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VOORWOORD                                                                                     

 

Ook in 2014 fungeerde het huidig strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de 

Vlaamse Ardennen nog steeds als uitgangspunt voor de opmaak van het jaarlijks actieplan. 

De merknaam 'Vlaanderens Mooiste Landschap' en de 2 productpijlers 'Landschapstoerisme' 

en 'Rondetoerisme' blijven nog steeds een goede leidraad voor het  toeristisch beleid van de 

regio. Beide pijlers werden inmiddels vertaald in twee sterke campagnes 'Beleef je eigen 

Ronde' en 'Proef de Vlaamse Ardennen', die ook in 2014 werden voortgezet.  

 

Toerisme Vlaamse Ardennen wil echter toekomstgericht denken en werk maken van een 

nieuw beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen en dit voor de periode 2015-2020.  

Het huidig beleidsplan heeft immers haar diensten bewezen en zal door de hoge mate 

waarin het plan werd aanvaard in en buiten de sector - vermoedelijk ook verder blijven leven 

in het nieuwe beleidsplan. Toerisme Oost-Vlaanderen - verantwoordelijk voor het toeristisch 

beleid in Oost-Vlaanderen – stelde einde 2014 een bureau aan om het planningsproces te 

trekken. Het wordt begin 2015 opgestart. Het nieuw beleidsplan wordt voorzien einde 2015. 

 

Ondertussen draaide de toeristische regiowerking naarstig door en werd de zoveelste 

‘Opening van het toeristisch seizoen’ georganiseerd. Het sectormoment vond plaats op 18 

maart 2014 in het O.C. De Lier te Sint-Maria-Lierde. Het improvisatiebureau ‘Inspinazie’ dat 

door Toerisme Vlaamse Ardennen werd aangetrokken, nam de sector mee op een 

interactieve tocht waarop de basiskenmerken van een goed toeristisch onthaal én van het 

toeristisch product Vlaamse Ardennen werden geduid. De sector zelf werd actief betrokken 

bij deze dag zodat een 100-tal aanwezigen heel wat van elkaar konden opsteken. 

 

In 2014 bracht Toerisme Vlaamse Ardennen ook twee nieuwe, opmerkelijke brochures uit. 

De brochure en de webpagina ‘Toegankelijkheidsinfo Vlaamse Ardennen’ werd samen met 

de vzw Zorginnovatiecluster van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen gerealiseerd 

binnen het LEADER-project 'Uitbouw zorgtoerisme in de Vlaamse Ardennen'. Met dit project 

wordt aangetoond dat ook in een uitdagende regio als de Vlaamse Ardennen het mogelijk is 

voor mensen met een beperking om van een vakantie te genieten. 

 

De andere brochure ‘Beiaardconcerten in de Vlaamse Ardennen’ is een initiatief van vier 

steden en twee gemeenten in de Vlaamse Ardennen die hun beiaard als bijzonder erfgoed 

en extra troef voor het toerisme van hun stad of gemeente wilden valoriseren. Het is een 

voorbeeld van hoe ook lokale ideeën tot kwalitatieve, regionale producten kunnen uitgroeien. 
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1. ORGANISATIESTRUCTUUR                                                      

 

1.1.  Wijzigingen vzw-structuur Toerisme Vlaamse Ardennen 

 

In de loop van het jaar 2014 hebben er zich maar een beperkt aantal wijzigingen met 

betrekking tot de vzw- of organisatiestructuur voorgedaan. Dit betekent evenwel niet dat de 

lijst met het overzicht van alle vertegenwoordigers van de leden in de algemene vergadering 

en in de raad van bestuur niet grondig werd gewijzigd per 1 januari 2014. In het overzicht op 

de volgende pagina’s zijn dan ook alle nieuwe vertegenwoordigers van de leden – vooral dan 

de nieuwe mandatarissen van de provincie, steden en gemeenten sinds de provincie en 

gemeenteraadsverkiezingen – terug te vinden. 

 

1.1.1. Nieuwe vertegenwoordigers in de algemene vergadering 

Nadat schepen Frank Cnudde van de gemeente Wortegem-Petegem in de loop van 2014 

zijn ontslag had aangeboden, werd op de gemeenteraad van 26 juni 2014 in Wortegem-

Petegem het besluit genomen om de heer Maarten Van Tieghem als schepen bevoegd voor 

ondermeer toerisme  aan te duiden. Maarten Van Tieghem wordt hierdoor meteen ook de 

nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente Wortegem-Petegem in de Algemene 

Vergadering van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw. 

 

1.1.2. Statutenwijziging ingevolge wijziging raad van bestuur en vertegenwoordigers 

Na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werden de nieuwe 

vertegenwoordigers van de algemene vergadering voor het eerst samengeroepen op de 

algemene vergadering van 17 mei 2013 waar de nieuwe bestuurders werden verkozen. 

De wijzigingen in de raad van bestuur en bij de vertegenwoordigers van de algemene 

vergadering werden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 november 2014 

gepubliceerd en bekendgemaakt. Er werd daartoe een akte van de bestuurders neergelegd 

alsook een aangepast ledenregister. 

 

1.1.3. Neerlegging van de jaarrekeningen sinds 2003 

Tijdens de neerlegging van akte van de bestuurders en het ledenregister kwam op de griffie 

van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde tot uiting dat de vzw sinds 2002 geen 

jaarrekeningen meer had neergelegd. Aangezien de neerlegging van de jaarrekening een 

jaarlijkse verplichting is, werden per 20 november 2014 alsnog alle jaarrekeningen sinds 

2003 op de griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde neergelegd. 
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1.2. Algemene Vergadering Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2014 
 

Provincie Vertegenwoordiger Functie 

TOV Eddy Couckuyt  Gedeputeerde 

TOV Pierre Goffaux Manager 

TOV Katia Versieck Algemeen Manager 

TOV Mieke Belmans Manager 

TOV Hilde De Sutter Bestuurder TOV 

TOV Hugo Leroy Bestuurder TOV 

TOV Caroline De Padt Bestuurder TOV 

 

Steden/Gemeenten Vertegenwoordiger Functie 

Brakel Marcel Van Snick Raadslid 

Gavere Dirk Martens Schepen 

Geraardsbergen Kristin Vangeyte Schepen 

Herzele Luc Hoorens Voorzitter TVA 

Horebeke Janna Bauters Schepen 

Kluisbergen Frank De Backer Schepen 

Kruishoutem Kristof Callens Schepen 

Lierde Rudy Mortier Schepen 

Maarkedal Ann De Tollenaere Schepen 

Oosterzele Johan Van Durme Burgemeester 

Oudenaarde Marnic De Meulemeester Burgemeester 

Ronse Agnes Van Crombrugge Schepen 

St.-Lievens-Houtem Sabrina Coppens Schepen 

Wortegem-Petegem Frank Cnudde Schepen 

Zingem Kathelijne Van Betsbrugge Schepen 

Zottegem Kurt De Loor Schepen 

Zwalm Guido De Temmerman Schepen 
 
 

VVV’s Vertegenwoordiger Functie 

VVV Brakel Eric Van Cauwenberghe Voorzitter 

Kon. VVV Zottegem Herman De Vos Voorzitter 

GVVV Vl. Ardennen Guy De Vos Secretaris 

VVV Oosterzele Werner Eeckhout Voorzitter 

 

Verenigingen/instanties Vertegenwoordiger(s) Functie 

RLVA Els Eeckhout Coördinator 

Horeca Vlaamse Ardennen Jean-Paul Vekeman/Luc Beert  Zelfstandigen 

CRVV Tieneke Van de Velde Projectcoördinator  

Unizo Oudenaarde  Kim Van Nieuwenhuize Secretaris 

Pasar Z.O.-Vlaanderen Marie Claire Martens  Diensthoofd  
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1.3. Raad van Bestuur Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2014 

 

Bestuurder categorie 1 Vereniging / Instantie Functie 

Hugo Leroy TOV Bestuurder 

Katia Versieck TOV Manager 

Mieke Belmans TOV Manager 

 

Bestuurder categorie 2 Vereniging / Instantie Functie 

Kristin Vangeyte Geraardsbergen Schepen 

Luc Hoorens Herzele Voorzitter TVA 

Marnic De Meulemeester Oudenaarde Burgemeester 

Agnes Van Crombrugge Ronse Schepen 

 

Bestuurder categorie 3/4 Vertegenwoordiger Functie 

Els Eeckhout RLVA Coördinator 

Tieneke Van de Velde CRVV Projectcoördinator 

 

Bestuurder z/stemrecht Vertegenwoordiger Functie 

Herman De Vos KVVV Zottegem Voorzitter 

 
 

1.4. Gemachtigden Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2014 
 

Mandaat Gemachtigde Vereniging / Instantie 

Voorzitter Luc Hoorens Herzele 

Ondervoorzitter Kristin Vangeyte Geraardsbergen 

Penningmeester Herman De Vos KVVV Zottegem 

Secretaris Wim Haesebeyt TOV (regiocoördinator) 
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2. STATUTAIRE WERKING                                                          

 
2.1.  Raad van Bestuur dd° 27 februari 2014 (Regiocoördinatie Ronse) 
 
 

2.1.1. Goedkeuring vorig verslag vergadering dd° 13 december 2013 te Meilegem 

Er wordt even stil gestaan bij het wegvallen van Tieneke Van de Velde als bestuurder nu 

haar contract bij het CRVV afloopt. Na inzage in de lijst van de verkozenen onder de private 

leden zien we Marie-Claire Martens van Pasar als 3de op de lijst staan met de meeste 

voorkeurstemmen. Er wordt nu echter nog geen beslissing genomen over de vervanging van 

Tieneke. 

 

Agnes Van Crombrugge merkt op dat de crypte van Ronse niet als trekpleister wordt vermeld 

in de regiopocket. Wim haalt aan dat onder de trekpleisters enkel attracties met meer dan 

30.000 bezoekers vermeld worden. 

 

2.1.2. Opening toeristisch seizoen 2014 

De uitnodiging voor de opening van het toeristisch seizoen werd verstuurd naar een brede 

doelgroep m.n.: leden algemene vergadering, raad van bestuur, schepenen voor toerisme, 

burgemeesters, diensten voor toerisme, producenten hoeve- en streekproducten, 

logiesuitbaters, musea en attracties, personeel TOV, varia. Er wordt geen pers uitgenodigd 

omdat het als een sectormoment wordt gezien. 

 

Dit sectormoment zal doorgaan op maandag 17 maart 2014 in de nieuwe zaal O.C. De Lier 

te Sint-Martens-Lierde. Het onthaal wordt voorzien vanaf 12.15u met broodjes en soep. Het 

eigenlijke programma zal doorgaan van 13u. tot 16.00u. waarna nog een netwerkmoment 

volgt.  

 

Met het improvisatiebureau ‘Inspinazie’ uit Leuven werd een programma uitgewerkt met een 

7-tal thema’s m.b.t. toeristisch onthaal en toeristische informatie. Deze worden om beurt 

gebracht door het bureau en de regiocoördinatie. Na de verwelkoming door de voorzitter zal 

Pierre Goffaux (manager toeristisch onthaal bij Toerisme Oost-Vlaanderen) het toeristisch 

onthaal kaderen. Voor de samenwerking met het bureau werd de prijs van € 1.706.60 incl. 

BTW afgesproken inclusief de voorbereidende werkzaamheden. Voor de inhoud van het 

programma werd vooraf ook met Toerisme Vlaanderen gesproken om hun nieuwe visie op 

toeristisch onthaal maximaal te integreren. 
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2.1.3. Campagne ‘Beleef je eigen Ronde’ 

Op 10 februari 2014 kwam er een beperkte stuurgroep samen om de stand van zaken 

betreffende de campagne ‘Beleef je eigen Ronde’ te bespreken. 

Dit waren de agendapunten: stand van zaken, (evt. problemen) en oplossing: 

 Ronde-folder 

 Ronde Toerisme-website 

 Tijdsregistratie-chip 

 Promo-tentje op Omloop Het Nieuwsblad 

 Project Une Autre Provence + eventuele samenwerking met Twente 

 

TVA heeft in 2014 geen budget voor ‘Rondetoerisme’ opgenomen omdat al een budget van 

€ 33.000 werd voorzien voor acties mbt Rondetoerisme ikv het internationaal leaderproject 

met ‘Une Autre Provence’. Acties zoals een meertalige Rondepocket of medewerking aan de 

uitzending van Café Corsari tgv de Vlaamse Wielerweek in het CRVV kunnen daarmee 

worden gefinancierd. 

Marnic De Meulemeester licht de samenwerking ikv Café Corsari toe waaruit blijkt dat er al 

een financieel voorstel voor de samenwerking met de VRT werd uitgewerkt. 

Het partnerschap van de VRT met de Stad Oudenaarde bedraagt € 33.000 wat een beperkt 

budget is in de totale kostprijs (€ 178.000) voor de opnames van deze 4 dagen op een 

buitenlocatie. Als financiële verdeelsleutel werd het volgende voorstel uitgewerkt: 

 Stad Oudenaarde : € 22.000 (2/3) 

 CRVV : € 4.000 (onder de vorm van logistieke steun) 

 TOV: € 2.000 voor de promotie van de tijdsmeting 

 TVA/LVA: € 5.000 voor de promotie van de Vlaamse Ardennen (recreatie en 

streekproducten) 

Na overleg gaat de raad van bestuur principieel akkoord met het voorstel indien Alexander 

Vercamer als voorzitter van Leader Vlaamse Ardennen kan overtuigd worden. Het is 

belangrijk om Leader Vlaamse Ardennen te betrekken bij de inhoudelijke invulling van de 

programmatie. 

 

2.1.4. DARE-project 

 Paalcampings 

In het kader van het DARE-project werden er al 2 paalcampings gerealiseerd m.n. in het 

Muziekbos (Ronse) en aan de oude Scheldearm ‘De Spettekraai’ (Zingem). Telkens 

gebeurde dit i.s.m. het ANB en niet met de respectievelijke gemeenten. 

ANB is goede partner om mee te samenwerken omdat zij de know-how en de mensen 

hebben om deze paalcampings in hun bossen te kunnen inrichten.  
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De samenwerking met ANB maakt het echter moeilijk om naast hun personeelsinbreng 

ook nog een financiële inbreng te vragen. Nochtans voorziet het leaderproject in een 

eigen inbreng van derden, zijnde de aanvragers.  

 

De eigen inbreng voor de eerste 2 paalcampings bedroeg € 2.088,04 en werd in 2013 

door TVA gedragen zonder evenwel het voorziene DARE-budget te overschrijden. 

 

Met Mieke Belmans van TOV werd er al besproken om voor de nieuwe paalcampings 

toch een financiële tussenkomst te vragen aan ANB. De financiële tussenkomst met de 

gemeente Brakel zou dan kunnen dienen voor de promotionele ondersteuning.  

De raad van bestuur wil niet opnieuw TVA laten opdraaien voor de eigen inbreng in de 

kosten van de paalcampings. ANB moet indien ze dit willen zelf maar extra middelen 

vrijmaken. Marnic De Meulemeester staat achter deze beslissing en herhaalt dat het voor 

de steden en gemeenten ingevolge de nieuwe BBC niet meer zo evident is om steeds 

maar financieel tussen te komen in allerhande projecten. 

 

 Innovatie routes 

TVA kocht eind 2013 een nieuw routeplatform aan bij Route You in het kader van het 

DARE-project. Daarmee kan worden samengewerkt met de kleinere gemeenten om 

digitale routes te ontwikkelen. TVA zorgt dus voor het routeplatform, aanvragers zolas de 

gemeenten voor de content. De eerste routes die worden voorzien zijn routes in het 

kader van het Dostrade-project in Ename en in het kader van het project Agrotoerisme in 

de vallei van de Rooigemsebeek. In deze projecten is er een budget voorzien voor de 

content van respectievelijk € 16.000 en € 15.000. 

Voor de aankoop van het routeplatform werd de eigen inbreng door TVA gedragen ipv 

door derden. De aanvragers dienen immers behoorlijke budgetten vrij te maken om een 

aantrekkelijke content aan te maken. Het routeplatform kan dan als overkoepelend 

aanbod aan alle gemeenten van de Vlaamse Ardennen worden aangeboden. Deze kost 

werd al boekhoudkundig ten laste genomen in het jaar 2013. De raad van bestuur gaat 

hiermee akkoord. 

 

 Natuurexploratie 

Hiervoor stond nog een budget van € 6.000 open. Een 6-tal logiesuitbaters doen mee om 

in het kader van de actie ‘Natuurexploratie’ kruidenarrangementen te ontwikkelen. Aan 

hen wordt gevraagd om elk een tussenkomst te doen van € 100 of in totaal € 600 wat 

neerkomt op een eigen inbreng van 10%. De resterende inbreng van 25 % of € 1.500 

komt in principe ten laste van de respectievelijke gemeenten. De raad van bestuur gaat 

akkoord om deze kost door TVA te laste te nemen. 
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2.1.5. Molenproject 

Volgende acties zijn gepland in het kader van het leaderproject ‘Vlaanderens Mooiste 

Landschap door de ogen van de molenaar’: 

 Molenfilm 

 Extra infozuilen 

 Toeristische molenkaart 

 Geocache per molen 

 Educatief pakket voor scholen en groepen 

 

Toerisme Vlaamse Ardennen is copromotor in het leaderproject voor een totale uitgave van  

€ 11.000 en voor een eigen inbreng van € 5.000. 

 

Dit zijn de geraamde uitgaven: 

 Tussenkomst toeristische molenfilm: € 2.775 

 Aankoop max. 2 infozuilen: € 2.000 

 Verplichte tussenkomst in gemeenschappelijke promotiekosten: € 250 

 Realisatie toeristische molenkaart: resterend budget van € 5.975 

 

De regiocoördinatie werkt momenteel volop aan de realisatie van een nieuwe toeristische 

molenkaart dat de toeristische kaart Vlaamse Ardennen 2014 moet worden. Naast 

molenerfgoed komen ook de logies uitgebreid aan bod, op vraag van de sector. 

