoeding aan de verenigingen.  Voorbeeld: extra 

schoonmaken ondergrondse containers, bovenop de reguliere inzet.  

 

6.2.4 Conclusie  

De inzet van de verenigingen zien als additionele taak (paragraaf 6.2.3.) is het meest voor de 

hand liggend. Dit is de meest flexibele oplossing omdat ten eerste alle mogelijke alternatieve 

inzet hieronder kan passen onafhankelijk of dit bij Avri of de gemeente is. Ten tweede zijn de 

vergoedingen (tarief in afvalstoffenheffing) niet afhankelijk van de P&C cyclus. 

 

6.3 Kosten afbouwregeling  

De kosten voor de afbouwregeling zijn weergegeven in onderstaande tabel.  

 

  2023 2024 2025 2026 

Afbouwpercentage    75% 50% 25% 

Vergoeding (begroting 2023) 730000 547500 365000 182500 

Aandeel vergoeding in 

afvalstoffenheffing  
 €       7,30   €        5,48   €        3,65   €        1,83  

 

De afbouwregeling is onderdeel van het basispakket.  
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

Deze notitie samengevat in een paar zinnen: 

- Gemeenten verantwoordelijk zijn verantwoordelijk voor subsidies aan verenigingen. 
- Avri kan tegen lagere kosten (dus een lagere afvalstoffenheffing) en veiliger de 

papierinzameling uitvoeren, zonder de inzet van verenigingen.   
- Alternatieve mogelijkheden en taken voor verenigingen als plustaak zijn kansrijk, zoals 

professionalisering van de inzet, alternatieve taken bij gemeenten en Avri en mogelijke 
verlaging van de kosten voor afval- en grondstofinzameling van de verenigingen zelf.  

 
Daarmee kan de conclusie worden getrokken dat de inzet van de verenigingen bij de 
papierinzameling kan stoppen. Wel onder de voorwaarde dat de verenigingen de kans moeten 
krijgen om te anticiperen op de toekomst met een afbouwregeling.   
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8 BIJLAGEN 

8.1 Detailoverzicht verenigingen 

2022 Aantal Bedrag per jaar 

Buren 10 € 72.906  

Harmonie Kunst na Arbeid 1 € 6.500  

Muziekver. Kunst en Vriendschap 1 € 14.928  

Muziekver. Prinses Juliana 1 € 5.605  

Muziekver. Soli Deo Gloria 1 € 8.127  

N.H. Gemeente Lienden 1 € 18.605  

N.H. kerk Ommeren 1 € 2.343  

OBS de Blinker 1 € 3.669  

Onderhoudsfonds Stefanuskerk 1 € 5.507  

Ora et Labora 1 € 2.229  

Stichting Dorpshuis  1 € 5.394  

Buren (vereniging uit West Betuwe) 1 € 8.460  

MVV ' 58 1 € 8.460  

Culemborg 6 € 59.735  

Carnavalsver. De Blauwlappen 1 € 11.625  

Chr. Ger. Kerk 1 € 13.154  

CVV Vriendenschaar 1 € 9.575  

K.S.M. Concordia 1 € 6.231  

Oranje Nassauschool  1 € 7.606  

Tennisver. Ter Weijde 1 € 11.544  

Culemborg (vereniging uit Tiel) 1 € 9.526  

KTVM 1 € 9.526  

Maasdriel 6 € 76.819  

DES 1 € 16.270  

Muziekver. Juliana 1 € 8.493  

NH Gemeente Heerewaarden 1 € 4.198  

OBK Well 1 € 3.677  

V.V. Jan van Arckel 1 € 11.169  

Verenigingen Maasdriel 1 € 33.012  

Neder-Betuwe 6 € 57.205  

James Fraser 1 € 3.457  

Muziekver. Amicitia 1 € 13.301  

Mzkver. Kunst & Vriendschap / De Schutse 1 € 14.090  

NH Gemeente/SV Kesteren 1 € 15.123  

O.B.S. Pr. Willem Alexander 1 € 3.156  

S.V. Olympia 1 € 8.078  

Tiel 8 € 111.669  

K.T.S.M. 1 € 23.177  

Korfbalvereniging Tiel '72 1 € 19.451  

Magnificatkerk Ger. Vrijgemaakt 1 € 19.613  

Muziektheatergezelschap d'Elstars 1 € 7.224  

Protestantse gemeente Tiel 1 € 15.692  

Scouting Phoenix 1 € 4.124  

Stichting de Ark 1 € 7.435  

RKTVC  1 € 14.952  
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West Betuwe 20 € 151.937  

