VOORWOORD
Ook in 2013 had Toerisme Oost-Vlaanderen tot doel

Voor de Vlaamse Ardennen gebeurde dit naar aan-

de provincie verder uit te bouwen als voorwaardige

leiding van de viering van 100 jaar Ronde van Vlaan-

bestemming voor dag- en verblijfstoerisme, en het

deren. Ter gelegenheid van deze verjaardag zette

aanbod daarrond in de kijker te zetten. Toerisme

Toerisme Oost-Vlaanderen het grootschalige project

Oost-Vlaanderen ontwikkelt zelf producten en sti-

‘Beleef je eigen Ronde’ op. Naast de herwerking van

muleert productontwikkeling. De vzw promoot

het fietsnetwerk tot een netwerk met integratie van

toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen en haar

hellingen en kasseistroken voor de sportieve fietser,

toeristische regio’s en zet in op ondersteuning van

werden de Ronde van Vlaanderen fietsroutes volle-

de toeristische sector en op kennisontwikkeling en-

dig herwerkt en van nieuwe bewegwijzering voorzien.

uitwisseling.

Ook stippelden we een verzameling van nieuwe the-

In 2013 traden we opnieuw met een reeks mooie re-

matochten rond de Ronde uit op het fietsnetwerk.

alisaties naar buiten: zo realiseerden we het toegan-

Speciaal voor het eeuwfeest kwam ook een Ron-

kelijke fietsproduct ‘Fietsen met een +’, een verza-

demagazine uit en werd een themawebsite ontwik-

meling van 6 fietsroutes die iedereen comfortabel en

keld. Op 4 hellingen en kasseistroken werd een tijds-

veilig kan fietsen, eventueel met aangepaste twee-

metingssysteem geïnstalleerd waarmee sportieve

wielers voor mindermobielen of met fietskarren voor

fietsers hun prestaties kunnen meten en vergelijken

kinderen. Ook de nieuwe Vlasroters wandelroute in

met vrienden of hun wielerhelden. TOV stimuleerde

de Leiestreek werd voorgesteld aan pers en publiek.

de sector om Rondearrangementen uit te werken en

Een aantal fietsnetwerken waaronder dat van de

versterkte die door een Ronde-voordeelpas te ver-

Vlaamse Ardennen en het Meetjesland werden gron-

spreiden met tal van voordelen voor toeristen die

dig herwerkt.

een nachtje doorbrachten in de Vlaamse Ardennen.
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Uiteraard werden ook media-acties ondernomen

seerde verenigingen verwelkomen op onze infodag

meehielp aan het realiseren van onze missie, in het

in Vlaanderen en Nederland. De deelnames aan de

groepsuitstappen.

bijzonder ook het management en de medewerkers

fiets- en wandelbeurzen in Mechelen en Amsterdam
ademden de Ronde100 uit.

van Toerisme Oost-Vlaanderen. Eveneens dank aan
De initiatieven die we nemen rond promotie van

de collega’s van de deputatie en de provincieraad

het verblijfstoerisme op de binnenlandse markt

en aan Toerisme Vlaanderen, die tal van onze initia-

Natuurlijk stonden niet al onze activiteiten in het

werden verder geïntensifieerd. De vzw Logeren in

tieven en projecten mee ondersteunden.

teken van de Ronde. In Scheldeland bijvoorbeeld

Vlaanderen, waarin we participeren samen met de

werd verder ingezet op de promotie van de Dender

andere provincies en de private sector, bracht voor

dankzij het Tanaris-project. De reeks vaarkaarten

het eerst het Vlaanderen Vakantielandboek met tips

waarmee we toeristen op het water willen stimu-

voor meerdaagse verblijven op de markt. Ook het TV

leren om ook eens af te stappen, werd aangevuld

programma ‘Vlaanderen Vakantieland’ op Eén mag

met een nieuwe vaarkaart Dender. In de Vlaamse

sinds enkele jaren op versterkte steun vanuit de pro-

Ardennen werkten we nauw samen met de horeca in

vincies rekenen.

het kader van een LEADER-project, in het Waasland
participeerden we in een zomerreeks op TV Oost.

Het vernieuwende Collabor8-project rond samenwerking en communicatie met de toeristische sec-
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In 2013 waren er natuurlijk ook de vaste waarden.

tor dat ondertussen al enkele jaren liep in het

Ons gratis en veel gelezen fiets- en wandelmagazine

Meetjesland werd in 2013 opengetrokken naar de

StapAf rolde twee keer van de persen en we mochten

volledige provincie en werd in het najaar afgerond.

Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor toerisme en voor-

opnieuw heel wat groepsaanbieders en geïnteres-

Graag dank ik iedereen die in 2013 meedacht en

zitter van Toerisme Oost-Vlaanderen
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DEEL 1 ALGEMENE WERKING
MISSIE EN VISIE
TOERISME OOST-VLAANDEREN = ambassadeur voor toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen
Als organisatie van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert, ontwikkelt en promoot Toerisme
Oost-Vlaanderen vzw (TOV) het toerisme en de recreatie in de provincie. Met respect voor de identiteit van
haar regio’s en met het accent op innovatie en creativiteit werken we (mee) aan de creatie en de promotie
van duurzame en kwaliteitsvolle toeristisch-creatieve producten in Oost-Vlaanderen. Door het dag- en
verblijfstoerisme en de recreatie in Oost-Vlaanderen te ontwikkelen en te promoten, wil TOV het welzijn
en de welvaart van de Oost-Vlaming – burger én ondernemer – bevorderen.
Toerisme Oost-Vlaanderen positioneert zich niet alleen als realisator maar ook als partner van de toeristische sector, en wil ambassadeur zijn voor toerisme en recreatie in onze provincie.
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BELEIDSONTWIKKELING EN -UITVOERING
Samenwerking is voor Toerisme Oost-Vlaanderen een kernbegrip. Op directieniveau uit zich dat in verschillende vormen. Het management vertegenwoordigde Toerisme Oost-Vlaanderen in de raden van bestuur en/of algemene vergaderingen van de volgende vzw’s: Toerisme Meetjesland, Toerisme Waasland, Toerisme Scheldeland, Toerisme Vlaamse
Ardennen, Toerisme Leiestreek, Logeren in Vlaanderen, Tafelen in Vlaanderen, Centrum Ronde van Vlaanderen en
Gent Congres.
Ook in de volgende lokale, provinciale en Vlaamse overleg- en stuurgroepen wordt Toerisme Oost-Vlaanderen vertegenwoordigd: Provinciaal Steunpunt Platteland, Adviescommissie Toeristisch Logiesdecreet en Vakgroep Toerisme
Euroregio Scheldemond.
Interprovinciaal wordt tweemaandelijks overleg gepleegd tussen de directies van de provinciale toeristische organisaties (PTO’s). In 2013 werden diverse topics besproken die een provinciegrensoverschrijdend belang hebben of waarin
op Vlaams niveau wordt samengewerkt, zoals communicatie en marketing van verblijfstoerisme in het binnenland,
onthaal, gegevensverzameling en –ontsluiting, fietsen en wandelen, impulsprogramma’s en beleidsplanning voor de
Vlaamse regio’s. Ook werden de besprekingen voortgezet met betrekking tot de taak- en bevoegdheidsverdelingen
tussen het provinciale en het Vlaamse niveau. Het secretariaat van het overleg lag in handen van de VVP (Vereniging
Vlaamse Provincies; a-commissie toerisme). In principe wordt een tweetal keer per jaar ook een interprovinciaal overleg gehouden met alle gedeputeerden voor toerisme (b-commissie toerisme) en zijn er contacten met het kabinet van
minister Bourgeois en Toerisme Vlaanderen. De gedeputeerden zaten op 29 april samen.
Ook met het Oost-Vlaamse provinciebestuur vindt geregeld overleg plaats. Toerisme Oost-Vlaanderen maakt deel uit
van het Provinciaal Interdienstenoverleg grondgebonden zaken. De input aan de besluitvorming van de deputatie en
provincieraad gebeurt door het beantwoorden van vragen, het aanleveren van nota’s en de occasionele aanwezigheid
op de inzake toerisme bevoegde raadscommissie. Daarnaast wordt input geleverd in het kader van de provinciale
plannings- en budgetcyclus. Ook over regiomarketing en communicatie wordt geregeld overleg gepleegd. In 2013
werden de banden nauwer aangehaald met de diensten Cultuur en Welzijn en met EROV. Er worden eveneens gezamenlijke projecten uitgewerkt, bijvoorbeeld met de dienst cultuur rond kunst in de Leiestreek en Gent, en de Floraliën.
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PROJECTWERKING
Door in te spelen op Europese, Vlaamse en provinciale subsidieprogramma’s zet Toerisme Oost-Vlaanderen verder
in op de toeristische ontwikkeling en verrijking van de Oost-Vlaamse regio’s. Aan de hand van dergelijke projecten
investeert Toerisme Oost-Vlaanderen als partner extra middelen in haar regio’s. Dit met als objectief een toeristische
meerwaarde en extra beleving voor de bezoeker te creëren en op die manier een economische return voor de regio
in kwestie en haar ondernemers.