 

2.1.6. Campagne ‘Proef de Vlaamse Ardennen’ 

De raad van bestuur ontvangt de nieuwe brochure van de ‘Evenementenmaand Maart’ dat 

n.a.v. het leaderproject ‘Proef de Vlaamse Ardennen’ werd gerealiseerd. Wim schetst het 

verder verloop van de campagne dat met het leaderproject ‘Agrotoerisme Rooigemsebeek’ 

en met een uitbreiding daarvan naar de Vlaamse Ardennen zal worden verdergezet: 

 Organisatie van ‘boerenmarkten’: Agnes Van Crombrugge vraagt of dit concept 

inderdaad in heel de Vlaamse Ardennen kan worden uitgewerkt? 

 Picknickactie zomer 2014: het wordt stilaan tijd om een concept hiervoor uit te 

werken. Daarvoor wordt onder meer gerekend op de medewerking van Ben Bauters 

die als stagiair voor 4 maanden aan de slag gaat bij de regiocoördinatie TVA 

 

2.1.7. Varia 

 Brochure ‘Beiaardconcerten Vlaamse Ardennen’: op vraag van Oudenaarde en de 

steden zal een nieuwe brochure over beiaardconcerten in de Vlaamse Ardennen 

worden uitgebracht naar voorbeeld van een project in West-Vlaanderen. Ook in 
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Brakel en Herzele zijn geïnteresseerd. De gemeenten zijn akkoord om voor hun deel 

in de kosten tussen te komen; 

 Er zal niet verder geïnvesteerd worden in de digitale iPad-versie van de regiopocket, 

ook omdat de kostprijs gevoelig is gestegen en omdat in de toekomst de nieuwe 

website ook mobiele toepassingen zal mogelijk maken. 

 

2.2. Raad van Bestuur dd° 8 mei 2014 (Zottegem) 

 

2.2.1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. dond. 27 februari 2014 te Ronse 

Wim Haesebeyt merkt op dat in het verslag een aantal beslissingen werden genomen m.b.t. 

het DARE-Leaderproject die hun financiële weerslag vinden in de uitgaven en de rekeningen 

van het boekjaar 2013. In totaal betreft het hier een afgerond bedrag van € 5.500 aan eigen 

inbreng dat oorspronkelijk door derden diende ingebracht te worden. Deze uitgaven kunnen 

evenwel in het leaderproject worden opgenomen en voor 65% gesubsidieerd worden. 

 

2.2.2. Zomerevenement 2014 ‘Picknicken in de Vlaamse Ardennen’ 

Deze actie begint te lopen vanaf eind juni 2014. Tijd dus om nog enkele principiële 

beslissingen te nemen. De actie en het zomerevenement kaderen in het leaderproject 

‘Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek’ waar 3 types van evenementen zijn 

voorzien m.n. boerenmarkten, picknickhappenings en gastronomische evenementen. 

 

Concept : De regiocoördinatie werkte verschillende types picknickarrangementen uit: 

 Wandelen met je picknickrugzak 

 Fietsen met je picknickfietszak 

 Picknicken op een mooi picknickplekje 

 

Telkens wordt naar samenwerking gezocht met horecazaken, hoeves, winkels of logies. 

Deze worden verplicht om met minimaal 3 lokale hoeve- en streekproducten te werken voor 

het vullen van het picknickpakket. 

 

Toerisme Vlaamse Ardennen zal ondersteuning brengen in de vorm van : 

 Gratis ter beschikking stellen van kwalitatieve picknickdragers 

 Promotievoering 

 

Toerisme Vlaamse Ardennen beschikt hiervoor over een budget van € 43.500 die gehaald 

worden uit het leaderproject ‘Agrotoerisme Rooigemsebeek’ en uit reguliere middelen voor 

productontwikkeling en promotie van de campagne ‘Proef de Vlaamse Ardennen’ m.n.: 

 Agrotoerisme Rooigemsebeek: € 12.000 (voorjaar-zomer-najaar) 

 Reguliere middelen ‘Proef de VA’: € 31.500 (voorjaar-zomer-najaar) 
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Voor het picknickzomerevenement kan zo toch gemakkelijk € 23.000 vrijgemaakt worden. 

Als promotie wordt voorzien in een A5-brochure, affiches, website en sociale media en 

media-acties in ruil voor het wegschenken van picknickdragers aan de mediasector. 

 

Beslissing: 

 Er wordt geopteerd voor om met één enkele picknickzak te werken 

 Er wordt beslist de picknickzakken gratis aan te bieden maar eventuele schade te 

laten vergoeden door de klanten. 

 Algemene informatie over de voedselveiligheid wordt meegegeven aan de toerist-

recreant door het bijsteken in de rugzak en het vermelden in de promotiefolder.  

 

2.2.3. Europadag op zondag 11 mei 2014 te Oudenaarde en de Rooigemsebeekvallei  

TVA zal samen met RLVA een promotiestand uitbaten op de Hoeveslagerij Rooigemsebeek 

in Huise (Zingem).  

 

2.2.4. Opmaken agenda algemene vergadering TVA juni 2014 

De raad van bestuur gaat akkoord voor de organisatie van de algemene vergadering op 

vrijdag 20 juni 2014 om 15u in de Valleihoeve te Huise (Zingem). 

Datum en plaats zijn gekozen in functie van de lancering van het picknickzomerevenement 

dat kadert in het leaderproject ‘Agrotoerisme Rooigemsebeek’. 

 

2.2.5. Bespreking rekeningen 2013 

Wim Haesebeyt bespreekt de definitieve afsluit van de rekeningen 2013 en stelde daarbij 

vast dat het eigen vermogen van TVA per 31-12-2013 niet € 61.000 (voorlopige afsluit 13-12-

2013) maar € 46.683,06 bedraagt. 

 

Overlopende rekeningen 

Bij het opmaken van de definitieve afsluit van de rekeningen 2013 werd opgemerkt hoeveel 

er met overlopende rekeningen diende gewerkt te worden om de resultatenrekening in grote 

mate in overeenstemming te brengen met hetgeen werd gebudgetteerd. 

 

Afsluit actie promotie DARE-project 

Een ander probleem dat de rekeningen en de balans nog enigszins wijzigde ten opzichte van 

de voorlopige afsluit is het feit dat nog heel wat ontvangen leadersubsidie dienden te worden 

doorbetaald door TVA als hoofdpromotor aan TOV als copromotor. Een aanzienlijk bedrag 

van € 34.316,10 diende aan TOV teruggestort te worden en niet de € 17.528,13 zoals eerder 

geraamd. Een verschil van € 16.787,97 werd onterecht als eigen vermogen beschouwd. 
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Ontvangsten 2013 

Er werden geen subsidies voor infozuilen ontvangen omdat er ook geen uitgaven waren. 

De bedrijfsopbrengsten voor het DARE-project komen dubbel zo hoog uit als begroot  

(€ 30.365,98 ipv € 15.450). Het gaat hier over ontvangen leadersubsidies die nog moeten 

worden doorgestort aan TOV als copromotor. 

 

Uitgaven 2013 

De post ‘Publiciteit’ werd aanzien als een algemene pot voor alles en nog wat m.n. : 

 Met het wegvallen van de brochure ‘Plattelandstoerisme’ en de betalende 

regiopagina’s is deze jaarlijkse kost in de post ‘algemeen’ weggevallen 

 Rondefolder: opmaak en drukwerk van de Ronde-arrangementenbrochure  

 Najaarsactie: partnership met De Persgroep aangevuld met social media-acties 

 Dare-promotie: met een totale kost van € 38.782,56 boven budget, vooral kosten voor 

promotie die na het ontvangen van leadersubsidies nog aan TOV moeten 

terugbetaald worden 

 Productontwikkeling: 

o Aankoop digitaal routeplatform voor routes buiten gebied (DARE - € 10.587) 

o Kosten promotionele ondersteuning Ronde 100 zomerevenement en MY 

Tours app. 

o De DARE-uitgave werd via een overlopende rekening nog op 2013 in 

rekening gebracht.  

o De 2/1 advertentie in Knack Weekend werd geplaatst door TOV ter waarde 

van € 25.780 terwijl slechts € 20.000 was voorzien. 

 

2.3. Algemene Vergadering dd° 18 juni 2014 (Zingem) 

 

2.3.1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd° 13/12/12 te Meilegem 

Er zijn geen opmerkingen. 

 

2.3.2. Statutaire werking 

Wim Haesebeyt verwijst naar het uitvoerig jaarverslag 2013 en licht enkele hoofdlijnen toe. 

 

a. Organisatiestructuur 

2013 was een verkiezingsjaar voor gemeenten en provincies wat ook de samenstelling van 

de algemene vergadering en de raad van bestuur voor TVA wijzigde. 

Na de installaties bij de gemeenten en de provincie werden ook door TVA verkiezingen 

georganiseerd om een nieuwe algemene vergadering en raad van bestuur te kunnen 

samenstellen. 

 



14 

 

b. Statutaire werking 

Er wordt een overzicht gegeven van alle raden van bestuur en algemene vergaderingen die 

gedurende het jaar hebben plaats gevonden. Er wordt verwezen naar het jaarverslag. 

 

c. Activiteitenverslag 

 Toeristische infrastructuur 

De belangrijkste initiatieven worden genomen door TOV zoals fiets- en 

wandelroutebrochures. 

 

 MY Tours-applicatie 

Is een nieuw digitaal routeplatform met 12 nieuwe stedelijke erfgoedwandelroutes in de 4 

steden van de Vlaamse Ardennen ( 3 routes per stad en in 4 taalversies). Deze app werd 

ontwikkeld in het kader van een impulsproject waarvoor 70 % subsidies werd bekomen 

van Toerisme Vlaanderen en de resterende 30 % door de 4 steden. TVA vervulde een 

coördinerende rol. 

 

 My Route You Pro of ‘Op stap’ 

Als gelijkaardig product bedoeld voor de kleinere gemeenten. Deze app is een 

goedkopere versie en werd aangekocht in het kader van het leaderproject DARE-regio 

Vlaamse Ardennen. Alle gemeenten of organisaties van de Vlaamse Ardennen kunnen er 

gratis kwalitatieve routes in opladen mits ze zelf voor de content zorgen. 

 

 Marketing 

Twee campagnes: Beleef je eigen Ronde en Proef de Vlaamse Ardennen 

 

2013 is het jaar van de Ronde met de viering van 100 jaar Ronde Van Vlaanderen. 

TOV kwam speciaal voor deze viering uit met een : 

o Luxueuze Ronde Magazine 

o Ronde Pas (voordeelpas voor de verblijfstoerist) 

o ‘Beleef je eigen Ronde’ nieuwe website 

o 5 nieuwe Ronde-thematochten vanuit 5 steden (4 steden + Ninove) 

 

      TVA maakte werk van: 

o Ronde-arrangementen brochure 

o Nieuwe wedstrijdsite www.vlaanderensmooistelandschap.be in het kader van 

het leaderproject ‘DARE-regio Vlaamse Ardennen’ en ter promotie van de 

Ronde-arrangementen; 

o Ronde-evenement ‘Zomerzoektochten in de Vlaamse Ardennen’ ism de 4 

steden en ter promotie van de Ronde-thematochten 

http://www.vlaanderensmooistelandschap.be/
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Campagne ‘Proef de Vlaamse Ardennen’ 

 Bierkaart Vlaamse Ardennen 

 Nieuwe culinaire fiets- en wandelroutes 
 

Najaarscampagne 

 Insert-campagne in de kranten van de Groep Concentra (GvA en BvL) 

 December 2013 : startmoment nieuw leaderproject ‘Agrotoerisme in de vallei van de 

Rooigemsebeek’ en bij uitbreiding voor heel de Vlaamse Ardennen. De sectoren 

toerisme, horeca en landbouw willen er samenwerken op vlak van evenementen als 

boerenmarkten, picknicken en gastronomie. 
 

Deze evenementen werden door TVA in de loop van 2013 ondersteund 

 Nokere koerse 

 Retro Ronde De Luxe 

 Nationale Feestdag Warandepark te Brussel 

 Winterjaarmarkt 
 

Free Publicity door TOV, TV, TVA en de stad Oudenaarde n.a.v. 100 jaar Ronde Van 

Vlaanderen 
 

Marnic De Meulemeester stelt als burgemeester nieuwe initiatieven voor op vlak van 

verblijfstoerisme in Oudenaarde: 

 Nieuw ‘Leopold Hotel’ met 60 kamers en gericht op fietsers 

 Aankoop terreinen voormalige Camping Kompas 

 

d. Jaarrekeningen 2013 

Uit de rekeningen blijkt dat TVA het jaar 2013 begon met een eigen vermogen van € 

59.433,53 en het jaar 2013 eindigde met een eigen vermogen van € 46.683,06. 

Deze daling van het eigen vermogen was gepland en ook begroot. 

De vzw wordt op basis van de voorgestelde cijfers gezond verklaard met een eigen 

vermogen van € 46.683 wat neerkomt op 41,7 % van de jaarlijks financiële bijdrage.  

De rekeningen worden goedgekeurd. De algemene vergadering geeft kwijting aan de 

bestuurders voor de jaarrekeningen van 2013. 

 

2.3.3. Bespreking en evaluatie regiowerking voorjaar 2014 

De vergadering ontvangt bij aanvang van de vergadering een bundel met alle nieuwe 

publicaties van 2014 die op dat moment al zijn uitgegeven: 

 Het toeristisch magazine 

 De regiopocket 
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 De toeristische molenkaart  

 Een beiaardconcertenbrochure voor de Vlaamse Ardennen (op initiatief van de Stad 

Oudenaarde in samenwerking met de 4 steden en de gemeenten Brakel en Herzele) 

 Picknicken in de Vlaamse Ardennen  

 De nieuwe ‘Stap Af!’ van TOV 

 

Verschillende van deze brochures zijn tot stand gekomen in  het kader van de 

projectwerkingen die  momenteel nog lopen. 

 Het molenproject: toeristische molenkaart, najaar : molenbrochure in realisatie 

 Agrotoerisme: picknickbrochure 

 

2.3.4. Voorstelling en lancering zomeractie 2014 

In het kader van het project ‘Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek’ en de 

campagne ‘Proef de Vlaamse Ardennen’ werd als zomeractie een ‘Picknickhappening’ 

uitgewerkt in de Vlaamse Ardennen. 

 

2.3.5. Varia 

- Werner Eeckhout van VVV Oosterzele vraagt waarom in de regiopocket 2014 bepaalde 

horecazaken opgenomen worden terwijl ook nog andere interessante zaken kunnen vermeld 

worden. An De Pauw antwoord hierop dat dit jaar gekozen werd om alle horecazaken op te 

nemen die deelnemen aan de ‘Bierkaart Vlaamse Ardennen’. 

- Marie-Claire Martens van Pasar maakt van de gelegenheid gebruik om ook de nieuwe 

Pasar-avondwandelingen in de zomervakantie aan te kondigen. 

 

De voorzitter houdt zijn toespraak ‘Picknicken in de Vlaamse Ardennen’ waarna de pers en 

de aanwezigen op de algemene vergadering worden uitgenodigd op een picknick in de 

Valleihoeve te Huise. 

 

2.4. Raad van Bestuur dd° 9 september 2014 (Geraardsbergen) 

 

2.4.1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 8 mei 2014 te Velzeke 

Er zijn geen opmerkingen 

 

2.4.2. Bepalen van de agenda voor de RVB en AV TVA in het najaar 

Volgende data worden vastgelegd: 

 Raad van Bestuur: dinsdag 4 november 2014 om 14u 

 Algemene Vergadering: vrijdag 12 december 2014 om 16u 
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2.4.3. Stand van zaken projectwerking met financieel overzicht 

Volgende 7 subsidieprojecten werden met de Raad van Bestuur besproken: 

 Leaderproject 2de fase toeristische signalisatie (einddeclaratie) 

 PDPO-project 2de fase toeristische signalisatie (einddeclaratie) 

 Leaderproject ‘Molenproject’ (einddeclaratie) 

 Leaderproject ‘DARE-regio Vlaamse Ardennen’ (einddeclaratie) 

 Leaderproject RLVA/TVA ‘Samenwerken aan Vlaanderens Mooiste 

Landschap’(einddeclaratie) 

 Impulsproject Toerisme Vlaanderen ‘digitale stedelijke erfgoedroutes’ (einddeclaratie) 

 Leaderproject ‘Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek’ (6/2013 t/m 6/2015) 

 

Nog te verwachten inkomsten : € 108.032,36 (€ 80.144,36 subsidies en financiële bijdragen 

derden + € 27.888 2de schijf financiële bijdrage TOV). Deze verschillende inkomsten mogen 

verwacht worden voor einde 2014 

Nog te verwachten uitgaven: € 37.857,62 (uitstaande schulden aan TOV) + € 9.650 (My 

Tours + aankoop fotomateriaal leaderproject ‘samenwerken aan VML’) 

Nog beschikbaar bedrag na deze betalingen : € 90.622,74 

 

Aankoop landschapsfoto’s Bart Heirweg 

Eén van de bijkomende uitgaven is de aankoop van fotomateriaal bij landschapsfotograat 

Bart Heirweg uit Oudenaarde. Deze aankoop kan gebeuren in het kader van het aflopende 

leaderproject ‘Samen werken aan VML’. 

Op die manier kan TVA voor € 5.000 kwalitatieve landschapsfoto’s aankopen waarvoor het 

maar voor een eigen inbreng van 35% of 1.750 dient te zorgen. De gebruiksrechten gelden 

tot einde 2016 en komen ook toe aan de andere partners van het project (RLVA en ECO²). 

 

Sponsering “Café Corsari” n.a.v. Vlaamse Wielerweek en week voor de Ronde 2014 

Op de raad van bestuur van 27 februari 2013 werd beslist principieel akkoord te gaan op de 

vraag van de Stad Oudenaarde om financieel mee te participeren in het VRT-programma 

‘Café Corsari’ t.g.v. de RVV en de Vlaamse Wielerweek waarvan de Ronde de apotheose is. 