CBS Goudenstein 1 € 3.913  

Chr. Brassband Harp en Luit 1 € 7.199  

Corso Geldermalsen 1 € 1.879  

Ger. Gem. Tricht-Geldermalsen 1 € 9.306  

Jeugd/Muziek ver. Wilhelmina  1 € 8.656  

Muziekver. Concordia  1 € 10.323  

Muziekver. Prinses Marijke 1 € 13.284  

Muziekver. Voorwaarts 1 € 4.002  

N.H. Gemeente Oost 1 € 18.247  

N.H. Gemeente Tricht 1 € 6.907  

NH Gemeente Asperen  1 € 9.900  

NH Gemeente Hellouw 1 € 3.197  

NH Gemeente Opijnen 1 € 3.832  

NH Gemeente Varik - Heesselt 1 € 5.101  

OBS de Waerdenburght 1 € 6.280  

OBS Willem Alexander 1 € 8.875  

Restauratiefonds N.H. Gemeente 1 € 15.749  

St. Steun Dorpshuis  1 € 3.327  

Stichting Welzijn  1 € 4.588  

V.V.  Heukelum 1 € 7.370  

West Betuwe (vereniging uit Tiel) 1 € 7.582  

EHBO afd. Tiel 1 € 7.582  

West Maas en Waal 10 € 72.873  

Corsoclub Maas en Waal 1 € 7.923  

Harmonie Koning Willem III 1 € 16.091  

Harmonie Koningin Wilhelmina 1 € 8.403  

Muziekver. Harmonie 1 € 6.630  

Muziekver. Pr. Willem Alexander 1 € 2.896  

Muziekver. St. Barbara 1 € 12.056  

Muziekver. Stint Lambertus 1 € 5.817  

Sportvereniging D.S.Z. 1 € 7.305  

Tafeltennisver. Tik Hard 1 € 1.757  

V.V. DBV 1 € 3.994  

Zaltbommel 14 € 91.031  

CBS De Regenboog 1 € 2.310  

Fanfare Prins Hendrik  1 € 6.695  

Ger. Kerk Vrijgemaakt Zaltbommel 1 € 14.220  

LR/PC De Bommelerwaard 1 € 7.362  

MHC Bommelerwaard 1 € 9.624  

Muziekver. Concordia  1 € 4.726  

Muziekver. OBK 1 € 9.095  

N.H. Jeugdwerk ' De Wegwijzer' 1 € 4.946  

NH Gemeente Poederoyen 1 € 2.969  

O.B.K./ De Volharding 1 € 3.653  

OBS de Bogerd 1 € 3.002  

St. Kinderboerderij de Beestenboel 1 € 9.477  

vv BZC'14 1 € 5.532  

Zwem- en Poloclub 1 € 7.419  

Eindtotaal 83 € 719.744  
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8.2 Wachtlijst Verenigingen 

 

Op wachtlijst 

sinds: 

Vereniging gevestigd in gemeente 

     

2008 18-nov Gereformeerde Kerk Vuren 

 
 

Vuren West Betuwe 

2011 5-jun Smartlappenkoor Gere Weg 

 
 

Kerkdriel Maasdriel 

2013 13-mrt Stichting corsowagen 

Passewaaij 

Tiel Tiel 

2015 5-mei Volleybalvereniging Vrijstad 

 
 

Culemborg Culemborg 

2015 10-jun Volleybalvereniging TiVoC 

 
 

Tiel Tiel 

2015 4-okt Tzc Vahalis 

 
 

Tiel Tiel 

2016 3-okt Wensstichting SHAMAJO 

 
 

Gameren Zaltbommel 

2017 16-okt Carnavalsvereniging De 

Kikvorsche 

Altforst West Maas en 

Waal 

2017 31-okt Volleybalvereniging Isala 77 Beneden-Leeuwen West Maas en 

Waal 

2018 9-okt Rotaract Rivierenland 

 
 

Tiel Tiel 

2018 30-nov Fanfare Alem 

 
 

Alem Maasdriel 

 

 

 

 

 

 
Avri 

Meersteeg 15  

Postbus 290 

4190 CG Geldermalsen 

(0345) 58 53 53 

info@avri.nl 

www.avri.nl 

 

 

@avrischoon  

Avri Filmkanaal 

Avri 

 

Avri is een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-

Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. 

http://www.avri.nl/