In 2013 werd verder vorm gegeven aan de volgende grootschalige projecten:
l Collabor8, rond samenwerking tussen publieke en private toeristische actoren in Oost-Vlaanderen
zie: Deel 2 Headlines 2013: 1. Beleef je eigen Ronde (Ronde Voordeelpas)
zie: Deel 2 Headlines 2013: 6. Sectorwerking
l MIRRA, Interreg IVA Frankrijk-Vlaanderen, met onder andere infrastructurele productontwikkeling en gezamenlijke promotie van fietsen en wandelen in de grensstreek Vlaanderen-Frankrijk (Vlaamse Ardennen). Dit project werd
afgesloten op 30 juni 2013.
l Tanaris, rond toeristisch-recreatieve ontwikkelingen op en langs de Dender (Scheldeland)
zie: Deel 2 Headlines 2013: 3. Watertoerisme
zie: Deel 3 Headlines 2013 Regiowerking: 5. Scheldeland
l ‘Beleef je eigen Ronde’, met de ontwikkeling van infrastructurele projecten en digitale productontwikkeling rond
de Ronde van Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen (Impulsprogramma Toerisme Vlaanderen)
zie: Deel 2 Headlines 2013: 1. Beleef je eigen Ronde
l ‘Toeristische vertaling van het netwerk horeca en producenten streekproducten’, een LEADER-project ter bevordering van de samenwerking tussen horecaondernemers en producenten van streek- en hoeveproducten
zie: Deel 2 Headlines 2013: 2. Fietsen en wandelen
zie: Deel 2 Headlines 2013: 7. Samenwerkingsverbanden
l I3VT, een Interreg IV-project om de samenhang van de infrastructuur en signalisatie te verbeteren in de grensstreek (i.s.m. Westtoer)
zie: Deel 2 Headlines 2013: 5. Data & onderzoek
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Toerisme Oost-Vlaanderen werkte ook nauw samen met respectievelijk Toerisme Scheldeland en Toerisme Vlaamse
Ardennen bij de realisatie van de volgende projecten:
l ‘Groote Oorlog in Scheldeland’, met de ontwikkeling van nieuwe routestructuren naar aanleiding van 100 jaar
WO I (Impulsprogramma Toerisme Vlaanderen)
zie: Deel 3 Headlines regiowerking (Scheldeland)
l ‘DARE-regio Vlaamse Ardennen’, een LEADER-project om de Vlaamse Ardennen verder te ontwikkelen en te positioneren als een toeristische regio van ‘avontuur’
zie: Deel 2 Headlines 2013: 4. Communicatie & marketing
zie: Deel 3 Headlines 2013 Regiowerking: 1. Vlaamse Ardennen
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DEEL 2 HEADLINES 2013
1. BELEEF JE EIGEN RONDE

‘Beleef je eigen Ronde’ richtte zich zowel naar de

Oost-Vlaanderen een nieuwe Ronde

sportieve als naar de meer recreatieve bezoeker en

van Vlaanderen fietsroute uit. 3 Lus-

De 100ste verjaardag van de Ronde van Vlaanderen

omvatte een hele reeks realisaties. Het project liep

sen van respectievelijk 78, 103 en 114

in mei 2013 bood een unieke opportuniteit om

niet alleen tijdens de periode van de Ronde van

km vertrekken vanuit Oudenaarde en

Vlaanderen extra op de kaart te zetten als bijzondere

Vlaanderen maar werd een vaste productlijn voor de

omvatten samen alle belangrijke kassei-

fiets- en wielerregio. Om die reden richtte Toerisme

regio Vlaamse Ardennen.

stroken en hellingen van de Ronde. Ook
vanuit Ronse, Geraardsbergen en Zot-

Vlaanderen een impulsprogramma op waarbij € 3
miljoen werd uitgetrokken voor initiatieven rond
‘Wielererfgoed en de Ronde 100’. Gezien het belang
van het fietstoerisme voor Oost-Vlaanderen en meer

Een overzicht van de realisaties IN 2013:
Infrastructuur

tegem kunnen fietsers vertrekken voor
een tocht op de Ronde van Vlaanderenlussen. Bij de nieuwe route hoorde een

specifiek de Vlaamse Ardennen, ging Toerisme Oost-

Tijdsmeting

volledig vernieuwde kaart met een frisse

Vlaanderen in op dit impulsprogramma. Onder de

Op 4 bekende hellingen en kasseistroken uit de

nieuwe lay-out, hoogteprofielen van de

projecttitel ‘Beleef je eigen Ronde’ werd een uitge-

Ronde (Kruisberg, Koppenberg, Muur van Geraards-

hellingen en beknopte info. De brochure

breid dossier ingediend om de provincie en meer

bergen en Paddestraat) werd een digitaal tijdsme-

kwam eind maart uit, in zowel een Nederlandstalige

specifiek de Vlaamse Ardennen verder toeristisch in

tingsysteem geïnstalleerd. Fietsers kunnen met een

als een Engelse versie met beknopte extra uitleg in

de markt te zetten. Als invalshoek voor de ontwik-

chip hun tijd op de beklimmingen laten registreren,

het Frans en Duits.

keling van zowel een gloednieuw als een vernieuwd

die desgewenst online publiceren en hun prestaties

aanbod aan kwaliteitsvolle toeristisch-recreatieve

vergelijken met die van hun fietsmakkers en zelfs

Signalisatie hellingen en kasseistroken

producten, koos TOV enerzijds voor het aanwezige

van echte toprenners.

Langs de trajecten zorgde Toerisme Oost-Vlaanderen
op 76 locaties voor betere en ook meer opvallende

wielererfgoed en de wielersportcultuur, anderzijds
voor het unieke landschap met de beroemde hellin-

Herwerking Ronde van Vlaanderen fietsroute

signalisatie aan hellingen en kasseistroken. Deze be-

gen en kasseistroken.

Speciaal voor sportieve fietsers stippelde Toerisme

wegwijzering is beter zichtbaar voor sportieve fiet-
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sers, die vaak tegen aanzienlijke snelheid de borden

Beleef je eigen Ronde thematochten

gelijke info, kunnen reacties achterlaten en filmpjes

voorbijrijden.