De VRT vroeg aan de Stad Oudenaarde € 33.000 waarvan het zelf 2/3de of € 22.000 wou 

ophoesten. Voor de resterende € 11.000 werden volgende sponsors of medecontractanten 

aangesproken: CRVV (€ 4.000), TVA (€ 5.000) en TOV(€ 2.000). 

Pas in augustus 2014 werd beslist dat leadermiddelen niet voor het sponsoren van dit VRT-

programma kunnen worden gebruikt. TVA dient dus zelf de inbreng van € 5.000 te dragen. 

 

Beslissing: De regiocoördinatie zal de factuur betalen en inpassen in de post ‘Publiciteit’. 

TVA gaat na hoe de resterende TNS-middelen ‘Cyclotoerisme’ kunnen gebruikt worden. 
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2.4.4. Toelichting nieuw programmadocument plattelandsontwikkeling 

Door dit door de provincie goedgekeurd programmadocument voor plattelandsontwikkeling 

2014-2020 wordt het mogelijk gemaakt opnieuw plattelandsprojecten in te dienen: 

Voor de Leaderwerking zijn er voor deze periode 3 leadergebieden mogelijk per provincie : 

Meetjesland, Waasland en de Vlaamse Ardennen. 

Een coördinatieteam maakt momenteel werk voor het uitschrijven van een nieuwe lokale 

ontwikkelingsstrategie (LOS) voor Leader Vlaamse Ardennen.  

De regio zal hierbij worden betrokken tijdens 2 startmomenten. De data van deze 

startmomenten worden meegedeeld aan de leden van Toerisme Vlaamse Ardennen. 

 

2.4.5. Strategisch beleidsplan toerisme en recreatie Vlaamse Ardennen 

Na het afsluiten van enkele subsidieprojecten hoopt de regiocoördinatie de nodige tijd te 

kunnen vrijmaken voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan voor toerisme en recreatie 

in de Vlaamse Ardennen. Er zal hiervoor een consultingbureau aangetrokken worden. 

Mieke Belmans vraagt om het gunnen van de opdracht door TOV te laten doorgaan op de 

raad van bestuur van TOV van 6 november 2014. 

Tijdens het stedenoverleg werd voorgesteld om ook de 4 steden specifiek op te nemen in het 

planningsproces en het beleidsplan. Dit beleidsplan kan dan voldoende zijn voor de steden 

om bij toekomstige subsidiedossiers de subsidieaanvraag te kaderen. 

 

2.4.6. Werking najaar 2014 

 

a. Tussentijdse evaluatie picknick zomeractie 

Er werden maar weinig picknickarrangementen genoteerd : 

 26 logies: nog maar enkele logies noteerden tot vandaag een boeking.  

Aangehaalde redenen : late lancering en regenweer 

 4 hoeves: De Valleihoeve en Stal Blockeel hebben nog geen meerverkoop ervaren. 

Stokerij Van Damme noteerde eind augustus slechts 1 boeking 

 Picknickevenenementen: Met een 100-tal inschrijvingen scoren de Panoramapicknick 

(RLVA/Kwaremont) en OMD-picknick Zwalm behoorlijk. De Kasteelmarkt in 

Leeuwergem telde 12 boekingen. De Midsummer in Geraardsbergen en 

Zomerjaarmarkt in Houtem kenden minder succes en vielen deels in het water. 

 

Beslissing:  

Een definitieve evaluatie volgt nog. De bedoeling is om enkele kwalitatieve toeristische 

picknickacties over te houden. 
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b. Gastronomisch najaarsevenement 

In het kader van het leaderproject ‘Agrotoerisme in de Rooigemsebeek en VA’ is in het 

najaar een najaarsactie gepland rond het thema ‘Gastronomie’. 

Uitgangspunten: vermarkten van de lokale hoeve- en streekproducten, samenwerken met de 

horeca en toevoegen van een toeristisch element. 

Een 13-tal toprestaurants werden door het Proefcentrum voor de Groententeelt benaderd ikv 

het leaderproject ‘In my backyard: delicatessen op een dienblad’. TVA beslist dat enkel deze 

kunnen deelnemen aan de najaarsactie. 

Ter promotie zullen verhalen en reportages over hoeve- en streekproducten en 

streekgerechten onder de aandacht gebracht worden via de nieuwe en sociale media. 

 

c. Organisatie van ‘Boerenmarkten’ 

Op boerenmarkten staan is een zware tijdsinvestering voor de boeren/marktkramers en een 

goede promotie en belevingswaarde van de markt is makkelijker gezegd dan gedaan. 

Bestaande boerenmarkten zijn deze in Oudenaarde en Gavere. 

Er wordt momenteel onderzocht waar en in welke vorm ook in andere gemeenten nog 

boerenmarkten kunnen worden georganiseerd om vervolgens voor deze doelgroep (bij 

voldoende interesse) een studie-uitstap in het najaar naar de boerenmarkt in Gaasbeek te 

organiseren. 

 

d. Deelname aan 50plus-beurs te Utrecht van 16 t/m 20 september 2014 

De raad van bestuur gaat akkoord me een 50/50-regeling tussen de 3 steden 

(Geraardsbergen, Oudenaarde en Ronse) en TVA waarbij de hotelkosten van de 

meereizende baliemedewerkers bijkomend aan de steden wordt aangerekend. 

TVA betaalt ook nog extra materiaalkosten voor de kant-en-klare stand. 

 

2.4.7. Nieuw van TOV/POV 

Mieke Belmans heeft volgende aankondigingen vanuit TOV en de provincie die de sector en 

de gemeenten kunnen interesseren: 

 Infodag ‘Uitstappen voor groepen’ op 29/01/2015 in Ronse 

 Meeting Industry-famtrip op 17/10/2014. Deze eerste famtrip wordt georganiseerd om 

klanten kennis te laten maken meet een aantal Meeting Planners uit de regio 

 Route-infrastructuur: er zal een nieuwe uitbesteding gebeuren voor het onderhoud 

van de bewegwijzering in Oost-Vlaanderen 

 Brochure Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2015: de Vlaamse Ardennen zijn met 

29 adverterende logiesuitbatingen koploper in het aantal aanbiedingen van logies in 

deze nieuwe brochure 2015 
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2.4.8. Varia 

Er wordt een voorstel gedaan om 3 personen die voorheen nauwer bij de vzw betrokken 

waren opnieuw een rol in de regiowerking toe te delen: 

 Marc De Brakeleer: passie voor het Rondetoerisme  

 Paul Kongs: kennis en ervaring als geschiedkundige en ex-voorzitter VVV Gaverland 

 Guy De Vos: secretaris GVVV Vlaamse Ardennen 

 

Beslissing 

Luc Hoorens zal als voorzitter en bestuurder RVB van het CRVV contact opnemen met Marc 

De Brakeleer. De RVB wil geen concrete mandaten uitdelen maar wel ingaan op losse 

vormen van samenwerking. 

 

2.5. Raad van Bestuur dd° 4 november 2014 (Ronse) 

 

2.5.1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 9 september 2014 te G’bergen 

Er zijn geen opmerkingen 
 

Annelies Lenoir en schepen Agnes Van Crombrugge van de Stad Ronse wensen de raad 

van bestuur in te lichten over het goedgekeurd impulsproject bij Toerisme Vlaanderen voor 

hun nieuw in te richten infokantoor ‘Poort tot de Vlaamse Ardennen’. 

 

2.5.2. Stand van zaken lopende acties 
 

a. Najaarsactie ‘Gastronomie’ 

In het najaar wordt er campagne gevoerd rond vergeten en nieuwe groenten en 

streekproducten in het kader van het leaderproject ‘Agrotoerisme in de vallei van de 

Rooigemsebeek’ in samenwerking met de reca-sector in de Rooigemsebeek en bij 

uitbreiding in de Vlaamse Ardennen. 

 

Voor de gastronomie-campagne worden 3 soorten van promotieacties ondernomen: 

 Een website 

 Een persdossier 

 Een facebookactie 

 

Er wordt aan de RVB online een voorbeeld gegeven van wat de actie tot op heden al heeft 

opgeleverd aan likes en reacties . 

 

b. Stand van zaken nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie Leader Vlaamse Ardennen 

Het startmoment waarop mensen uit de hele regio en vanuit verschillende sectoren waren op 

uitgenodigd had plaats op 9 oktober 2014 in CC De Mastbloem te Kruishoutem. 
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Onder begeleiding van ILVO werd er een onderzoek gedaan naar waardevolle thema’s die 

voor een nieuwe leaderperiode relevant kunnen zijn. De bekomen input werd door ILVO 

geanalyseerd en gestructureerd en werd aan het coördinatieteam Leader Vlaamse Ardennen 

voorgelegd. De 15 bekomen thema’s werden afgeslankt naar 3 thema’s: 

 Leefbare dorpen 

 Profilering en promotie van de streekidentiteit 

 Landbouw- en natuureducatie 

 

Tegen einde december 20154 dient het leaderdossier volledig ingediend te worden bij de 

VLM-Beheersauthoriteit waar het moet worden goedgekeurd om de erkenning voor een 

nieuwe leaderperiode binnen te halen. 

 

Beslissing: 

De RVB en de Algemene Vergadering zullen verder op de hoogte gehouden worden van 

nieuwe beslissingen op vlak van inhoud, afbakening en bestuur. 

 

 

2.5.3. Voorstel marketingactieplan en budget 2015 
 

a. Concept en uitgangspunten 

Een belangrijk punt op de agenda is de bespreking van het marketingactieplan voor 2015. Er 

wordt vertrokken vanuit de algemene visie en uitgangspunten van het huidige beleidsplan 

voor toerisme in de Vlaamse Ardennen. De toeristische profilering van de regio wordt als 

leidraad genomen bij het uitwerken van het concrete beleidsplan. 

Om bezoekers naar de streek te lokken worden bestaande campagnes verder uitgewerkt 

 Beleef je eigen Ronde + WK Wielrennen Journalisten 2015 

 Proef de Vlaamse Ardennen + jaarthema ‘Bier’ in 2015 

 

Bijzondere aandacht wordt geschonken aan: 

 Klantentevredenheid 

 Efficiënte en slimme communicatie 

 

Het internet en de nieuwe en sociale media worden bij TVA elk jaar weer meer als een 

belangrijke schakel in de communicatiemix naar voor geschoven. Om een efficiënt 

communicatieplan op te maken is het ‘Customer Journey model’ een ideaal hulpmiddel.  

 

b. Actieplan 

Het ‘voorstel van actieplan’ werd op 3 november besproken met de dienst marketing van 

TOV waar nog enkele opmerkingen en voorstellen werden gedaan. 
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Als belangrijke acties inzake promotie worden naar voor geschoven: 

 Aanwezigheid op toeristische websites en publicaties van derden 

 het organiseren van een wervende campagne  

 Centraal stellen van de eigen webiste  

 Ontwikkelen van een volledig nieuwe regiopocket  

 Een nieuwe Rondepocket voor de Vlaamse Ardennen 

 Een toeristische bierkaart (jaar van het bier) 

 Aanwezigheid op allerhande publieksevenementen in binnen- en buitenland 

 Genereren van ‘Free publicity’ door pers en PR-acties rond ‘De Ronde’ en ‘Proef de 

Vlaamse Ardennen’ 

 

Als belangrijke acties inzake productontwikkeling worden voorgesteld: 

 Het leaderproject ‘Agrotoerisme’ in de vallei van de Rooigemsebeek finaliseren 

 Uitwerken van een zomeractie voor de toeristen maar ook voor de eigen bevolking 

 Ondersteunen van enkele bovenlokale evenementen  

 Het ondersteunen als partner van het platteland + project ‘tuinbouwverleden’ van de 

‘Erfgoedcel Viersprong’ te Moortsele 

 

Als belangrijke acties inzake sectorwerking: 

 Verderzetten en verbeteren van het stedenoverleg 

 Verderzetten van de samenwerking en professionalisering met de logiessector 

 Effectief opzetten van de regionale gidsenwerkingen  

 Bijdragen aan de bovenlokale en sector-overschrijdende samenwerking met de 

regionale organisaties 

 In overleg, samenwerking en interactie met de sector werk maken van de opmaak 

van het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Vlaamse Ardennen 

 

c. budget 2015 

Het budgetvoorstel 2015 wordt aan de RVB voorgesteld. Het werd aangepast aan de 

opmerkingen en voorstellen van de dienst marketing van TOV voor wat betreft de 

marketingacties inzake promotie. Dit leidde tot volgend resultaat : 

 Een globale kostenpost van € 45.000 voor ‘Wervende acties’ 

 Verhoging van de kostenpost ‘Regiopocket’ tot € 35.000 

 Het budget voor beurzen van € 6.000 zal nog worden herberekend (Mieke Belmans 

vindt dit nogal hoog ingeschat) 

 Een nieuwe kostenpost ‘Hostingskosten’ van € 2.000 

 Een budget voor het uitwerken van een speciale actie 
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 Een budget van € 10.000 voor campagnematige actie zoals ‘Toeristische Bierkaart’ 

 Leaderproject ‘Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek’: 

 Ontvangsten: leadersubsidies + financiële bijdragen van de gemeenten 

 Uitgaven : € 19.000 voor infrastructuur (inrichten van 3 picknickplekjes 

 Campagne ‘Proef de Vlaamse Ardennen’ : € 10.000 voor het verderzetten van de 

actie van de ‘Bierkaart Vlaamse Ardennen’ in samenwerking met de horecasector  

 

Eindresultaat budgetbespreking met TOV : 

 de voorlopige totale ontvangsten worden geraamd op : € 153.079 

 de voorlopige totale uitgaven geraamd op : € 160.750 

 de geraamde reserves : dalen van € 55.000 naar € 47.329 

 

Beslissing:  

Voor de algemene vergadering van vrijdag 12 december komt de raad van bestuur nogmaals 

samen om het definitief actieplan en budget voor het marketingactieplan te bespreken en 

goed te keuren 

 

2.5.4. Opstart strategisch planningsproces Vlaamse Ardennen 2015-2020 

Op 4 december vindt de jurering van de ingediende voorstellen plaats. 6 bureaus werden 

aangeschreven. Tegen de volgende algemene vergadering zal hierover meer nieuws zijn. 

 

2.5.5. Opmaak agenda algemene vergadering dd. 12 december 2014 

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde data. 

 

2.5.6. Nieuw Platteland Plus project ‘Tuinbouwverleden’ (Erfgoedcel viersprong) 

Deze erfgoedcel ontwikkelde een nieuw nog in te dienen plattelandsproject rond dit thema 

voor haar gebied van 6 gemeenten waarbij de gemeenten Oosterzele en Sint-Lievens-

Houtem uit de Vlaamse Ardennen. 

Het project wil het tuinbouwverleden in het gebied op een duurzame en hedendaagse manier 

ontsluiten voor een breed publiek aan de hand van 2 sporen: 

 De creatie van een hedendaags toeristisch netwerk met 1 trefpunt per gemeente 

 Kennismaking met hedendaagse tuinbouwbedrijven via een educatief aanbod 

 

Enkele concrete toeristische eindproducten zijn: 

 Ontwikkelen van toeristische arrangementen rond het thema 

 Ontwikkelen van een digitale fietsroute langs het FNW en met ‘Op Stap’ App TVA 

 Uitgeven van laagdrempelige toeristische infogids 
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Vraag 

Aangaan van een opromotorschap voor € 6.000 waarvoor bij goedkeuring een subsidie van 

65 % of 3.900 kan bekomen worden. 

Omdat hier 3 verschillende toeristische regio’s bij betrokken zijn (Scheldeland, Vlaamse 

Ardennen en Waasland) is het beter om als partner aan het project deel te nemen dan als 

copromotor een financiële inbreng te doen voor 1/3de van € 2.100 of voor € 700 per regio. 

 

Beslissing 

De raad van bestuur gaat akkoord om als partner aan het project mee te werken en het 

project te ondersteunen. 

 

2.5.7. Varia 

 Op 13 en 14 december 2014 gaat het slotmoment leaderproject ‘uitbouw 

zorgtoerisme’ door met een persmoment en arrangement vanuit het Zorghotel ‘De 

Pupiter’ tot in Oudenaarde (CRVV en Pam Ename). Het nieuwe project ‘Toeren met 

Taxi’s’ wordt ook gelanceerd. 

 Tieneke Van de Velde (CRVV) laat weten dat het World Press Championship 2015 

niet doorgaat als impulsproject Vlaamse Regio’s omdat het niet werd weerhouden 

door Toerisme Vlaanderen. Het evenement gaat ondanks deze beslissing door in 

september 2015 

 Tieneke laat weten dat het andere ingediende impulsproject van het CRVV wel werd 

goedgekeurd waardoor de 2de fase in de vernieuwing van het CRVV als 

bezoekerscentrum wel kan doorgaan. 

 

2.6. Raad van Bestuur dd° 12 december 2014 (Zottegem) 

 

2.6.1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 4 november 2014 te Ronse 

Er zijn geen opmerkingen 
 

2.6.2. Toe te voegen agendapunt algemene vergadering 

Nu de opmaak van de nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie Leader Vlaamse Ardennen bijna 

afgerond is stelt zich de vraag wie TVA in de vzw zal vertegenwoordigen. 

Op voorstel van de voorzitter wordt beslist dat Wim Haesebeyt in zijn functie van 

regiocoördinator net zoals in de voorgaande Leaderperiode als PG-lid wordt voorgedragen 

door de raad van bestuur.  

 

2.6.3. Aangepast/aangevuld marketingactieplan en budget 2015 

Aan de raad van bestuur wordt een aangepaste versie van dit plan voorgelegd die ook aan 

de algemene vergadering later zal worden voorgelegd. 



25 

 

 De totale inkomsten worden geraamd op € 227.104  

 De totale uitgaven komen op een bedrag van € 167.250 

 De verwachte reserves komen eind 2015 uit op € 59.854 
 

De raad van bestuur gaat akkoord met het definitief voorstel actieplan en budget 2015. 

 

2.6.4. Opstart opmaak strategisch beleidsplan Toerisme Vlaamse Ardennen 2015-2020 

De raad van bestuur wordt ingelicht over de evaluatievergadering van het huidig beleidsplan 

2009-2012 dat voorafgaand aan de raad van bestuur in het Kasteel Breivelde werd 

gehouden. 

 

De regiocoördinator geeft ook uitleg bij het bestek en de gunningsprocedure die werd 

gehouden voor het toewijzen van de opdracht voor de opmaak van het strategisch plan 

Toerisme Vlaamse Ardennen. 

Naast een nieuw LOS voor Leader Vlaamse Ardennen wordt er ook werk gemaakt van een 

nieuwe plattelandsvisie voor de Vlaamse Ardennen en dit in overleg met de regionale 

partners uit de streek. 

 

2.6.5. Oprichten van het streek-/landschapsfonds Vlaamse Ardennen-Dender 

Omdat het RLVA de intentie heeft om eerstdaags nog een project in te dienen voor de 

nieuwe oproep in het kader van PDPO wordt dit project dat het oprichten van een streek-

/landschapsfonds voor ogen heeft nog ter info voorgelegd aan de raad van bestuur. 

De concrete vraag die zich stelt is of TVA als copromotor of partner het nieuw 

plattelandsproject ingediend als OKW-project bij PDPO mee financieel wil ondersteunen. 

Later wordt hierover een definitieve beslissing genomen. 

 

2.6.6. Varia 

Het slotmoment leaderproject ‘Uitbouw zorgtoerisme Vlaamse Ardennen’ gaat door op 

zondag 14 december 2014 in het CRVV. 

 

2.7. Algemene Vergadering dd. vrijdag 12 december 2014 te Zottegem 

 

2.7.1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Wim Haesebeyt laat weten dat een lijst met bezittingen (activa) van de vzw werd opgemaakt 

zoals gevraagd en bij de documenten voor de vergedering werd gevoegd.  

 

2.7.2. Overzicht acties huidig toeristisch seizoen 2014 

Door middel van een powerpointpresentatie met veel beelden wordt op een overzichtelijke 

manier een impressie gegeven van de acties die gedurende 2014 werden gerealiseerd. 
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2.7.3. Voorstelling marketingactieplan en budget 2015 

Het jaarlijks marketingactieplan blijft telkens uitgaan van de uitgangspunten van het 

bestaand strategisch plan voor de regio en probeert daarnaast te focussen op enkele 

specifieke uitgangspunten.  

 

Enkele opvallende acties in het nieuwe actieplan en budget voor 2015 zijn:  

 Toerisme Vlaamse Ardennen wil nog meer communicatie via het internet voeren en 

promotiemateriaal in prints beperken en afbouwen. Een belangrijke wijziging wordt 

daarom het afschaffen van het toeristisch magazine dat al sinds 2008 wordt verspreid. 

Het zal worden vervangen door een digitale wervende campagne dat gebruik zal makten 

van videomateriaal, interviews en fotoreportages en de nieuwe en sociale media.  

Er wordt werk gemaakt van een wervende campagne dat € 45.000 incl. BTW wat meer is 

dan een verdubbeling van het jaarlijks budget voor het toeristisch magazine (€ 20.000). 

 Op vraag van Horeca Vlaamse Ardennen wordt een budget vrijgemaakt van  

€ 10.000 om de bestaande ‘Bierkaart Vlaamse Ardennen’ na een grondige evaluatie te 

herlanceren. Deze kaart zal aanvullend zijn op een nieuwe toeristische kaart voor de 

Vlaamse Ardennen die samen met TOV zal worden uitgewerkt in het kader van het jaar 

van het bier 2015. Hiervoor wordt een budget vrijgemaakt van € 10.000 dat verder nog 

zal worden verhoogd met extra middelen van TOV om tot een uniek toeristische 

bierkaart te komen. 

 Ook willen we in 2015 nog een grondig vernieuwde uitgave van de ‘Regiopocket’ 

brengen die vooral op vlak van opmaak vernieuwend zal zijn. 

  

Het marketingactieplan voor 2015 en het daarbij horende budget 2015 wordt door de 

algemene vergadering goedgekeurd. 

 

2.7.4. Opmaak nieuw beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen 

De algemene vergadering wordt op de hoogte gebracht van de opstart van een nieuw 

planningsproces om tegen einde 2015 met een nieuw beleidsplan voor toerisme in de 

Vlaamse Ardennen naar buiten te kunnen komen. De kans is groot dat een bureau wordt 

aangeduid dat veel aandacht besteed aan participatiegraad van de hele sector inclusief alle 

gemeenten van de Vlaamse Ardennen. 

 

2.7.5. Nieuwe aanvraag voor erkenning Vlaamse Ardennen als leadergebied 

Met de opmaak van een nieuwe Lokale Ontwikkeling Strategie (LOS) voor de Vlaamse 

Ardennen wordt gehoopt in februari 2015 een nieuwe erkenning als leadergebied voor de 

regio Vlaamse Ardennen weer binnen te halen wat goed zou zijn om nieuwe leadermiddelen 

ten bedrage van een € 2,1 miljoen euro in de komende 6 jaar te bekomen. 
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Positief nieuws is alvast dat de afbakening van het leadergebied volledig  

samenvalt met de 17 gemeenten van Toerisme Vlaamse Ardennen en dat ook alle  

deelgemeenten tot het leadergebied zullen behoren. 

 

Nieuw is ook dat de maatregelen waarrond het LOS inhoudelijk werd uitgewerkt 

rond 3 thema’s werd opgebouwd:  

 Landbouw- en natuureducatie 

 Leefbare dorpen 

 Profilering en promotie van de streekidentiteit 

 

De regiocoördinator haalt aan dat het vooral dit laatste thema is dat kansen biedt om 

toeristisch-recreatieve projecten opnieuw mogelijk te maken gedurende de nieuwe 

leaderwerking die er zit aan te komen. Een definitieve goedkeuring van het LOS en 

de daarbij horende erkenning wordt verwacht tegen februari 2015. 

 

De algemene vergadering gaat akkoord om Wim Haesebeyt in zijn functie van  

regiocoördinator opnieuw als vertegenwoordiger van TVA  af te vaardigen naar de 

Plaatselijke Groep (PG) van Leader Vlaamse Ardennen. 

 

2.7.6. Oprichten van een streek-/landschapsfonds Vlaamse Ardennen-Dender 

Vanuit de organisaties RLVA, Streekoverleg Z.-O.-Vlaanderen en TVA wordt als 

verderzetting van de projecten rond ‘Samen werken aan Vlaanderens Mooiste Landschap’ 

werk gemaakt van een nieuw bij OKW (Omgevingskwaliteit) in te dienen project ‘Oprichten 

van een streek- of landschapsfonds voor de Vlaamse Ardennen’.  

Een dergelijk fonds moet ervoor kunnen zorgen dat voor alternatieve financiering wordt 

gezorgd om projecten die de streek en het landschap in de Vlaamse Ardennen kunnen ten 

goede komen, te kunnen financieren. Ook projecten van toeristische-recreatieve aard zullen 

in principe in aanmerking kunnen komen nadat een nog op te richten beheercomité daartoe 

zal beslissen. Het is daarom belangrijk dat TVA van in den beginne meewerkt aan dit 

initiatief om mee betrokken partner te worden. 

 

Er wordt gevraagd om het project eerst nog meer concreet en gedetailleerd uit te werken.  

De voorzitter vraagt evenwel aan de algemene vergadering om de raad van bestuur de 

bevoegdheid te geven dit project verder op te volgen en te onderzoeken en bij voldoende 

positieve argumenten (binnen takenpakket vzw en toeristische repercussie), de beslissing te 

kunnen nemen om ook effectief tot samenwerking over te gaan. De vergadering gaat 

akkoord met de vraag van de voorzitter. 
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3. ACTIVITEITENVERSLAG                                                          

 
3.1.  Infrastructuur 

 

3.1.1.  Netwerk bivakzones of paalcampings 
 

Nadat in 2012 de eerste 2 paalcampings in de Vlaamse Ardennen werden geïnstalleerd, kon 

nog voor het afsluiten van het leaderproject “DARE-regio Vlaamse Ardennen” een 3de en een 

4de paalcamping worden ingericht. Daarmee beschikken de Vlaamse Ardennen over een 

klein netwerk van bivakzones waarmee de trekkers (wandelaars of fietsers) die op avontuur 

zijn in de Vlaamse Ardennen, op hun wenken worden bediend. 

 

De paalcampings liggen mooi verspreid op de volgende 4 locaties: 

- Muziekbos (Ronse) 

- Oude Scheldearm Spettekraai (Zingem) 

- Koppenbergbos (Oudenaarde) 

- Brouwierweiden (Brakel) 

 

Veel dank gaat uit naar het Agentschap 

voor Natuur en Bos (ANB) die bereid 

waren om niet enkel hun domeinbossen en 

natuurgebieden ter beschikking te stellen 

maar tevens voor de volledige inrichting van de bivakzones hebben ingestaan. Enkel de 

aankoop van de materialen (hout, waterpompen, materiaal terreinvoorbereiding) werden met 

middelen uit het leaderproject betaald. Naast de werkuren voor het inrichten van de 

paalcampings, stond ANB als aanvrager ook in voor de 35% cofinanciering. 

 

In 2014 werd € 3.970,98 uitgegeven voor de realisatie van 2 bijkomende paalcampings. 

65% daarvan werd terugbetaald met leadersubsidies, 35% met cofinanciering van ANB. 

 

Tijdens een slot- en persmoment op 30 juni 2014 werd een busreis georganiseerd 

langsheen 2 bivakzones. Met een plooitentje kon aan de pers een paalcamping-in-gebruik 

worden aangetoond en werd een overzichtskaartje met de 4 paalcampings speciaal voor de 

pers in de persmap gestoken. 

 

Er werden tenslotte afspraken gemaakt onder TVA en ANB d.m.v. een handleiding om de 

kwaliteit en de continuïteit van de paalcampings te blijven garanderen, waarbij ANB vooral 

zal instaan voor de opvolging ter plaatse en TVA de promotie en de sensibilisatie voor haar 

rekening zal nemen. 
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3.1.2.  Kruidenwandelingen en –arrangementen 

Tijdens een workshop ‘Kruiden verkennen in de Vlaamse Ardennen’ die plaatsvond op 25 

november 2013 in B&B De Kolleblomme te Sint-Lievens-Esse en op initiatief van VELT werd 

georganiseerd, heeft Toerisme Vlaamse Ardennen van de gelegenheid gebruik gemaakt om 

een oproep te lanceren om kruidenarrangementen in de Vlaamse Ardennen te ontwikkelen 

als een vorm van ‘Natuurexploratie” zoals ook in het leaderproject “DARE-regio Vlaamse 

Ardennen” was voorzien. 

 

De oproep kende heel wat interesse, zowel van logiesuitbaters als producenten van 

hoeve- en streekproducten en attracties die wensten mee te werken. Een eerste overleg 

vond dan ook plaats op 3 februari 2014 in het NMEC of Kenniscentrum voor Natuur en Milieu 

De Helix in Grimminge. 

  

Aan de hand van een invulformulier konden de logies, attracties en producenten meteen aan 

de slag om een kruidenwandeling uit te stippelen en met de hulp van herboristen uit de 

streek werd dan met kennis van 

zaken verdere concrete invulling 

gegeven aan de kruidenwandelingen.  

 

In de maand april 2014 werden 

vervolgens een aantal 

testwandelingen uitgevoerd met 

buitenstaanders uit de milieu en 

toeristische sector om tot een 

kwalitatief product te komen. 

 

Van kruidenwandelingen naar kruidenarrangementen was een volgende stap.  

Een workshop ‘Kruiden voor logies’ werd een gezellig onderonsje van 6 verschillende logies 

uit de Vlaamse Ardennen (De Groene Weg uit Brakel – Hotel Molenwiek uit Brakel - De 

Korrele uit Zarlardinge, Molen Ter Walle uit Zarlardinge, ’t Goudsbloepje uit Lierde en B&B 

De Notelaar uit Zwalm) resulteerde uiteindelijk in 6 ware verblijfsarrangementen rond 

kruiden. 

 

Alle informatie werd uiteindelijk in een ware kruidengids met kaartmateriaal verzameld en 

uitgegeven. Tenslotte vond de lancering van de kruidenwandelingen en –arrangementen 

plaats op het slotevenement van het DARE-project in B&B De Groene Weg te Opbrakel op 

maandag 30 april 2014. 
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3.1.3.  Geocaches rond wind- en watermolens 

In de zomer van 2014 liep het leaderproject ‘Vlaanderens Mooiste 

Landschap door de ogen van de molenaar’ op haar einde. 

Met medewerking Ben Bauters (stagiair) werd met dit project het 

initiatief genomen om bij enkele molens een geocache te plaatsen. 

Een geocache is een waterdichte doos, met daarin een logboek en 

een aantal voorwerpen. Met een hand-GPs kan je de precieze 

coördinaten bepalen van de schuilplaats. Vervolgens publiceert hij 

die op het internet: www.geocaching.com.   

Andere mensen lezen op de Geocache-website die coördinaten en 

kunnen dan op zoek gaan naar de "cache" (schat). Vinden ze 

hem, dan schrijven ze hun bevindingen over de tocht neer in het logboek en mogen ze uit de 

doos een voorwerp nemen, maar ze moeten er ook weer één bijplaatsen. 

Zo verandert de inhoud van de schat voortdurend. 

Het plezierige aan geocaching is dat diegene die de schat verstopte u laat kennis maken met 

mooie plaatsen, natuurgebieden, bezienswaardigheden, enz., die u anders misschien nooit 

zou ontdekken. 

In de Vlaamse Ardennen werd in het kader van dit project in de omgeving van volgende 

molens een geocache geplaatst: - Boembekemolen (Michelbeke)  

                                                     - Huisekoutermolen (Zingem)  

                                                     - Klepmolen (Balegem)  

                                                     - Zwalmmolen (Zwalm) 

De kostprijs voor de realisatie van een geocache was uiteindelijk vrij laag en beperkte zich 

tot de aankoop van 4 waterdichte munitieboxen ter waarde van € 79,30 waarin de schat en 

het logboek in worden gestopt. Uiteraard komt er wel wat werk bij kijken om zo’n geocache 

online te krijgen via de website www.geocaching.com. 

 

3.1.4  Diverse toeristische infozuilen langs hoeves en molens 

In het verlengde van het project ‘Toeristische signalisatie’ werden ook voor het molenproject 

en het project rond agrotoerisme bijkomende toeristische infozuilen geplaatst, herplaatst of 

stickers vernieuwd: 

- Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek : wandellus Lede 

- Molenproject :  Boembekemolen en Huisekoutermolen 

Kostprijs : € 3.973,27 - € 2.505,59 subsidies - €  519,41 eigen inbreng Boembeke = €  948,27 

http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.com/
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3.2. Marketing en promotie 

 
3.2.1. Algemene visie en uitgangspunten 
 

In afwachting van een nieuw strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de 

Vlaamse Ardennen wordt nog verder uitgegaan van de algemene strategische visie die 

werd uitgezet in het beleidsplan 2009-2012 : 

       - een duidelijke toeristische profilering 

           - een kwaliteitsvol toeristisch product 

       - een doorgedreven samenwerking en professionalisering 

           - meer aandacht voor het verblijfstoerisme 

       - goede samenwerking en afstemming met de sector en aanverwante sectoren 

           - vrijmaken van voldoende middelen en mankracht 

Volgende extra uitgangspunten worden in 2014 aan het actieplan toegevoegd : 

       - de samenwerking en netwerking met de sector en ook met de aanverwante sectoren  

         structureel hervormen  

       - meer aandacht voor de (kleinere) gemeenten 

       - bestaande campagnes en projecten verderzetten en uitdiepen eerder dan nieuwe  

         initiatieven opzetten 

 

3.2.2. Conceptuele uitwerking van het actieplan 2014 

 

a. Campagnes 

De twee productpijlers – landschapstoerisme en Rondetoerisme - uit het strategisch 

beleidsplan blijven nog steeds overeind en zijn handige kapstokken om in het nieuwe 

actieplan 2014 campagnes en projecten aan op te hangen : 

 de campagne 'Beleef je eigen Ronde' wordt ook na het feestjaar 2013 (100 jaar 

Ronde van Vlaanderen) verdergezet. Doel is de Ronde meer doelgroepgericht 

(sportieve fietser) en vooral meer internationaal uit te spelen om het verblijfstoerisme 

te ondersteunen.  

Het vernieuwde Ronde-aanbod n.a.v. het impulsprogramma 'Wielererfgoed en de 

Ronde 100' en de opening van het nieuw hotel 'Leopold' in Oudenaarde (met een 

capaciteit van meer dan 50 kamers) vormen hiervoor een goede basis. 

Willen we deze ambitie waarmaken, dan is een professionele omkadering 

noodzakelijk en dient een goed samenwerkingsverband te worden opgezet met de 

juiste spelers : - in de toeristische sector : CRVV, TOV, TV en private partners  

                        - in de sportieve sector : Flanders Classics, WTC's, etc… 
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 de campagne 'Proef de Vlaamse Ardennen' is perfect als toeristische vertaalslag  

voor de productpijler 'landschap en landschapstoerisme'. 

Culinaire thematische routes, evenementen en producten zoals de lancering van de  

bierkaart Vlaamse Ardennen, kunnen in heel de regio en tot in het kleinste gehucht of    

met de nog meest onbekende producent van hoeve- en streekproducten of 

onbekende attractie worden opgezet en uitgewerkt. Het nieuwe leaderproject van 

EROV en PCM 'Hoeve- en streekproducten in de Vlaamse Ardennen: sterk 

potentieel! is een uitgelezen kans om deze campagne van Vlaanderen Lekkerland  

verder te zetten en uit te breiden over heel de Vlaamse Ardennen en met alle actoren 

en sectoren.  