Met de Beleef je eigen Ronde-the-

bekijken van onder meer enkele markante lokale

matochten kwam in mei een nieuwe

wielercafés, hun uitbaters en hun stamgasten. Met

pocketbrochure uit met 5 recreatieve

de routeplanner kunnen fietsers online zelf hun

Het fietsnetwerk werd grondig herwerkt

fietstochten geïnspireerd door de

tochten uitstippelen. Ook de resultaten van de

en uitgebreid van 830 naar 867 km. Om

Ronde van Vlaanderen. De tochten

digitale tijdsmeting worden hier ‘in real time’ gepu-

de band tussen de regio en de Ronde

vertrekken vanuit de Rondesteden

bliceerd.

nog meer te benadrukken, kunnen re-

Oudenaarde,

Bezoekers website (1 maart-31 december 2013):

creatieve fietsers nu ook een beroemde

Geraardsbergen en Ronse. Om de tochten extra te

36.644 bezoeken, 27.911 unieke bezoekers

helling of kasseistrook zoals de Kop-

kleuren, riep TOV de hulp in van 5 bekende en min-

penberg of de Paterberg in hun route

der bekende Vlamingen met een hart voor de Ronde:

Ronde van Vlaanderen fietsroutes app

plannen. De bijhorende vernieuwde

Rik Vanwalleghem (wielerjournalist en directeur van

fietsnetwerkkaart was beschikbaar van-

het Centrum Ronde van Vlaanderen), Danny La-

af half mei.

marcq (auteur, historicus en cultuurfunctionaris bij

Herwerking fietsnetwerk Vlaamse Ardennen

Ninove,

Zottegem,

de stad Zottegem), Evy Gruyaert (TV-omroepster en

nieuwe Ronde van Vlaanderen route te laten rijden,
werd gestart met de ontwikkeling van een app voor
smartphones.

MARKETING PRINT

Start To Bike-goeroe), Nic Balthazar (regisseur en fer-

Beleef je eigen Ronde magazine

vente fietser) en Guido Belcanto (zanger, romanticus

MARKETING MEDIA, PERS EN EVENEMENT

en koersliefhebber). Zij drukten mee hun stempel op

Persmomenten

Het exclusieve inspiratiemagazine ‘Beleef je eigen Ronde’
serveerde 60 pagina’s boeiende verhalen uit 100 jaar
Rondegeschiedenis.

Onder

meer Peter Van Peteghem,
Roger De Vlaeminck, Freddy
Maertens, Rik Vanwalleghem
en Emma Johansson vertelden
over wat de Ronde en Vlaande-
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Om fietsers ook zonder routekaart de 3 lussen van de

de tochten en leiden fietsers met beeld, uitleg en anec-dotes langs de vele - al dan niet Rondegerelateerde
- bezienswaardigheden in de Vlaamse Ardennen.
Verkoopcijfers 2013
Ronde van Vlaanderenroute: 2.840
Ronde thematochten: 1.198
Fietsnetwerkkaart Vlaamse Ardennen: 4.036
MARKETING ONLINE

Fase 1 van het project (de nieuwe Ronde van Vlaanderen fietsroute, het Beleef je eigen Ronde inspiratiemagazine, de website, de Ronde Voordeelpas en
de Ronde arrangementen) werd op 28 maart 2013
voorgesteld tijdens een grote persconferentie in het
CRVV (Centrum Ronde van Vlaanderen) in Oudenaarde.
De realisaties van fase 2 (vernieuwd fietsnetwerk
Vlaamse Ardennen, tijdregistratie en de Beleef je

rens Mooiste landschap voor hen betekenen. Snelle

Beleef je eigen Ronde website

eigen Ronde-thematochten) werden op 24 juni voor-

bestellers van dit gratis magazine konden de cover

De campagnewebsite www.beleefjeeigenronde.be

gesteld tijdens een persmoment op de Koppenberg

van hun exemplaar laten personaliseren met een ei-

werd gelanceerd als dé digitale toegangspoort naar

en in het CRVV. Vlaams minister van Toerisme Geert

gen wielerkreet.

alle Oost-Vlaamse projecten en acties in het kader

Bourgeois testte persoonlijk de tijdregistratie op de

Oplage: 40.000 exemplaren

van 100 jaar Ronde. Bezoekers vinden er alle mo-

Koppenberg uit.

Persacties

tussen 1 april 2013 en 1 april 2014 een weekendje

Rond ‘Beleef je eigen Ronde’ ontwikkelde de dienst

Vlaamse Ardennen boekte bij een van de 45 deelne-

marketing joint promotions en andere acties, zoals

mende logies, kreeg een gratis Voordeelpas cadeau

advertenties, extra bijlagen en publireportages. Er

met 35 exclusieve voordelen en kortingen bij aanbie-

werd samengewerkt met Corelio, Grinta, De Muur

ders en attracties.

(NL), Roularta en ANWB.

De Voordeelpas was een onderdeel van de ‘Beleef
je eigen Ronde’-campagne en werd deels gereali-

PR-project Trek Fan Day
Om de visibiliteit van de tijdsmeting te verhogen en
de Vlaamse Ardennen en CRVV (Centrum Ronde van
Vlaanderen) te promoten, werkte de dienst marketing vanaf de zomer mee aan de voorbereidingen
van de Trek Fan Day van de Cancellara-ploeg. TOV
stippelde het parcours door de Vlaamse Ardennen
uit, betrok het CRVV in het plan en belegde vergaderingen met politiediensten en toeristische diensten. De fandag zelf ging door op 9 januari 2014.

seerd binnen het Europese samenwerkingsproject
Collabor8. Vanuit de deelnemende logiesuitbatingen werden 1530 Voordeelpassen uitgedeeld aan
reisgezelschappen die in de Vlaamse Ardennen verbleven.