 

    Enkele lopende en nieuwe projecten zijn ideaal om aan het actieplan invulling te geven:  

        - Slotactie 'Proef de Vlaamse Ardennen' : Culinaire evenementenmaand 'Maart 2014' 

        - 'Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek' (7/2013 t/m 6/2015) 

        - Vlaanderens Mooiste landschap door de ogen van de molenaar (2012 t/m 6/2014) 

 

Toerisme Vlaamse Ardennen had ook de intentie om het projectidee 'Proef de Vlaamse 

Ardennen 2.0' in 2014 in te dienen bij het Agentschap Ondernemen in het kader van de 

subsidiecall 'Ondernemingsvriendelijke gemeente'. Daarmee werd gehoopt meer middelen 

ter binnen te halen om de campagne ‘Proef de Vlaamse Ardennen’ in heel de regio invulling 

te geven en ruim te verspreiden.  

 

Omdat het als koepelorganisatie moeilijk of onmogelijk werd gemaakt om een project in te 

dienen, zal worden uitgekeken om met de ondernemers maar ook met toeristische gidsen 

meer samen te werken binnen de campagne 'Proef de Vlaamse Ardennen' en voor de 

toeristische werking in de Vlaamse Ardennen in het algemeen. 

 

 

3.2.3.  Publicaties 

 

 Toeristisch Magazine 2014 

Het toeristisch magazine wordt zodanig opgemaakt dat het 

zowel wervend als praktisch/informatief is en ondersteuning 

biedt aan de beide campagnes. Voor het nieuwe magazine 

werd uitgegaan van het concept 'Proef de Vlaamse Ardennen' 

waar hoeve- en streekproducten, culinaire en andere routes en 

evenementen als  bindmiddel gebruikt worden om het 

toeristisch-recreatief product tot één geheel te smeden. 
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 Ook de campagne 'Beleef je eigen Ronde' kreeg een plaats in het magazine - weliswaar   

 in mindere mate - maar zal met andere meer specifieke acties doelgroepgericht en meer    

 internationaal verder worden aangepakt en uitgebreid. 

 Het nieuwe magazine zal 40 pagina's omvatten en op 50.000ex worden gedrukt. Er    

 werden 20.000ex. voor de binnenlandcampagne voorzien. Omdat de binnenland   

 campagne stevig werd afgeslankt in 2014 kwamen een 8.000ex. terug begin 2015. 

 

Technische gegevens 

 Oplage : 50.000 ex. 

 Formaat : A4-Magazinestijl 

 Aantal pagina’s : 40 pagina’s 

 Copywriting : Schrijfbedrijf KLA-4 (Koen Lauwereyns), Ronse 

 Opmaak en Lay-out : Publi-Style graphics, Waasmunster 

 Drukwerk : Corelio Printing, Erpe-Mere 

 Digitale versie : online beschikbaar op de website 

 Distributie : Vlaanderen infokantoren, binnen de regio en via binnenlandcampagne 

 Kostprijs : € 17.902,02 

 

 Regiopocket Vlaamse Ardennen 2014 

De regiopocket geeft op een gestructureerde manier (thematisch en 

geografisch) een overzicht van het belangrijkste toeristisch-recreatief 

aanbod van de regio. De pocket wordt ervaren als een informatieve en 

praktische gids maar werkt ook inspirerend en wervend bij het plannen van 

een bezoek aan de regio. 

De plannen van de regiocoördinatie zijn wat betreft de regiopocket 

ambitieuzer dan tot   nog toe gerealiseerd maar zullen zich in 2014 andermaal beperken 

tot een actualisatie en aanpassing (structuur inhoud) in functie van de nieuwe regiosite. 

 

 Technische kenmerken 

 Oplage : 20.000 ex. 

 Formaat : Pocketformaat : 120mm x 210mm 

 Aantal pagina’s : 160 pagina’s 

 Copywriting, concept- en procesbegeleiding : Toerisme Vlaamse Ardennen vzw 

 Opmaak & layout en druk : Geers Offset nv, Oostakker 

 Digitale versie : online beschikbaar op de website 

 Distributie : binnen de regio (TOV, infokantoren, attracties en logies) 

 Kostprijs : € 14.009,91 
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 Toeristische (molen)kaart met overzicht molens en logies 2014 

Een toeristische kaart is en blijft een gegeerde toeristische uitgave voor de toerist die 

naar de regio komt om hier een poosje te verblijven. Het geeft een goed en praktisch 

overzicht van de meest belangrijke bezienswaardigheden en toeristische producten. 

 

Voor 2014 was er het idee om tegemoet te komen aan de vele vragen van toeristen en 

het baliepersoneel, om in de toeristische kaart de logies met een pictogram te situeren en 

deze ook heel summier en genummerd op te lijsten aan de tekstzijde. 

De toeristische kaart voor 2014 werd bovendien gerealiseerd binnen het leaderproject 

over de molens zodat ook de molens en in het bijzonder de 5 participerende molens op 

een bijzondere wijze in de kaart werden opgenomen. 

Zoals alle jaren wordt in een oplage van 25.000ex. voorzien en zal het formaat voldoende 

groot moeten zijn om de logies en de molens voldoende in beeld te kunnen brengen. 

 

Technische kenmerken 

 Oplage : 25.000 ex. 

 Formaat : Vouwkaart in extra groot formaat : 620mm x 840mm 

 Concept en procesbegeleiding : Toerisme Vlaamse Ardennen vzw 

 Opmaak & layout : Publi-Style graphics, Waasmunster 

 Druk : Drukkerij Lowyck, Oostende 

 Distributie : 5 participerende molens, vzw Oost-Vlaamse Molens, binnen de regio  

                   (infokantoren, attracties, logies) 

 Kostprijs : € 9.169,64 - € 3.967,70 leadersubsidies (43,27%) = € 5.201,94 

 

 Zomerbrochure ‘Picknicken in de Vlaamse Ardennen’ 

Voor de zomeractie kon andermaal worden teruggevallen op de beschikbaarheid van 

leadermiddelen om een zomerevenement op touw te zetten. 

In het kader van het leaderproject ‘Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek’ 

werd de zomerbrochure ‘Picknicken in de Vlaamse Ardennen’ uitgewerkt. Qua 

concept en uitwerking werd uitgegaan van het succesvolle evenement 

‘Evenementenmaand Maart’ in 2014. In plaats van een variatie van diverse 

evenementen die iets met de horeca en met hoeve- en streekproducten te maken 

hadden, stond nu het thema ‘Picknicken’ centraal. 

Het mondde uit in een brochure met 32 verschillende picknickacties die werden 

aangeboden door 23 logies, 4 hoeves en 5 organisaties van evenementen. 
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Naast een zomerbrochure werd ook voorzien in een affiche op A3-formaat om in de 

regio meer zichtbaarheid te geven aan het zomerevenement. 

 

Technische gegevens  

 Oplage : 10.000 ex. 

 Formaat : A5-formaat staand 

 Aantal pagina’s : 40 pagina’s 

 Aantal affiches A3-formaat: 100 ex. 

 Concept, copywriting en procesbegeleiding : Toerisme Vlaamse 

Ardennen vzw 

 Opmaak & layout : Publi-Style graphics, Waasmunster 

 Druk : Geers Offset nv, Oostakker 

 Distributie: TOV en binnen de regio (infokantoren, attracties en logies) 

 Kostprijs : € 3.200,87 (enkel affiches werd met leadersubsidie gefinancierd) 

 

 Brochure ‘Beiaardconcerten in de Vlaamse Ardennen’ 

Naar voorbeeld van een interreg-project met West-Vlaanderen als partner kwam via de 

Stad Oudenaarde het idee overgewaaid om een brochure te ontwikkelen voor de regio 

Vlaamse Ardennen over ‘Beiaardconcerten’. Bij nader onderzoek blijkt dat in onze 4 

steden (Oudenaarde, Ronse, Geraardsbergen en Zottegem) en ook in de gemeente 

Brakel een beiaard en ook een beiaardier actief is zodat er geregeld beiaardbespelingen 

plaatsvinden.  

Finaal bleek ook dat in de klokkentoren aan het schepenhuis in Herzele zich een 

elektronische beiaard bevindt en er elk uur bespelingen te horen zijn. 

De raad van bestuur verklaarde zich akkoord om de coördinatie van deze brochure ten 

laste te nemen en 1/7 van de kosten (6 gemeenten + TVA) ten laste te nemen. 

 

Technische gegevens  

 Oplage : 10.000 ex. 

 Formaat : A5-staand 

 Aantal pagina’s : 16 pagina’s 

 Concept, copywriting en procesbegeleiding : regiocoördinatie 

 Opmaak & layout : Publi-Style graphics, Waasmunster 

 Druk : Drukkerij Lowyck, Oostende 

 Distributie : TOV, TVA en 6 gemeenten 

 Kostprijs : € 1.460,42 - € 1.251,78 financiële tussenkomst gemeenten = € 208,64 
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3.2.4. Regiowebsites en het internet 

 

 Regiosite ‘www.toerisme vlaamseardennen.be’ 

In het voorjaar 2014 werd de vernieuwde 

regiowebsite gelanceerd (ism Toerisme Oost-         

Vlaanderen). De site wordt opgedeeld in 3 

grote thema's : ontdekken, doen en slapen. 

 

De vernieuwde website laat de regio ook toe 

zich meer te profileren met zelf gekozen  

activiteiten.  

Voor de Vlaamse Ardennen werd gekozen om het ‘Wandelen’ als belangrijkste  

recreatievorm naar voor te schuiven. Verder kan de regio op verschillende momenten in 

het jaar items in de kijker plaatsen die op dat moment belangrijk zijn (vb.   voorjaar: Beleef 

je eigen Ronde; najaar: Proef de Vlaamse Ardennen; enz…). Onder het hoofdthema 

‘Ontdekken’ vallen dan weer thema’s die zeer specifiek zijn voor de regio en waarvoor 

concrete toeristische producten beschikbaar zijn. 

 

De vernieuwde regiowebsite zal Toerisme Vlaamse Ardennen toelaten om in de    

toekomst de website en het internet meer en meer als spil in de communicatiemix te  

gebruiken om de potentiële toerist uit binnen- en buitenland aan te trekken naar de regio. 

 

 Campagnesite ‘www.beleefjeeigenronde.be’ 

  Specifiek voor de doelgroep van de    

  sportieve fietser werd in 2013 ter   

  gelegenheid van het impulsprogramma  

  ‘Wielererfgoed en de Ronde 100’ de  

  ‘Beleefjeeigenronde’ website gelanceerd.  

  Het bevat heel wat praktische info voor  

  de sportieve fietser maar ook voor     

  de passieve Rondetoerist die de Vlaamse Ardennen vanuit de bril van de Ronde van  

  Vlaanderen wil komen ontdekken en beleven. Deze website is een belangrijk  

  communicatiemiddel naar de sportieve fietser toe waaronder ook heel wat buitenlandse  

  toeristen. Vandaar de dringende noodzaak om site ook in meerdere talen te kunnen  

  aanbieden. In 2014 konden de vertalingen naar het Frans, Engels en het Duits met  

  middelen van het transnationaal samenwerkingsproject binnen het leaderprogramma  

  uiteindelijk gerealiseerd worden. 

 

http://www.beleefjeeigenronde.be/
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3.2.5. Campagne ‘Beleef je eigen Ronde’ 

 

Het Rondetoerisme is voor het imago en de uitstraling van de Vlaamse 

Ardennen van  groot belang maar het belang wordt vooralsnog niet 

onmiddellijk vertaald in meer verblijfstoeristen, zeker niet uit het buitenland. 

Kleinschalige initiatieven als de Rondefolder of zelfs een Task Force naar 

aanleiding van 100 jaar Ronde van Vlaanderen, bleken onvoldoende om 

sterke vooruitgang te boeken. 

De Ronde van Vlaanderen is bovendien een commercieel product in handen 

van Flanders    Classics op zondag en Golazo op zaterdag. Beiden werken op 

hun beurt met publieke en private sponsors zoals onder meer de Provincie Oost-Vlaanderen, 

Stad Oudenaarde en    Reizen De Buck. Het CRVV, TV, TOV en TVA zijn slechts 

toeristische spelers die in de gratie van Flanders Classics de Ronde van Vlaanderen een 

toeristische vertaalslag proberen te geven. Het opzetten van een vernieuwd en efficiënt 

samenwerkingsverband met deze spelers  was voor 2014 de uitdaging om het 

Rondetoerisme en de promotie van het Rondetoerisme te professionaliseren en op een 

hoger niveau te tillen. 

 

In 2014 kon Toerisme Vlaamse Ardennen alvast nog rekenen op extra financiële middelen     

voor de promotie van het ‘Cyclotoerisme’ uit het budget (€ 33.000 restbudget   

cyclotoerisme) van het transnationaal samenwerkingsproject met ‘Une Autre Provence’    

aan de Mont-Ventoux. In het najaar 2014 werkte de regiocoördinatie daarom samen met de 

dienst marketing TOV volop mee aan de realisatie van : 

    - de meertalige website 'Beleef je eigen Ronde' (€ 10.856 uit TNS-project) 

    - een meertalige Rondepocket ‘De Mooiste Rondes’ (€ 8.000 uit TNS-project) 

 

3.2.6.  Campagne ‘Proef de Vlaamse Ardennen’ 
 

 Najaarsactie ‘Gastronomie’ 

   In navolging van de najaarsactie in 2013 waarbij er promotie werd gemaakt via de      

   nieuwe en sociale media voor de nieuwe  

   najaarsarrangementen van de logiessector  

   werd ook voor de najaarsactie van 2014  

   rond het thema gastronomie de nieuwe en  

   sociale media ingeschakeld om promotie  

   te maken ter ondersteuning van het  

   horeca- en verblijfstoerisme. 
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   ‘Vergeten groenten en nieuwe teelten’ vormden het thema voor de  najaarscampagne     

  met het ‘Hof van Cleve’ en ‘Oorlogssoep’ in het Koppenbergbos’ als blikvangers. Hierover  

  werden verhalen gemaakt en vervolgens op het internet gegooid waarna bijna spontaan  

  maar ook via ads en posts via facebook en google een communicatie tot stand kwam  

  tussen TVA en potentiële toeristen.   

 

      In het begin van 2014 liep echter ook nog de najaarsactie van einde 2013 door waar voor  

      een bedrag van € 955,70 kosten werd gemaakt via de nieuwe en sociale media voor de  

      online promotie  van de DARE-arrangementen die werden herhaald in het najaar.  

 

    Technische gegevens 

 Aantal bereikte personen : 131.155 (klikken naar website) 

 Doelgroep : België – 35 j. tot 60 j. – interesse in weekends, gastronomie, toerisme, 

wandelen, culinair of eten & drinken – opleidingsniveau hoger onderwijs – 

Nederlands 

 Deelnemende restaurants : 6 (Gasthof De Zwaan – Hof van Cleve – d’Ouwe Smisse - 

Benoit&Bernard De Witte - In de Kroon - Margaretha’s - Huis van Lede - DeHermelijn) 

 Deelnemende logies : 6 (B&B Ledekant – B&B De Peirdestal – Hof de Mote – 

Moriaanshoofd – Steenhuyse) 

 Activiteiten : Lozerbos – Rooigemsebeek wandelroute – MOU-tentoonstelling – Week 

van de Smaak 

 Kostprijs : - € 1.502,37 uitgegeven aan sprout social (facebook en google ads) 

                 - € 955,70 uitgegeven aan sprout social (facebook en google ads) 

 

 Zomeractie ‘Picknicken in de Vlaamse Ardennen’ (28 juni t/m 30 sept. 2015) 
 

     De zomeractie in 2014 kaderde volledig in de realisatie van het leaderproject  

     ‘Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek’.  
 

     Na het mislukken van de voorjaarsactie ‘Boerenmarkten’ werd alles in het werk gesteld 

om van het picknicken een 

volwaardig zomerevenement te 

maken.  

Het doel bestond erin zoveel mogelijk 

picknickacties op touw te zetten met 

als voorwaarde de lokale hoeve- en 

streekproducten maximaal in het 

picknickassortiment op te nemen.  



39 

 

    Wanneer aan deze voorwaarde kon worden voldaan (minstens 3 lokale producten)    

    werden zowel de logies, de hoeves en de organisaties van evenementen ondersteund met  

    picknickmateriaal als picknickrugzakken, picknickdekentjes en picknickmanden. 

  

In totaal organiseerden 23 logies, 4 hoeves en 5 gemeenten of samen 32 initiatiefnemers 

een picknickzomeractie. Van juni t/m september 2014 konden verblijfstoeristen, 

dagrecreanten en deelnemers aan diverse evenementen een picknickarrangement of -

pakket bestellen. In totaal werden onder deze initiatiefnemers een 50-tal lokale hoeve- en 

streekproducten aangekocht bij diverse producenten in hun omgeving. 

 

Toerisme Vlaamse Ardennen waakte erover dat aan een aantal basisregels werd voldaan 

om de houdbaarheid van de lokale hoeve- en streekproducten te garanderen en zo het 

risico voor inbreuken op de voedselveiligheid te minimaliseren. 

 

Na evaluatie van deze zomeractie werd wisselend succes vastgesteld. De initiatiefnemers    

die er echt voor zijn gegaan en dan vooral bij de evenementen, konden behoorlijke 

bezoekcijfers voorleggen (Panoramapicknick Kluisbergen en Open Monumentendag 

Zwalm). Waar de samenwerking en het engagement beperkt bleef, was ook het resultaat 

veel minder tot zeer laag. 

 

Bij de logies werd door deze actie de basis gelegd (picknickmateriaal, uitwerking van een 

arrangement en samenwerking met de producenten) voor het uitwerking van nog betere 

en meer succesvolle picknickarrangementen in de toekomst. 

De regiocoördinatie wil immers tegen het einde van het leaderproject (30/06/2015) er voor 

zorgen dat een aantal kwalitatieve picknickarrangementen als vaste toeristische producten 

in de regio kunnen worden aangeboden. 

 

3.2.7. Beurzen en andere publieksmomenten en evenementen 

 Beurzen 

Velofolies (17 t/m 19 januari 2014) 

Al sinds enkele jaren start het beursseizoen met 

‘Velofollies’, een beurs voor de sportieve fietser 

in de Xpo Hallen te Kortrijk. Dit jaar vond 

Velofolies plaats van vrijdag 17 t/m zondag 19 

januari 2014. Sinds de aankomstplaats van de 

Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde ligt, 

wordt het initiatief genomen door de Stad Oudenaarde en het CRVV om er een 

promotiestand op te zetten. Toerisme Vlaamse Ardennen zorgt nog voor logistieke 
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ondersteuning in de vorm van stand- en promotiemateriaal (standmateriaal, Ronde 

Magazines, regiopockets en routebrochures) en personeel voor de bemanning. 