De favoriete hotels van de Ronde
In samenwerking met de logiessector in de Vlaamse
Ardennen werd ook een arrangementenactie opgezet waarbij toeristen tegen een aantrekkelijke prijs
een verblijf konden boeken in een ‘Ronde-hotel’.

SECTOR

Ronde Voordeelpas
Om verblijfstoeristen aan te

VOORBEREIDING GEPLANDE realisaties IN
2014:

moedigen wat langer in de

Verschillende Rondetoerisme-producten die in 2013

Vlaamse Ardennen te blijven

werden ontwikkeld, zullen in 2014 verder worden af-

en om het herhaalbezoek te

gewerkt en geoptimaliseerd. Ook de samenwerking

stimuleren, werd in samen-

met betrokken partners zal verder uitgediept wor-

werking met de logiessector,

den. In 2014 komt onder meer in het CRVV een regis-

horecauitbaters en aanbie-

tratiezuil voor de digitale tijdsmeting, wordt de web-

ders van attracties de Ronde

site www.beleefjeeigenronde.be herwerkt en worden

Voordeelpas ontwikkeld. Toerisme Oost-Vlaanderen

een tiental rustpunten ingericht langs de Ronde van

en Toerisme Vlaamse Ardennen organiseerden in fe-

Vlaanderen-lussen.

bruari 4 infomomenten om de sector voor dit initiatief warm te maken. De formule ging als volgt: wie
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2. FIETSEN EN WANDELEN

Vlaamse fietsnetwerk te verkennen. 5 van de trajecten starten aan provinciale domeinen: daar kunnen

Vlasroters wandelroute

fietsers gemakkelijk hun wagen parkeren en zijn er

Met de Vlasroters wandelroute hul-

meestal ook toegankelijke voorzieningen. Route 6 in

digde

Oost-Vlaanderen

de brochure is lus 1 van de Sneukelfietsroute in de

begin mei 4 nieuwe wandellussen

Vlaamse Ardennen, een volledig toegankelijke fiets-

in door en rond 3 vlasdorpen in de

route bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. Tussen

Leiestreek: Gottem, Wontergem en

midden februari (lancering) en eind 2013 werden

Grammene. Vroeger werd in deze

364 exemplaren verkocht.

landelijke uithoek van de Leiestreek,

‘Fietsen met een +’ kreeg een online verlengstuk

op de grens met West-Vlaanderen,

in de vorm van de speciale themawebsite www.tov.

volop vlas gezaaid, geoogst en ge-

be/toegankelijkheid. Die bundelt alle details in ver-

root. Aan dat laatste proces dankt de

band met de toegankelijkheid van de bezienswaar-

Leie haar poëtische bijnaam ‘Golden

digheden en de restaurants/cafés onderweg. Er zijn

River’, naar de goudgele glans die het gerote vlas gaf

ook links naar andere toegankelijke initiatieven in

aan het water. Dankzij het Agentschap voor Natuur

Oost-Vlaanderen en naar andere informatie die han-

en Bos (ANB), dat de oude Leiarmen beheert, bleef

dig van pas kan komen bij een bezoek aan de pro-

dit een heel aantrekkelijk gebied voor wandelaars en

vincie.

Toerisme

fietsers. De 4 op elkaar aansluitende wandellussen
zijn 7 à 11,5 km lang en starten telkens in de dorps-

“Met het boekje ‘Fietsen met een +’ kunnen nu ook

kernen. Eind 2013 waren er al 514 routebrochures

mensen met een beperking en ouders met kleine

verkocht.

kinderen zorgeloos het Oost-Vlaamse fietsnetwerk
verkennen”.

Fietsen met een +

Veronique Eeckhaut, deskundige recreatieve infrastructuur

Toerisme Oost-Vlaanderen zette in 2013 verder in op
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toegankelijkheid met het gloednieuwe boekje ‘Fiet-

Proef de Vlaamse Ardennen

sen met een +’, dat begin februari werd uitgebracht.

fiets- en wandelroutes

Het bundelt 6 comfortabele fietstrajecten met de

Om fietsers en wandelaars extra te laten genieten

nodige voorzieningen, rust- en picknickbanken en

van de Vlaamse Ardennen en zijn streekproducten

toegankelijke restaurants en cafés vlakbij, en geeft

bracht Toerisme Oost-Vlaanderen samen met Horeca

zo ook mensen met een beperking en ouders met

Vlaamse Ardennen en Vlaanderen Lekker Land een

kleine kinderen de kans om zorgeloos het Oost-

gratis brochure uit met 4 Proef de Vlaamse Ardennen

fiets- en wandelroutes. Allen werden

werden aanzienlijke trajectwijzigingen doorge-

opgebouwd rond een culinair the-

voerd in functie van veiligheid en aantrekkelijk-

ma eigen aan deze regio: Zoete hoe-

heid, verspreid over de hele regio.