 

Vakantiesalon Brussel (6 februari t/m 10 februari 2014 – Expo Brussel) 

De deelname aan het vakantiesalon van Brussel is een initiatief van de 4 steden en 

Brakel. TVA neemt een louter coördinerende en administratieve rol op zich en voorziet in 

een beursstand. De 4 steden voorzien in een gedeelde financiële tussenkomst om het 

standgeld volledig te bekostigen en zorgen tevens in logistieke ondersteuning (op- en 

afbouw) en baliepersoneel. In de praktijk zijn tussenkomsten van de regiocoördinatie 

evenwel nog steeds nodig om alles vlot te laten verlopen, zo blijkt telkens weer (opbouw, 

afbouw, voorraad). 

In 2014 werd voor een 4m x 3m standplaats ingetekend voor een totale kost van  

€ 2.273,95 wat de gedeelde financiële inbreng per stad op € 568,48 bracht. Brakel doet 

geen financiële tussenkomst maar stelt wel baliepersoneel ter beschikking. 

 

50+ Beurs Utrecht (16 september t/m 20 september 2014 – Jaarbeurs Utrecht) 

In plaats van een nieuwe deelname aan de ‘Zenith’-

beurs in Brussel opteerden de steden van de Vlaamse 

Ardennen voor ander en beter. De 50+ beurs in Utrecht 

is ook een vakantiesalon voor 50 plussers maar geniet 

een veel betere naam en faam terwijl de opkomst naar 

Zenith jaarlijks sterk verminderde. 

Het standgeld in Utrecht is evenwel een flink stuk 

duurder (€ 4.097,73) en ook de reis- en verblijfskosten 

zijn een extra kost (€ 914) of in totaal € 5.011,73. 

Van de steden is enkel de Stad Zottegem niet meer 

geïnteresseerd om in te stappen. De Stad 

Geraardsbergen daarentegen wel maar gezien hun personeelstekort momenteel kunnen 

zij geen baliepersoneel meesturen. 

 

De kosten werden daarom als volgt verdeeld: 

      - financiële tussenkomst TVA : 50% beurskosten = € 2049 + extra materiaalkosten 

      - financiële tussenkomsten Oudenaarde, Ronse en G’bergen = € 2.049 /3 = € 683 

      - hotel- en verblijfskosten : ten laste van TVA, Oudenaarde en Ronse 

      - TOV stelt het personeel van TVA ter beschikking 

 

      Voor de 50+ beurs werd speciaal een flyer gedrukt met een theezakje eraan  

      vastgemaakt ter promotie van de kruidenarrangementen in de Vlaamse Ardennen.  

      Op die manier kon met een actie extra aandacht worden gegenereerd voor onze stand.  
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      Ook voor de balie zelf werd een nieuw promotiepaneel gedrukt met een kaartje van de  

      Vlaamse Ardennen dat duidelijk situeert waar de Vlaamse Ardennen zijn gelegen. 

 

 Evenementen 

Op diverse evenementen waar Toerisme 

Vlaamse Ardennen de laatste jaren met een 

promotionele stand aanwezig was, werd dit jaar 

om uiteenlopende redenen niet deelgenomen 

(geen vraag naar stand, stopzetting evenement 

of engagement, …). Dit was ondermeer het geval 

voor Nokere Koerse, Retro Ronde, Nationale Feestdag Warandepark Brussel. Enkel op 

de winterjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem werd een kleine onbemande promotiestand 

geplaatst. 

 

Week van het Bos (12 t/m 19 oktober 2014) 

Dit evenement werd een goede samenwerking 

tussen de initiatiefnemer ANB en de andere 

partners (TVA, Stad Oudenaarde en de 

gemeente Maarkedal).  

TVA koppelde het evenement aan de actie 

‘Gastronomie’ in het kader van het project 

‘Agrotoerisme’ wat leidde tot een ‘Oorlogssoep 

op basis van vergeten groeten’ en klaargemaakt 

door de kok van ’t Huis van Lede uit Wannegem-Lede. 

 
3.2.8. Advertenties en media-acties 

 

 Advertentie in het 2-maandelijks magazine van Pasar 

In het kader van de zomerpicknickactie werd in het 

magazine van Pasar (juni en aug. 2014) een advertorial / 

publireportage van 1/1 pagina geplaatst met daaraan een 

wedstrijd verbonden die langs de website van pasar 

(www.pasar.be) werd georganiseerd. 

De advertentiekost bedroeg hiervoor € 2.178 incl. BTW en 

voor de wedstrijdactie via de website werden 5 

picknickrugzakken gratis aan de lezers van Pasar 

weggeschonken. 

 

http://www.pasar.be/
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 Advertentie in het boek ‘Marching 2014’ van Aktivia  

In samenwerking met de VVV Brakel werd een advertentie geplaatst in het boek 

‘Marching 2014’, dé wandelbijbel in België voor al wat met 

wandeltochten en -evenementen te maken heeft. 
 

Na 30 jaar Dwars door Brakel is dit nieuw initiatief ‘Vlaanderens 

Mooiste Wandeltocht’ van de wandelclub ‘Everbeekse 

wandeltochten’ aan haar 2de editie toe en is enige 

ondersteuning en bekendmaking van een bovenlokaal 

evenement op zijn plaats. 

Er werd daarom een gezamenlijke advertentie geplaatst door   

           de VVV Brakel van 1/1-pagina in kleur voor een totale kostprijs van € 750,20 incl.  

           BTW. TVA kwam hierin voor 50% of € 375,10 in tussen. 

 
3.2.9. Televisiereportages en –uitzendingen 
 

De Vlaamse Ardennen worden als toeristische regio ook in beeld gebracht op het 

televisiescherm. In 2014 weten wij van volgende uitzendingen: 

 AVS: Wandelnetwerk Vlaamse Ardennen volledig na opening Hotondbos, 14/5/2014 

 Eén – Vlaanderen Vakantieland:  

- Beleef je eigen Ronde in de Vlaamse Ardennen, 23/8/2014 

- Krokuskriebels Erfgoedcentrum Ename, 1/3/2014 

- Expo ‘De Schatkamer van Fabian’ CRVV & Tentoonstelling ‘Stad onder vuur’ 

MOU, 31/5/2014 

 

3.2.10. Persberichten en perscontacten 
 
Samen met de persverantwoordelijke bij Toerisme Oost-Vlaanderen (o.a. maandelijks 

redactievergadering) kunnen we een goede perswerking voeren. Er wordt onder meer 

nagedacht hoe de pers persoonlijk nog beter kan benaderd worden om zo hun interesse te 

wekken om via de media meer over onze regio te communiceren. 

Volgende berichten over de Vlaamse Ardennen verschenen in de pers in de loop van 2014: 

 Fotostory Vlaamse Ardennen, Bike & Trekking, januari 

 Sport- en Recreatieoord Kluisbos, Tripgids Pasar, januari 

 Mmm… Geraardsbergen! Stad van Muur, mattentaarten en Manneken-Pis, Pasar, jan 

 De Ronde Van Vlaanderen, Fietsen 2014, januari 

 Peter Goossens komt geutelingen gieten, Het Nieuwsblad, 21/01/2014 

 Topchef Peter Goossens giet geutelingenseizoen op gang, Het Nieuwsblad, 27/01/14 

 Sterrenchef Goossens giet eerste geutelingen, Het Laatste Nieuws, 27/01/2014 



43 

 

 Vlaamse Ardennen…aan zee, De Vrije Wandelaar, 17/02/2014 

 Proef de Vlaamse Ardennen, Het Nieuwsblad, 26/02/2014 

 Evenementenmaand Proef de Vlaamse Ardennen!, Bonvivant, maart 2014 

 Uitstapje in de buurt Koetsenmuseum, Bonvivant, maart 2014 

 Proef de Vlaamse Ardennen, De Standaard, 1/03/2014 

 Culinaire evenementenmaand in de Vlaamse Ardennen, De Zondag, 2/03/2014 

 Advertentie Beleef je eigen Ronde, Bike & Trekking, 3/03/2014 

 Brakel - Nieuwe toeristische kaart, Het Nieuwsblad, 4/03/2014 

 Langs de Zwalmmolens, Pasar, 3/03/2014 

 Evenementenmaand in Vlaamse Ardennen, Het Nieuwsblad, 6/03/2014 

 Proef de Vlaamse Ardennen, Het Laatste Nieuws, 10/03/2014 

 Taste the Flemisch Ardennes, Flanders Today, 12/03/2014 

 Wortegem-Petegem - U kunt er genieten van vergezichten, Het Nieuwsblad,12/03/14 

 Tijdsregistratie Muur werkt nog altijd niet, Het Nieuwsblad, 14/03/2014 

 Stokerij Van Damme opent Het Koffiehuis, Het Nieuwsblad, 20/03/2014 

 7.667 buitenlanders rijden de Ronde voor toeristen, Het Nieuwsblad, 25/03/2014 

 “Wielerfeest in Malanderpark”, Het Laatste Nieuws, 29/03/2014 

 Café Corsari verhuist naar stad, Het Laatste Nieuws, 29/03/2014 

 Brakel - stappen door Vlaanderens mooiste, Aktivia, april 2014 

 Beleef je eigen Ronde, Bonvivant, april 2014 

 De Ronde vanuit de lucht, Ronde Drone Gids 2014, Het Nieuwsblad, april 2014 

 Vlaamse Ardennen zijn klaar voor start toeristisch seizoen, De Beiaard, 18/04/2014 

 Vlaamse Ardennen promoot beiaardklanken, Het Nieuwsblad, 19/04/2014 

 Toeristische kaart zet molens centraal, Het Laatste Nieuws, 24/04/2014 

 Vlaamse Ardennen hebben zondag heel wat te bieden op Erfgoeddag, Het Laatste 

Nieuws, 25/04/2014 

 Crypte opnieuw open voor publiek, Het Laatste Nieuws, 25/04/2014 

 Fietsen op mythische hellingen, De Zondag, 27/04/2014 

 Heringerichte crypte feestelijk geopend, Het Nieuwsblad, 28/04/2014 

 VZW Vlaamse Ardennen promoot beiaarden, De Beiaard, 2/05/2014 

 Sint-Hermescrypte weer open, De Streekkrant, 7/05/2014 

 Geen nieuwe ribbelstroken, Het Laatste Nieuws, 9/05/2014 

 Herman Van Romuy opent Expo Karel de Grote, Het Laatste Nieuws, 9/05/2014 

 Vlaamse Ardennen gaan molentoerisme promoten, Het Nieuwsblad, 10/05/2014 

 Karel de Grote in de kijker in Erfgoedcentrum, Het Nieuwsblad, 10/05/2014 
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 Met mountainbike door Vlaamse Ardennen, Het Nieuwsblad, 12/05/2014 

 Wandelnetwerk is na vier jaar volledig, Het Nieuwsblad, 14/05/2014 

 Persbericht: 1100 bezoekers tijdens evenementenmaand! 

 Blotevoetenpad geopend in De Kaaihoeve, Het Nieuwsblad, 24/05/2014 

 Sportieve wandeling door het speelbos - Muziekbosroute, Libelle, 25/05/2014 

 Wandelaars trekken over hellingen van de Ronde, Het Nieuwsblad, 30/05/2014 

 Gelieve niet op de paden te blijven, Bivak in het bos, Ravotten in de natuur, Het 

Nieuwsblad, 31/05/2014 

 Verboden buiten te spelen want dit is landbouwgrond, Het Nieuwsblad, 2/06/2014 

 Grootste wandelnetwerk van Vlaanderen in gebruik, Het Nieuwsblad, 3/06/2014 

 Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen realiseren grootste wandelnetwerk van het land, 

Belga, 4/06/2014 

 Advertentie: Provinciaal Domein de Gavers, Pasar, 6/06/2014 

 Fiertel likt vijfduizend bedevaarders naar Ronse, Het Nieuwsblad, 16/06/2014  

 Persbericht, Zomerevenement ‘Picknicken in de Vlaamse Ardennen’, 18/06/2014 

 Arrangeer eens een picknick, Het Nieuwsblad, 19/06/2014 

 12 B&B’s met een hoog charmegehalte, Libelle, 19/06/2014 

 Persbericht: Zomerse picknickarrangementen in de Vlaamse Ardennen, 23/06/2014 

 Zomers picknicken op 32 verschillende locaties in Vlaamse Ardennen, Het Laatste 

Nieuws, 20/06/2014 

 Hele zomer picknicken op 32 plaatsen, Het Laatste Nieuws, 21/06/2014 

 

3.2.11. Fotosessie 
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Jaarlijks voorziet TVA een budget van € 3.000 voor het vernieuwen en aanvullen van het 

fotomateriaal. In 2014 bleven de uitgaven beperkt tot slechts € 18,43 voor de aankoop van 

producten die moesten dienen voor een fotoshoot rond het thema ‘Picknicken’. 

Deze fotoshoot paste in een actie van TOV die na de installatie van een nieuwe beeldbank 

nu ook in nieuw fotomateriaal heeft geïnvesteerd. 

Daarnaast heeft TVA € 5.000 kunnen investeren in de aankoop van landschapsfoto’s van 

fotograaf Bart Heirweg uit Oudenaarde met middelen uit het leaderproject ‘Samenwerken 

aan Vlaanderens Mooiste Landschap’. Op deze wijze kon een restbudget nog op een 

kwalitatieve manier aangewend worden voor toekomstige publicitaire uitgaven met unieke 

foto’s van Vlaanderens Mooiste Landschap op te smukken. 

 

3.3. Streekwerking 

 

3.3.1. Opening toeristisch seizoen 2014 

Sinds enkele jaren organiseert TVA de 

opening van het toeristisch seizoen als een 

soort start- en vormingsmoment voor de 

sector. In 2014 konden we voor de 

gelegenheid gebruik maken van het nog vrij 

nieuw cultureel ontmoetingscentrum O.C. De 

Lier in Lierde. 

Het startmoment heeft tot doel de nieuwe 

jaarlijkse publicaties voor te stellen aan de 

sector en te verspreiden in de regio en iedereen duidelijk op de hoogte te brengen wat het 

nieuw toeristisch seizoen dat voor de deur staat in petto heeft. 

 

Het vormingsmoment werd in 2014 ingevuld rond het thema ‘Toeristisch onthaal’ en kreeg 

als benaming: ‘Toeristisch onthaal zoals het is en zou moeten zijn’. Het is een thema dat 

vanuit Toerisme Vlaanderen sterk wordt gestuurd met een nieuwe visie rond toeristisch 

onthaal en dat bovendien ook voor bijna alle toerismemakers in de regio van belang is 

(infokantoren, logies, attracties, gidsen, TVA, TOV, horeca, …). 

 

Voor 2014 werd een samenwerking aangegaan en een programma uitgewerkt met het 

improvisatiebureau ‘Inspinazie’ uit Leuven. Onder leiding van dit bureau zullen 7 

onderwerpen m.b.t. toeristisch onthaal en toeristische informatie aan bod komen.  

Het aangename en de sterkte van het bureau is dat alles op een interactieve manier en in 

theatervorm gebracht wordt. Tussendoor zal de regiocoördinatie inhoudelijke bijdragen 

leveren over het toeristisch product en toeristische communicatie.  
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Na een verwelkoming door voorzitter Luc Hoorens, naam Pierre Goffaux, manager 

toeristisch onthaal bij Toerisme Oost-Vlaanderen, het woord om het toeristisch onthaal in 

Vlaanderen en Oost-Vlaanderen te kaderen waarna het inhoudelijk gedeelte kon beginnen. 

Voor de samenwerking met het bureau werd een overeenkomst afgesloten voor een totaal 

bedrag van € 1.706,60 incl. BTW. Daarvoor stonden 3 personen gedurende meer dan een 

halve dag ter beschikking naast uiteraard het vele voorbereidende werk.  

 

Op deze sectordag was ook Toerisme Vlaanderen in de persoon van Katrien Van 

Ginderachter aanwezig die mee aan de voorbereiding van het programma heeft gewerkt.  

 

Het sectormoment kon een succes worden genoemd met bijna 100 aanwezigen (alle 

gemeenten en attracties kwamen immers ook aan het woord om het toeristisch potentieel 

van hun gemeente of attractie voor te stellen), een rijk gevuld programma, een geslaagde 

receptie met streekproducten en een bijzonder mooie locatie die door de gemeente Lierde 

gratis werd aangeboden. 

 

3.3.2.  Stedenoverleg 

Het stedenoverleg kon in 2014 slechts 2 maal doorgaan, deels uit tijdsnood bij velen maar 

ook omdat er minder concrete agendapunten waren. Het toont aan dat het vaak uit een 

directe noodzaak is dat een stedenoverleg wordt georganiseerd en minder uit het algemeen 

belang om de regiowerking te ondersteunen (ter voorbereiding van de raden van bestuur). 

 

 Stedenoverleg dd. 13/02/2015 

- evaluatie stedenoverleg en poging om structuur en vaste afspraken te maken 

- aanpak opmaak nieuw strategisch beleidsplan voor toerisme in Vlaamse Ardennen 

- voorbereiding opening toeristisch seizoen rond thema ‘Toeristisch onthaal’ 

- organisatie jaarlijkse distributie promotiemateriaal via TOV 

- evaluatie beurswerking 2013 

 

 Stedenoverleg dd. 26/08/2014 

- voorbereiding 50+ beurs Utrecht van 16 t/m 19/09/2014 

- einddeclaratie impulsproject ‘My Tours’ 

- lancering nieuw idee voor een impulsproject: bus voor city/regio-tours 

- brainstormsessie rond de najaarsactie rond ‘Gastronomie’ 

- brainstomsessie voor nieuwe aanpak promotie 2015 
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3.3.3. Logiesoverleg 

Sinds 2014 wordt onder leiding van de consulent verblijfstoerisme bij TOV een officieel 

logiesoverleg georganiseerd per Oost-Vlaamse toeristische regio. Dit overleg heeft als 

hoofddoel een werving te organiseren bij de logies om te adverteren in de jaarlijkse brochure 

‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’. 

Daarnaast heeft het moment ook als doel kennis te maken met de eigen regio en de 

collega’s logiesuitbaters uit de regio en daarnaast tips te krijgen tijdens een uniek 

infomoment.  

 

Dit eerste moment vond plaats op woensdag 23 april 2015 om 18.45u in de raadszaal van 

het gemeentehuis te Zwalm en zou tot ongeveer 21.00u duren. 

 

Het programma werd als volgt ingevuld: 

    - ‘Hoe kan de regio jou ondersteunen, regiocoördinatie Toerisme Vlaamse Ardennen 

    - 10 tips voor een sterkere online promotie, Bram Elewaut, digitale mediadeskundige TOV     

    - Logeren in Vlaanderen Vakantieland, ook voor jou, consulente verblijfstoerisme TOV 

 

Op het logiesoverleg mochten we een 40-tal aanwezigen verwelkomen en kon van een 

succesvolle opkomst worden gesproken en ook de aanwezigen waren heel enthousiast. 

 

3.3.4. Workshops met de logiessector 

Naast het jaarlijks officieel logiesoverleg met TOV en de mensen van LIV of Logeren in 

Vlaanderen Vakantieland, organiseert de regiocoördinatie ook geregeld workshops ter 

ondersteuning van de toeristische promotie en toeristische productontwikkeling van het 

verblijfstoerisme in de regio. 

 

 Workshop ‘Kruidenwandelingen en –arrangementen’ 

Het idee om kruidenwandelingen en -

arrangementen te ontwikkelen ontstond in 

het kader van het leaderproject van Velt 

‘Kruiden verkennen in de Vlaamse 

Ardennen’. Het idee kwam van Annette Van 

den Wijngaert, uitbaatster van B&B De 

Groene Weg in Brakel die al een 

kruidenwandeling had uitgestippeld voor 

haar gasten met haar B&B als startplaats. 

      Met middelen van het leaderproject ‘Dare-regio Vlaamse Ardennen’ werden deze  

      kruidenwandelingen en –arrangementen ontwikkeld onder de actie ‘Natuurexploratie’. 
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      6 logies namen er aan deel en organiseerden diverse workshopavonden onder elkaar. 

      De kruidenarrangementen en wandelingen werden voorgesteld op een persconferentie  

      op 31 juni 2014 dat als slotactie van het leaderproject ‘DARE-regio Vlaamse Ardennen’  

      werd georganiseerd ten huize van B&B De Groene Weg te Oprakel. 

 

 Workshop ‘Picknicken in de Vlaamse Ardennen’ 

Onder de campagne ‘Proef de Vlaamse Ardennen’ wenste Toerisme Vlaamse Ardennen 

voor de zomer van 2014 (juli, augustus en september) een evenement ‘Picknicken in de 

Vlaamse Ardennen’ op te zetten samen met belangrijkste partners EROV, 

Plattelandscentrum Meetjeslanden Horeca Vlaamse Ardennen. Erov heeft met zowat alle 

producenten goede contacten en kennis van de mogelijkheden tot samenwerking. Het 

Plattelandscentrum Meetjesland zou de picknickactie misschien als een eerste test 

kunnen zien voor hun distributiesysteem (samenstellen van picknickmanden, organiseren 

van picknickevenementen, …). Met Horeca Vlaamse Ardennen moeten tenslotte de 

mogelijkheden onderzocht worden om picknicken mogelijk te maken op leuke terrasjes 

en willen we de bierkaart Vlaamse Ardennen optimaal integreren. Deze gelegenheid zou 

ook worden aangewend om een evaluatie te houden van de bierkaart Vlaamse Ardennen 

en deze eventueel nog te versterken. 

Het bleek echter als snel dat de horecasector niet warm liep voor een picknickactie 

omdat het onvoldoende rendabel is in vergelijking met warme maaltijden. 
 

Net als met de ‘Evenementenmaand Maart’ was het ook de bedoeling te komen tot een 

sterk programma en een sterke promotiecampagne maar nu rond het thema ‘Picknicken 

in de Vlaamse Ardennen’. Bestaande of nieuwe initiatieven in de sector (producenten 

hoeve- en streekproducten, evenementenorganisaties, horecazaken, logiesuitbaters, …) 

rond het thema ‘Picknicken’ konden ondersteund en begeleid worden.  
 

Nadien was het de bedoeling om in naam van al deze betrokken organisaties een eerste 

mail te sturen naar al de toeristische diensten van de Vlaamse Ardennen om hen te 

bevragen over bestaande initiatieven in hun gemeente rond picknicken, over mogelijk 

geïnteresseerde partners of over hun bereidheid om ook als infokantoor/uitvalsbasis een 

bepaalde rol te spelen in het concept/evenement (distributie picknick, fietsenverhuur, 

reservaties, …). Tenslotte zou naar de sector zelf een oproep worden gedaan om te 

polsen naar hun ideeën, concrete initiatieven of bereidheid om tot samenwerkingsvormen 

te kunnen komen in de vorm van leuke picknickplekjes, picknickarrangementen of 

picknicktochten voor wandelaars en fietsers. Als resultaat konden bij de lancering van het 

zomerevenement 32 initiatieven worden voorgesteld waarvan 23 bij de logies, 4 bij de 

hoeves en 5 bij gemeenten en evenementenorganisaties. 
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4. Projectwerking                                                                           

 

Inleiding 
 

Gedurende het jaar 2014 liepen nog volgende subsidieprojecten waarbij TVA als promotor of 

copromotor was bij betrokken: 

 Leaderproject   :   DARE-regio Vlaamse Ardennen 

 Leaderproject   :   Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek 

 Leader- en PDPO-project  :   Toeristische signalisatie 

 Leader- en PDPO-project  :   Samenwerken aan Vlaanderens Mooiste Landschap 

 

4.1.  DARE-regio Vlaamse Ardennen 
 

Dit leaderproject ging van start op 1 januari 2013 en eindigde eind juni 2014. In 2014 werden 

nog volgende acties gerealiseerd: 

 Actie ‘Paalkamperen’ : 2 extra paalcampings (Brouwierweide en Koppenbergbos) 

 Actie ‘Natuurexploratie’: 6 kruidenwandelingen en -arrangementen 

 Actie ‘Innovatieve routes’: lancering (online) van de wandelapp ‘Op Stap’ 

 Actie ‘Sectorwerking’: Slotmoment/persreis langs de paalcamping in het Muziekbos  

en de kruidenwandeling aan B&B De Groene Weg (Opbrakel) 

 Actie ‘Promotie’: Lancering online van ‘DARE’-arrangementen via de digitale  

campagne ‘Vlaanderens Mooiste Landschap’ via facebook en google 

 

Gerealiseerde uitgaven in 2014: 

 Paalcampings : € 3.970,98 voor aankoop hout en 

waterpompen 

 Natuurexploratie : € 7.302,66 voor onkostennota 

herboristen, opmaak en drukwerk kruidengids, aankoop 

werk- een kaartmateriaal (route you) 
 

 Sectorwerking : € 1.653,13 voor organisatie workshops 

en slotmoment met persreis 

 Promotie : uitgaven voor promotie gedaan door TOV als copromotor in het project. 

Deze kunnen hierdoor in eigen naam worden ingebracht waarna subsidies worden 

doorgestort door TVA als hoofdpromotor aan TOV. 
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Totaal gerealiseerde uitgaven project: 

 Paalcampings : € 10.176,40 voor aankoop hout, waterpompen en klein materiaal 

 Natuurexploratie : € 7.302,66 kruidenwandelingen en –arrangementen 

 Innovatieve routes : € 10.587,50 voor aankoop digitaal Route You routeplatform 

 Sectorwerking : € 6.168,74 voor organisaties workshops, overleg en infomomenten 

 Promotie : € 68.891,62 aan uitgaven gedaan via TOV met bureau Markee uit Gent. 

In totaal werden slechts voor € 65.514,70 aan promotiekosten ingediend bij leader. 

 Totaal : € 103.126,92 

 

Algemeen financieel overzicht DARE-project : 

 Totale kosten : € 103.126,92 

 Totaal budget DARE : € 99.750 

 Totaal ingediende kosten leader : € 99.750 

 Totaal ontvangen leadersubsidies : € 63.889,25 

 Inbreng ANB : € 3.477,89 

 Inbreng logies : € 600 

 Inbreng TOV : € 11.593,75 

 Eigen inbreng TVA : € 23.566,03 (gespreid over 3 jaar) 

 

3.4.2. Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek (nieuw leaderproject) 

 

Dit nog lopende leaderproject ging van start per 1 juli 2013 en eindigt op 30 juni 2015. 

In 2014 werden volgende acties gerealiseerd: 

 Actie ‘Hoeveborden’  

Realisatie van 14 nieuwe hoeveborden bij 

landbouwers die rechtstreekse verkoop 

organiseren van hoeveproducten. Deze borden 

kwamen aanvullend aan de bestaande 

hoeveborden in de gemeente Zingem uit een 

voorgaand leaderproject. 

 

 Actie ‘Evenementen’  

- organisatie van een zomerevenement rond het thema ‘Picknicken’ met 23 logies, 4  

  hoeves en 5 organisaties of lokale besturen. Hiervoor werden 130  

  picknickrugzakken aangekocht, 60 picknickdekentjes en enkele picknickmanden 

- organisatie van een online najaarsactie ‘Streekgastronomie’ met 8 restaurants en 6  

  logies in de vallei van de Rooigembeek 
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 Acties ‘Digitale routes’ : copy 4 digitale routes, copy, opmaak en 

productie infozuilen aan startplaatsen, aanmaak kaartmateriaal 4 

routes 

 Actie ‘Promotie’ : realisatie van een zomerbrochure met het volledig 

picknickaanbod 

 

Gerealiseerde uitgaven in 2014 : 

 Productie hoeveborden : € 10.535,27 voor aankoop houten frame en 

dibonpanelen 

 Productie infozuilen : € 1.902,39 voor nieuwe infozuil Lede en voor nieuwe stickers  

bestaande infozuilen in Wannegem, Huise en Mullem 

 Ontwikkeling digitale routes : € 6.054,23 concept, copy en kaarten digitale routes 

 Promotie : € 5.233,19 kosten voor picknickbrochure en online promotie najaarsactie 

 

Totale uitgaven ‘Agrotoerisme’ in 2014 :  

 € 23.725,08  

 Extra uitgaven campagne ‘Proef de VA : € 6.389,79 picknickrugzakken en musettes 

 

Ontvangsten voor het project in 2014 : 

 Leadersubsidies : € 17.062,04 

 Financiële bijdragen gemeenten : € 14.525 waarvan € 7.525 overgedragen naar 2015 

 Totale ontvangsten : € 31.587,04 waarvan € 7.525 overgedragen naar 2015 
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3.4.3. Leaderproject ‘Toeristische signalisatie’ 

Door prijsstijgingen en toevoegen van de toerismeborden in Geraardsbergen werd het 

budget ontoereikend. Er werd daarom beslist de infozuilen voor de Rooigemsebeek in het 

project 'Agrotoerisme' te steken en deze voor de Boembekemolen en Huisekoutermolen in 

het ‘Molenproject’. Op die manier kon een maximale financiële oplossing gevonden worden 

voor alle aanvragen maar ook voor enkele nieuwe stickers voor bestaande infozuilen waar 

fouten werden ontdekt of beschadigingen zijn voortgekomen. 
 

 

In 2014 werden nog volgende laatste acties gerealiseerd: 

 Productie 4 bruine toeristische borden langs gewestwegen in Geraardsbergen 

 

 

 Nieuwe stickers voor de infozuilen in Kerkem, Lozer en Kapel Wittentak 

 

 

Gerealiseerde uitgaven en ontvangsten in 2014 : 

 4 toeristische borden met palen voor G’bergen : € 5.007,27 

 3 nieuwe stickers (opmaak- en printkost) : € 309,93 

 PDPO-subsidies : 1.045,93 

 Leadersubsidies : € 860,29 

 Inbreng Stad Geraardsbergen : € 2.582,21 

 Eigen inbreng TVA : € 828,77 (15% tsk. G’bergen + stickers) 

 

3.4.4. Leaderproject ‘Molenproject’ 

De hoofdpromotor van dit leaderproject is het Plattelandscentrum Meetjesland en met 

Toerisme Vlaamse Ardennen en MOLA als copromotors. 

 

De gerealiseerde acties en uitgaven in 2014 zijn : 

 uitgave toeristische molenkaart Vlaamse Ardennen op 25.000 ex. : € 8.821,16 

 productie oriëntatietafel Buysemolen Sint-Antelinks : € 363 

 productie grote infozuil Boembekemolen : € 1.617,14 

 realisatie 4 geocaches aan molens : € 100,10 
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 lancering molenfilm op persmoment dd. 23 juni 2014 in Zwalmmolen : uitgaven 2013 

 uitgave educatieve molenbrochure voor scholen en groepen : voor rekening Mola 

 thematische molenroute StapAf 2014 zomereditie : initiatief TOV 

 

Eerder gerealiseerde acties en uitgaven : 

 realisatie van een wervende molenfilm Vlaamse Ardennen : € 2.775,74 

 

Totaal budget, uitgaven en inkomsten molenproject : 

 Budget projectuitgaven TVA : € 11.000 

 Voorziene eigen inbreng : € 5.000 

 Totale uitgaven TVA : € 13.677,14 

 Totaal ingediende uitgaven Plattelandscentrum : € 11.990,98 

 Ontvangen leadersubsidies : € 7.726,91 

 Ontvangen inbreng Boembekemolen : € 519,40 

 Eigen inbreng TVA : € 2.753,69 

 

3.4.5. Leaderproject ‘Samenwerken aan Vlaanderens Mooiste Landschap’ 
 

Voor dit leader- en PDPO-project is het RLVA de hoofdpromotor en zijn ECO² en TVA 

copromotors van het project. Het leaderproject liep af per 30 juni 2014 terwijl het PDPO-

project een ander gebied in de Vlaamse Ardennen bestrijkt en pas eind juni 2015 eindigt. 

 

De rol van TVA in dit project is zowel om de communicatie en de sensibilisatie-acties rond 

het thema landschap mee te ondersteunen en ook te zoeken naar alternatieve 

financieringsvormen voor het onderhoud en de beleving van het landschap te versterken. 

 

Al de gerealiseerde acties van TVA tot nog toe in dit project zijn: 

 4 pagina’s over ‘Samenwerken aan Vlaanderens Mooiste Landschap’ in het 

toeristisch magazine van TVA editie 2014 : € 1.889,11 

 Aankoop 50 landschapsfoto’s Bart Heirweg : € 5000 

 

Totaal budget, uitgaven en ontvangsten van het project : 

 Totaal budget Leader + PDPO : € 11.500 

 Voorziene eigen inbreng TVA : € 4.025 

 Totaal gerealiseerde uitgaven einde 2014 : € 6.889,11 

 Ontvangen leadersubsidies : € 4.748,12 

 Totale eigen inbreng eind 2014 : € 2.140,99 

 Restbudget PDPO : € 1.500 
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5.   REKENINGEN 2014                                                                                       
 

5.1.   Beginbalans 2014 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN          (in euro’s)  

ACTIEF          100.708,59 

Materiaal                    p.m. 

 Stand, tenten, digitale camera          p.m.  

Vorderingen < 1 j.               51.667,01 

 Nog te ontvangen opbrengsten 45.485,88  

 Over te dragen kosten                  6.181,13  

Liquide middelen           49.041,58 

 Kas          26,05  

 KBC Zichtrekening        28.106,84  

 KBC Spaarrekening      20.908,69  

PASSIEF          100.708,59 

Eigen Vermogen          46.683,06 

 Kapitaal      46.683,06  

Schulden < 1 j.          54.025,52 

 Nog te betalen onkosten            54.025,52  

 

5.2.   Resultatenrekening  2014 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN           (in euro’s)  

ONTVANGEN      167.545,24 

Financiële bijdragen         111.879,00 

 Brakel        3.673,00  

 Gavere       2.294,00  

 Geraardsbergen       8.169,00  

 Herzele        2.855,00  

 Horebeke          816,00  

 Kluisbergen       3.563,00  

 Kruishoutem       2.362,00  

 Lierde        1.114,00  

 Maarkedal       2.168,00  

 Oosterzele        2.436,00  

 Oudenaarde       9.016,00  

 Ronse        4.032,00  

 Sint-Lievens-Houtem        1.650,00  

 Wortegem-Petegem       2.267,00  

 Zingem        1.517,00  

 Zottegem       4.839,00  

 Zwalm       3.007,00  

 TOV     55.776,00  

 RLVA            50,00  

 CRVV            50,00  

 Pasar            50,00  

 VVV Brakel            25,00  

 VVV Oosterzele            25,00  

 KVVV Zottegem            25,00  

 GVVV Vlaamse Ardennen    0,00  

 Horeca Vlaamse Ardennen            50,00  

 UNIZO Oudenaarde            50,00  

Bedrijfsopbrengsten      55.543,87 

 BO-Infozuilen                4.488,14  

 BO-Molenproject 8.246,31  

 BO-Agrotoerisme 21.529,40  

 BO-Samen werken aan VML          4.748,12  

 BO-DARE 16.411,90  

 BO-Andere 120,00  

Financiële opbrengsten           122,37 

 Intresten KBC 122,37  
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5.3.   Eindbalans rekeningen 2014 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN             (in euro’s)  

ACTIEF          91.192,95 

Materiaal           p.m. 

 Materiaal allerhande                         p.m.  