Peter- en meterwerking
De recreatieve routes van Toerisme Oost-Vlaanderen
tellen ruim 3.500 km fietstraject en 560 km wandel-

ve, Water, Oud Bruin en Picknick.

l Nog in juni verscheen de vernieuwde brochure

De brochure werd in mei 2013 op

wegen, samen goed voor 25.000 bordjes. Voor de

van het fietsnetwerk Scheldeland. De wijzigingen

20.000 exemplaren verspreid samen

kwaliteitsbewaking van de lusvormige routes kan

bleven beperkt tot noordelijk Dendermonde.

TOV sinds 10 jaar rekenen op zo’n 200 peters en me-

l In oktober kwam een grondig herwerkte bro-

ters: fiets- en wandelgrage vrijwilligers die zich en-

chure uit van het fietsnetwerk Gent en omgeving.

gageren om op regelmatige basis één of meerdere

In Gent werden enkele aanpassingen doorge-

trajecten te controleren en eventuele gebreken te

voerd, en alle nieuwe knooppunten in de groene

melden. Dankzij hun inzet kan Toerisme Oost-Vlaan-

rand werden aangepast op de kaart.

deren snel en gericht actie ondernemen, en teams

met het Pasarmagazine, er was een
overdruk van 5.000 stuks.
Na de bierkaart Vlaamse Ardennen waren de Proef
de Vlaamse Ardennen fiets- en wandelroutes een 2de
realisatie binnen het project ‘Toeristische vertaling
van het netwerk horeca en producenten streekproducten’. Dit project kadert in de Europese subsidieregeling voor plattelandsontwikkeling LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie
Rurale) en wil de samenwerking tussen horecaondernemers en producenten van streek- en hoeveproduc-

l Voor bovenstaande fietsnetwerken werden op het

op pad sturen om de gesignaliseerde mankementen

terrein de nodige aanpassingen in de bebording

te verhelpen. Normaliter gaan de peters en meters

uitgevoerd. Dit bracht op verschillende locaties

3 keer per jaar op pad, in 2013 bleef dit beperkt tot

een wijziging van knooppuntnummers met zich

één keer, dit in voorbereiding van het nieuwe digi-

mee.

tale onderhoudssysteem Osyris (zie verder).
Op 14 december 2013 nodigde TOV alle peters

ten bevorderen en toeristen de mogelijkheid geven
om van de streek- en hoeveproducten te genieten.

Nieuw WANDELNETWERK IN VOORBEREIDING

www.proefdevlaamseardennen.be

In Vlaams-Brabant werd gewerkt aan de realisatie
van het laatste gedeelte van het wandelnetwerk

Vernieuwde
fietsnetwerken
l Het fietsnetwerk
Vlaamse Ardennen,
goed voor 830 km,
werd in 2013 grondig herwerkt in het kader van het project ‘Beleef
je eigen Ronde’
zie: 1. Beleef je eigen Ronde
l In juni kwam een grondig herwerkte brochure uit
van het fietsnetwerk Meetjesland. Op het netwerk

Pajottenland. In samenwerking met Toerisme OostVlaanderen zal dit netwerk een uitbreiding krijgen
tot op het grondgebied van Ninove en Geraardsbergen. Daarvoor werd in overleg met de gemeenten en
verenigingen een selectie gemaakt van de mooiste
wandelwegen. Openstelling van dit nieuwe wandelnetwerk, dat het grootste van Vlaanderen zal worden, is voorzien voor de lente van 2014.

en meters, als dank voor hun vrijwillige inzet, uit
voor een ontmoetingsmoment in de Vlaamse Opera in Gent. De aanwezigen werden vergast op een
begeleide rondleiding achter de schermen en kregen
een relatiegeschenk. Dit werd gekoppeld aan een
demo van Osyris, het digitale onderhoudssysteem
waarmee de peters en peters vanaf 2014 aan de slag
gaan.
Met het operationeel worden van Osyris in het
vooruitzicht (zie verder), werd in augustus 2013 een
oproep uitgestuurd voor extra meters en peters. De
respons was enorm: 1.300 extra vrijwilligers stelden
zich kandidaat om minstens één keer per jaar een

Nieuwe Ronde van Vlaanderen fietsroute

controle uit te voeren op een lus langs de fiets- en

zie: 1. Beleef je eigen Ronde

wandelnetwerken. TOV vatte het plan op om de
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nieuwe kandidaat meters en peters begin 2014 uit te

Project Osyris

nodigen voor een infonamiddag in Gent.

Om het onderhoud van de recreatieve routes en
netwerken op een vlottere, professionelere manier te

“Dat ruim 1.300 mensen zich kandidaat stelden

organiseren, maakte Toerisme Oost-Vlaanderen vanaf

als peter of meter overtrof ruimschoots de ver-

2013 werk van een digitaal onderhoudssysteem voor

wachtingen van Toerisme Oost-Vlaanderen”.

de recreatieve infrastructuur, kortweg Osyris. Meldin-

Sara Van Cotthem, projectcoördinator

gen en klachten, controleopdrachten, werkopdrachten
en voorraadbeheer zullen via Osyris geautomatiseerd

Routedokter

aangemaakt en bijgehouden worden. Bedoeling is dat
alle betrokken partijen vanaf de lente 2014 op dit sys-

Toerisme Oost-Vlaanderen maakt werk van het on-

teem kunnen inloggen: de eigen medewerkers, de vrij-

derhoud van de recreatieve routes en netwerken en

willige meters en de peters die de routes controleren,

voert zelf geregeld controles uit. Ook fietsers en wan-

en de uitvoerders op het terrein. Ook fietsers en wande-

delaars kunnen helpen om de kwaliteit van routes

laars die via www.tov.be een probleem melden, zullen

en netwerken op peil te houden. Ontbreekt er ergens

via een link onmiddellijk in Osyris terecht komen.

een bordje of wegwijzer? Suggesties of opmerkin-
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gen? Via een formulier op www.tov.be kunnen ge-

Fietsvriendelijke uitbatingen en fietsver-

bruikers snel en makkelijk eventuele euvels melden

huurcentra

aan de Routedokter. In 2013 werden in totaal 907

Toerisme Oost-Vlaanderen blijft inzetten op de dienst-

meldingen geteld, waarvan er 892 omgezet zijn in

verlening voor recreatieve fietsers met de promotio-

werkopdrachten bestemd voor sociale tewerkstel-

nele ondersteuning en labeling van fietsvriendelijke

lingsplaatsen. De overige meldingen hadden voor-

uitbatingen (cafés/restaurants) en fietsverhuurcentra.

namelijk betrekking op wegenwerken, de toestand

Alleen uitbatingen die extra voorzieningen voor fiets-

van het wegdek, vragen voor externe partners (ge-

toeristen aanbieden of kwaliteitsvolle fietsen verhuren,

meentes, ANB,…), … Het merendeel van deze mel-

krijgen het label. In 2013 hadden 31 fietsverhuurcentra

dingen komt rechtstreeks van recreanten. Verder

en 71 fietsvriendelijke uitbatingen het desbetreffende

zijn het ook de gemeenten en meters en peters van

label. Toerisme Vlaanderen staat nog steeds in voor de

fiets- en wandelroutes die problemen signaleren.

labeling van de fietsvriendelijke logiesinstellingen.

“De Routedokter behandelde in 2013 907 mel-

“31 fietsverhuurcentra en 71 fietsvriendelijke

dingen”.

uitbatingen hadden in 2013 het label van fiets-

Frederik Goossens, deskundige recreatieve infrastructuur

vriendelijk”.
Ronnie Boeykens, medewerker recreatieve infrastructuur

3. WATERTOERISME
Toeristische vaarkaart Dender
Tijdens de Belgian Boat Show in februari in Flanders
Expo stelden Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme
Scheldeland en Promotie Binnenvaart Vlaanderen
de nieuwe toeristische vaarkaart Dender voor aan
pers en publiek. Deze 4de in een reeks van 5 gratis vaarkaarten werd net als de andere kaarten
gerealiseerd binnen het project Tanaris. De kaart
serveert pleziervaarders alle relevante informatie
over de Dender, plus veel nuttige info over de trekpleisters en dichtstbijzijnde horeca en winkels aan wal. In 2012
werden al vaarkaarten uitgegeven voor Leie & Schelde, Zeeschelde & Rupel, en Gent. De
kaart Gentse Kanalen volgt in
de loop van 2014. Vanwege het
grote succes van de voorgangers

4. COMMUNICATIE & MARKETING

Met de 8ste jaargang van het magazine in het vooruitzicht hield de afdeling communicatie & marketing

werd de toeristische vaarkaart

Toeristische PUBLICATIES

midden 2013 het StapAf-concept grondig tegen het

Dender meteen verspreid op

Fiets- en wandelmagazine StapAf

licht. Samen met de Gentse magazinemaker Stapel

7.000 exemplaren. Geïnteresseerden kunnen de kaarten gratis ophalen in onder
andere jachthavens, grote sluisgebouwen en winkels
met scheepsbenodigdheden in zowel Vlaanderen
als Zuid-Nederland. Eind 2013 waren er al 34.000
vaarkaarten verspreid.

Halfjaarlijks (telkens in januari en in juni) brengt
Toerisme Oost-Vlaanderen StapAf uit, een gratis
magazine met al het fiets- en wandelnieuws uit de
provincie. Sfeerreportages worden afgewisseld met
korte(re) informatieve pagina’s en vaste rubrieken.
In de voorjaarseditie van StapAf draaide alles rond
verwennerijen in de Leiestreek en op andere OostVlaamse locaties, het zomernummer focuste op 100
jaar Ronde van Vlaanderen en fietsen in de Vlaamse
Ardennen.

(www.stapel.be) werd in het najaar een nieuwe bladformule uitgewerkt, waarbij naast fietsen ook wandelen voortaan de volle aandacht kreeg, zowel in de
reportages als in het uitneembare routeboekje. Toerisme Oost-Vlaanderen en Stapel zochten samen ook
naar nieuwe invalshoeken om de lezers nog meer bij
het magazine te betrekken. De eerste Stap Af ‘nieuwe
stijl’, met het eerste routeboekje in handig zakformaat, is voorzien voor januari 2014.
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StapAf verschijnt in een oplage van 55.000 exempla-

Beleef je eigen Ronde-magazine

ren en heeft een abonneebestand van 25.000 lezers,

zie: 1. Beleef je eigen Ronde

waarvan bijna 1.500 uit Nederland. Gratis abonneren kan via www.tov.be/stapaf.