Vorderingen < 1 j.       860,00 

 Nog te ontvangen opbrengsten     860,00  

Liquide middelen   90.332,95 

 Kas            160,99  

 KBC Zichtrekening       55.552,48  

 KBC Spaarrekening     34.619,48  

PASSIEF   91.192,95 

Eigen Vermogen    83.667,95 

 Kapitaal      83.667,95  

Schulden < 1j.      7.525,00 

 Over te dragen opbrengsten           7.525,00  

 

 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN           (in euro’s)  

UITGAVEN           130.560,35 

Werkingskosten               4.717,93 

 Lidmaatschappen/abonnementen 119,85  

 Administratie 557,81  

 Portkosten  391,34  

 Vergaderingen en recepties 1.964,55  

 Verzekeringen 1.174,38  

 Onkostenvergoeding bestuurders 510,00  

Promotie - algemeen            55.498,97 

 Toeristisch magazine 17.902,02  

 Regiopocket  14.009,91  

 Publiciteit en promotie 13.898,98  

 Pers & PR 595,49  

 Fotosessie 2013 18,43  

                 - campagnes Campagne ‘Beleef je eigen Ronde’                p.m.  

 Campagne ‘Proef de VA’ 3.840,95  

 Projectpromotie Agrotoerisme 5.233,19  

    

Productontwikkeling            40.760,11 

 ‘Proef de VA’ 6.389,79  

 ‘Agrotoerisme’    18.491,89  

 ‘Agrotoerisme – evenementen’      3.424,01  

 ‘Dare - Paalcampings 3.970,98                

 ‘Dare – Natuurexploratie’     6.602,71  

 ‘Dare – Sectorwerking’ 1.880,73  

Andere projecten              26.743,54 

 Molenproject           13.586,39  

 Samen werken aan VML 7.304,78            

 2de fase toeristische signalisatie 5.852,37  

Opleiding                2.773,31 

 Infomomenten en workshops 2.773,31  

Financiële kosten                      66,49 

 Bank- en beheerskosten            66,49  
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5.4.  Toelichting bij de rekeningen 2014 

 

Eens te meer vertoont de jaarrekening 2014 van Toerisme Vlaamse Ardennen een beeld 

zoals we dat in bijna alle voorgaande jaren gewoon zijn. De totale gerealiseerde inkomsten 

en uitgaven liggen steeds een stuk lager dan wat in het budget werd voorzien. 

 

De reden die hierachter steekt is tweeërlei: 

 het is steeds de bedoeling om het budget per kostenpost niet te overschrijden. Zeker als  

het met minder kan, waarom zou er dan meer moeten worden uitgegeven; 

 vele kosten en bedrijfsopbrengsten zijn projectmatig en vaak gespreid over verschillende  

projectjaren. Niet dat het een slechte gewoonte is maar vaak lopen projecten toch  

vertraging op en worden de voorziene uitgaven en de daarmee gepaard gaande  

ontvangsten niet gehaald; 

 

De totale uitgaven in 2014 bedroegen € 130.560,35 tegenover € 191.450 voorziene 

uitgaven. Een verschil van maar liefst € 60.889,65.  

 

De voornaamste oorzaak hiervan is vooral te zoeken in de campagne ‘Proef de Vlaamse 

Ardennen. Voor deze campagne werd een budget van € 31.500 (€ 25.000 promotie en € 

6.500 productontwikkeling) voorzien waarvan slechts € 10.230 werd opgenomen voor de 

zomeractie ‘Picknicken in de Vlaamse Ardennen’.  

De zomeractie kaderde immers samen met boerenmarkten in het voorjaar en met acties 

rond gastronomie in het najaar ook in het project ‘Agrotoerisme in de Rooigemsebeekvallei’.  

Voor dit project was er een budget van € 12.000 voorzien (€ 7.000 promo + € 5.000 events) 

waarvan slechts € 8.658 werd gespendeerd. In totaal een minderuitgave van € 24.612. 

 

Ook op vlak van infrastructuur (picknickplekjes en hoeveborden voor het agroproject en 

paalcampings ikv dare-project) was een budget van € 50.000 in totaal beschikbaar. Daarvan 

werd in 2014 slechts € 22.462,87 uitgegeven of een minderuitgave van maar liefst € 27.537. 

 

Voor enkele andere projecten (2de fase toeristische signalisatie, molenproject en het project 

samenwerken aan VML) werd dan in totaal iets meer uitgegeven (€ 26.743) dan werd 

gebudgetteerd (€ 24.000).  

 

Ook op reguliere kostenposten als uitgaven voor het toeristisch magazine en de 

regiopocket, kon een besparing van een € 4.000 worden gerealiseerd en dit enkel op basis 

van gunstige aanbiedingen op offerteaanvragen maar ook weer door het integreren van 

projectsubsidies zoals met het magazine het geval was. 

De kosten voor publiciteit en promotie kwamen met € 13.898,98 iets hoger uit dan de 

voorziene € 13.000. De deelname aan de duurdere 50+-beurs in Utrecht in plaats van de  
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vroegere deelname aan de Zenith-beurs in Utrecht is daar niet vreemd aan alsook de extra 

kost voor onze financiële participatie in het TV-programma ‘Café Corsari’ bij de opening van 

de Vlaamse Wielerweek dat plaatsvond in het CRVV te Oudenaarde.  

 

Het budget tenslotte voor het organiseren van infomomenten en workshops met de sector 

werd slechts voor € 2.773,31 opgebruikt tegenover een budget van € 4.000. Nochtans werd 

met het aantrekken van het bureau ‘Inspinazie’ voor de opening van het toeristisch seizoen 

op 17 maart 2014 in O.C. De Lier geen kosten of moeite gespaard om er een geslaagde dag 

van te maken. Ook op dit vlak wordt ervaren dat er al zoveel info- en overlegmomenten zijn 

van anderen of in kader van projecten, dat voor meer overleg geen tijd meer overblijft. 

 

Aan ontvangstenzijde zien we een totaal aan gerealiseerde inkomsten van € 214.319 

tegenover € 248.504 voorziene inkomsten. Een verschil van € 34.184. Deze minder 

inkomsten zijn conform de uitgaven toe te schrijven aan de projectwerking die bij de meeste 

projecten vertraging oploopt en waardoor ook de subsidie-inkomsten later worden ontvangen 

Daarentegen vallen bepaalde inkomsten hoger uit dan verwacht omwille van extra financiële 

bijdragen van de partners bij sommige projecten zoals ANB, Stad Geraardsbergen, vzw 

Boembeke en Plattelandscentrum Meetjesland. 

 

Door het verschil tussen de totale inkomsten van € 167.545,24 en de totale uitgaven van  

€ 130.560,35, stijgt het eigen vermogen van € 46.683,06 in het begin van het jaar naar  

€ 83.667,95 op het einde van 2014 of een stijging van het eigen vermogen met € 36.984,89. 

 

Het budget 2015 werd opgemaakt einde 2014 en door de algemene vergadering van  

12 december 2014 goedgekeurd. Dit budget hield toen ook al rekening met een nieuwe 

geraamde reserve van € 82.000 die er uiteindelijk € 83.667,95 is geworden. 

 

Ook voor 2015 zien we het gekende scenario weer opduiken met geplande uitgaven die 

achterwege blijven door een tekort aan tijd bij de regiocoördinatie. In het budget werd 

immers rekening gehouden met een daling van het eigen vermogen van € 82.000 (geraamd) 

naar € 57.854. Voor de voorziene uitgaven van onder meer de bierkaart Horeca Vlaamse 

Ardennen (€ 10.000) en voor een POS-actie voor de recreatieve routes (€ 5.000) zijn nog 

geen concrete ideeën en acties uitgewerkt. Daarnaast wordt het moeilijk om het budget voor 

het project ‘Agrotoerisme’ volledig te kunnen spenderen tegen de einddatum van 30 juni 

2015. 
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5.5.  Controleverslag rekeningen 2014  
 

Mevrouw M. Dheere – in functie als boekhoudster bij Toerisme Oost-Vlaanderen vzw - werd 

aangeduid als toezichthouder om de boekhouding van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw na 

te zien. Dit nazicht gebeurde in bijzijn van de penningmeester, Herman De Vos op 

donderdag 4 juni 2015 in de kantoren van Toerisme Vlaamse Ardennen te Ronse. 
 

Op basis van de voorliggende financiële staten en na een beperkt nazicht, kan men stellen 

dat de financiële boekingen van 2014 door passende verantwoordingsstukken gestaafd zijn. 

Er werd bij de controle vastgesteld dat bij de afsluit van de rekeningen van 2014 diende 

rekening gehouden te worden met de regularisatie van veel overlopende rekeningen van 

2013 zoals ook al werd aangehaald in de toelichting. 

 

In 2014 beperkten de overlopende rekeningen zich als volgt : 

 € 860 nog te ontvangen opbrengsten uit leadersubsidies voor het project ‘2de fase  

  toeristische signalisatie’ staat in het budget 2014 maar zal ontvangen worden in 2015; 

 de € 7.525 aan reeds ontvangen financiële bijdragen komt ongeveer overeen met de 

voor dat bedrag nog te realiseren uitgaven voor picknickplekjes. Deze opbrengsten 

worden daarom verschoven naar het jaar waarin de uitgave effectief zal gebeuren. 

 

ACTIEF   91 192,95   

        Liquide middelen 

 

    90 332,95   

  Kas          160,99   

  KBC Zichtrekening     55 552,48   

  KBC Spaarrekening     34 619,48   

Vorderingen < 1 j. 

 

         860,00   

  Nog te ontvangen opbrengsten          860,00   

    PASSIEF        91 192,95   

Eigen Vermogen 

 

     83 667,95   

  Reserves   83 667,95   

Schulden < 1 j. 

 

     7.525,00   

 

Over te dragen opbrengsten      7 525,00   

     

Ondergetekenden stellen dan ook voor aan de Algemene Vergadering ontlasting te willen 

verlenen aan de raad van bestuur door de rekeningen 2014 goed te keuren. 

 

Ronse, 4 juni 2015 

 

Melissa Dheere      Herman De Vos 

Toezichthouder      Penningmeester 
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6.   BUDGET 2015                                                                                                                   
  

NAAM  OMSCHRIJVING   Budget  2014 

Bijdragen leden   111.904,00 

 Gemeenten  55.778,00 

 TOV  55.776,00 

 Private leden       350,00 

Bedrijfsopbrengsten                           31.000,00 

 BO-Rooigemsebeek  30.000,00 

 BO-Samenwerken aan VML    1.000,00 

Financiële opbrengsten             200,00 

 Intresten       200,00 

TOTALE ONTVANGSTEN                     143.104,00 

Overdrachten 2013       82.000,00 

 Reserves  82.000,00 

BESCHIKBARE MIDDELEN                      225.104,00 

Werkingskosten        7.700,00 

 Lidmaatschap/abonnementen            200,00 

 Administratieve kosten          1.000,00 

 Portokosten          1.000,00 

 Vergaderingen & Recepties         1.500,00 

 Verzekeringen         1.000,00 

 Onkostenvergoeding RvB            500,00 

 Hostingskosten         2.500,00 

Promotie – algemeen                         123.000,00 

 Regiopocket        27.500,00 

 Beurzen         6.500,00 

 Publiciteit en promotie       10.000,00 

 Pers & PR         2.000,00 

 Fotosessie         3.000,00 

 POS-acties recreatieve routes         5.000,00 

Promotie – project-campagnes                           

 Campagne 'Beleef je eigen Ronde'      22.500,00 

 POS-actie Beleef je eigen Ronde(Ronde/WK)        5.000,00 

 Campagne 'Proef de Vlaamse Ardennen'      22.500,00 

 Toeristische kaart - themakaart bier      10.000,00 

 Promotie Agro Rooigembeek (leader)        9.000,00 

Productontwikkeling                           33.000,00      

 Agrotoerisme infrastructuur      19.000,00 

 Agrotoerisme evenementen        4.000,00        

 Bierkaart Vlaamse Ardennen      10.000,00 

Andere projecten                             1.500,00 

 Samenwerken aan VML        1.500,00 

Opleiding                              2.000,00 

 Infomomenten en workshops        2.000,00 

Financiële kosten  50,00 

 Beheerskosten             50,00 

TOTALE UITGAVEN                      167.250,00 

 





 

7.   FINANCIEEL OVERZICHT 2014 – 2015                                                                                                            

 
 

AARD 
 

OMSCHRIJVING 
 

ONTVANGSTEN    

             2014 

 

BUDGET    

 2014 

 

BUDGET 

2015 

 

OMSCHRIJVING 

Bijdragen leden 

 

 

Gemeenten 

TOV 

Private leden 

              111.879,00 

 55.778,00 

 55.776,00 

      325,00 

             111.904,00 
 55.778,00 

 55.776,00 

      350,00 

             111.904,00 

 55.778,00 

 55.776,00 

      350,00 

Bijdragen leden 

   Gemeenten 

   TOV 

   Private leden 

 

Bedrijfsopbrengsten  

BO-Infozuilen 

BO-DARE 

BO-Molenproject 

BO-Agrotoerisme 

BO-Samenwerken à VML 

BO-TNS Leader 

BO-Andere 

                55.543,87 

   4.488,14 

 16.411,90 

   8.246,31    

 21.529,40 

   4.748,12 

           p.m.  

      120,00      

               75.350,00 
   2.500,00 

 13.000,00 

   6.000,00 

 47.350,00 

   6.500,00 

           p.m. 

              - 

               31.000,00 
          0,00 

          0,00 

          0,00 

 30.000,00 

   1.000,00 

           p.m. 

              

Bedrijfsopbrengst 

   BO-Infozuilen 

   BO-DARE 

   BO-Molenproject 

   BO-Agrotoerisme 

   BO-SWAVML 

   BO-TNS Leader 

 

Financiële opbr.  

Intresten KBC 
122,37 

       122,37 
                    250,00 
      250,00 

                    200,00 
      200,00 

Financiële opbr. 
   Intresten KBC 

Totale ontvangsten  167.545,24 

     

             187.504,00             143.104,00 

             
Totale ontvangsten 

            

Overdrachten 

 

 

Eigen Vermogen 
46.683,06 

 46.683,06 
               61.000,00 
 61.000,00 

               82.000,00 

 82.000,00 
Overdrachten 
   Reserves 

 

Beschikbare middelen                214.228,30 

           

             248.504,00             225.104,00 

            

Beschik. middelen 

 

 

 

AARD 

 

OMSCHRIJVING 

 

UITGAVEN  

 2014 

 

BUDGET  

2014 

 

BUDGET 

 2015 

 

OMSCHRIJVING 

Werkingskosten   

 

 

Lidmaatschap/abonnement 

Administratie 

Portkosten 

Vergaderingen en recept. 

Verzekeringen 

Onkostenverg. Bestuurders 

4.717,93 

    119,85 

    557,81 

    391,34 

 1.964,55  

 1.174,38 

    510,00 

           

                 5.900,00 
      200,00 

   1.200,00 

   1.000,00 

   1.500,00 

   1.000,00 

   1.000,00 

           

                 7.700,00 

      200,00 

   1.000,00 

   1.000,00 

   1.500,00 

   1.000,00 

      500,00 

   2.500,00 

Werkingskosten 
   Lidmaatschap/abon 

   Administratie 

   Portkosten 

   Vergad. & recept. 

   Verzekeringen 

   Onkostverg. Best. 

   Hostingskosten 

Promotie - algemeen 

 

 

 

 

 

 

 

              - campagnes 

 

Toeristisch magazine 

Regiopocket 

Toeristische kaart 

Beurzen 

Publiciteit(alg/dare/online) 

Pers & PR 

Fotosessie 

 

Camp-Beleef eigen Ronde 

Camp-Proef de VA 

Promotie Agrotoerisme 

55.498,97 

 17.902,02 

 14.009,91 

         - 

         - 

 13.898,98 

      595,49 

        18,43 

 

          p.m. 

   3.840,95 

   5.233,19 

             86.500,00 

 20.000,00 

 16.000,00 

         - 

         - 

 13.000,00 

   2.500,00 

   3.000,00 

  

          p.m. 

 25.000,00 

   7.000,00            
 

             123.000,00 
  27.500,00 

  10.000,00 

    6.500,00 

    2.000,00 

    3.000,00 

    5.000,00 

  

   

22.500,00 

    5.000,00 

  22.500,00 

  10.000,00 

    9.000,00 

Promotie - algemeen        
   Regiopocket 

   Publiciteit 

   Beurzen 

   Pers & PR 

   Fotosessie 

   POS-actie ‘Routes’ 

 

Promotie-campagnes 

  Campagne Ronde   

  POS-actie ‘BJER’ 

  Campagne Proef 

  Themakaart ‘Bier’ 

  Promo Agrotoerisme 

Productontwikkeling 

 

 

Proef de VA 

Agrotoerisme - infra 

Agrotoerisme - events 

DARE – paalcampings 

DARE – Natuurexploratie 

DARE – Sectorwerking 

40.760,11 

   6.389,79 

 18.491,89 

   3.424,01 

   3.970,98  

   6.602,71 

   1.880,73 

               71.000,00 
   6.500,00 

 38.500,00 

   5.000,00 

 11.500,00 

   6.000,00 

   3.500,00 

               33.000,00 
  19.000,00 

  10.000,00 

    4.000,00 

Productontwikkeling 
  Agrotoerisme-infra 

  Bierkaart-horeca 

  Agrotoerisme-events 

 

Andere projecten  

2de fase toer. signalisatie 

Molenproject 

Samenwerken aan VML 

               26.743,54 

   5.852,37 

 13.586,39 

   7.304,78 

               24.000,00 

 11.000,00 

 10.000,00 

   3.000,00 

                 1.500,00 
    1.500,00 

         

          

Andere projecten 

   Samenwerken VML 

Opleiding  

Infomomenten/workshops 
                 2.773,31 

   2.773,31 
                 4.000,00 
  4.000,00 

                 2.000,00 
    2.000,00 

Opleiding 

    Info/workshops 

Financiële kosten 

 

 

Bank- en beheerskosten 
                     66,49 

         66,49 
                      50,00 
       50,00 

                      50,00 
         50,00 

Financiële kosten 
     Beheerskosten 

Totale uitgaven 
    

  130.560,35  191.450,00   167.250,00 Totale uitgaven 

Reserves 
 

     83.667,95    82.000,00     57.854,00            Reserves 

                                                