Online communicatie

“StapAf is het belangrijkste gedrukte communi-

www.tov.be

catiekanaal van Toerisme Oost-Vlaanderen. Uit

In 2013 startte de afdeling communicatie & marke-

onderzoek blijkt dat de lezerstevredenheid over

ting met de voorbereiding van de nieuwe websites

het magazine zeer hoog ligt en dat de fiets- en

van Toerisme Oost-Vlaanderen en de toeristische re-

wandeltochten effectief aanzetten tot een uit-

gio’s, die allemaal een grondige facelift kregen. Op

stap”.

basis van eerder gemaakte analyses in 2012 werden
Tim Bottelberghe, afdelingshoofd marketing

de eerste wireframes uitgetekend. Hierbij werd in de

en communicatie

eerste plaats rekening gehouden met de voorkeuren en wensen van onze websitebezoekers. Daarop

Fietsinfoboekje
Toerisme Oost-Vlaanderen bracht
naar jaarlijkse gewoonte een geactualiseerde versie uit van het
Fietsinfoboekje, een handig boekje

volgde de ontwerpfase, en in september de eerste
stappen in de ontwikkelingsfase. Hierbij werden de
verschillende websites onder één platform ondergebracht. Lancering van de websites is voorzien voor
april 2014.

boordevol informatie om fietstochten in Oost-Vlaanderen zo vlot en

“De nieuwe websites, die ook vlot raadpleegbaar

aangenaam mogelijk te maken. Het

zullen zijn op smartphone en tablet, zetten de ge-

boekje bevat onder meer adressen

bruikers op de eerste plaats. Ze zullen sneller en

van fietsverhuurders, fietsveren en

efficiënter dan ooit de weg wijzen naar alle toeris-

fietsvriendelijke cafés en restau-

tische info over Oost-Vlaanderen”.

rants. In het fietsinfoboekje 2013
werden 31 fietsverhuurcentra opgenomen en 71
fietsvriendelijke restaurants/cafés.
Oplage: 20.000 exemplaren
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Bram Elewaut, deskundige digitale media

Sociale media

Cijfers website 2013

Bezoeken

Ook in toerisme worden sociale media steeds belangrijker. Toerisme Oost-Vlaanderen plaatst dan ook

ToerismeScheldeland.be

sinds maart 2013 doelgerichte nieuwtjes, promoties,

Toerismemeetjesland.be

previews en teasers op Facebook en Twitter. Zo gaan

ToerismeVlaamseArdennen.be

we op zoek naar interactie met onze volgers en pro-

ToerismeWaasland.be

beren we te inspireren en te overtuigen. Meer dan

TOV.be

1.300 TOV-Facebookfans namen in november deel
0

Bezoeken

50 000
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250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

aan een online poll die ook via de e-nieuwsbrief
werd gepromoot en waarmee ze konden stemmen

TOV.be

ToerismeWaasland.be

ToerismeVlaamseArdennen.b
e

Toerismemeetjesland.be

ToerismeScheldeland.be

393 000

53 326

115 428

43 916

49 105

op hun favoriete wandelgebied in Oost-Vlaanderen.
Winnaar van de poll was het natuurgebied Den Bunt
in Hamme.
Om precies te weten waarover onze volgers praten

E-nieuwsbrieven
Internet laat ons ook toe direct te communiceren
met onze doelgroepen en hen op de hoogte te brengen van nieuwigheden, acties of veranderingen binnen de organisatie. Dat gebeurt via e-nieuwsbrieven
waarvan de onderwerpen worden bepaald tijdens
regelmatige redactievergaderingen met de toeristische regio’s, Visit Gent en de provinciale cel Cultuur.
Ook toeristische actoren worden daarbij betrokken:
zij kunnen zelf hun nieuws melden en zo meegenieten van gratis promotie.

l een sectornieuwsbrief met de laatste TOV-initia-

op sociale media, worden de online conversaties

tieven die belangrijk zijn voor de sector bereikt

gevolgd met een monitoring tool. Deze manage-

op periodieke basis 1.400 abonnees, waaronder

menttool laat ook toe eigen prestaties op Facebook

toeristische diensten en aanbieders van logies en

en Twitter te meten, bij te sturen en in te plannen.

attracties.

De dienst marketing stond ook in voor enkele in-

In 2013 werden 12 consumentennieuwsbrieven,

terne opleidingen rond sociale media.

5 groepsnieuwsbrieven en 4 sectornieuwsbrieven

De Facebookpagina van Toerisme Oost-Vlaanderen had

verstuurd.

eind 2013 1.600 fans, de Twitter-pagina 300 volgers.

“Om een transparant mediabeleid te kunnen voeren, organiseert de afdeling marketing en commu-

PR en perswerking

nicatie sinds juli 2013 redactievergaderingen met

Vlaanderen Vakantieland op één

l één keer per maand krijgen bijna 57.000 abon-

de regio’s, Visit Gent en de provinciale cel cultuur.

Toerisme Oost-Vlaanderen werkt structureel samen

nees de consumentennieuwsbrief in hun mail-

Op wekelijkse (kernteam) en maandelijkse (volle-

met de VRT voor het toeristische magazine Vlaan-

box, vol tips voor trips in Oost-Vlaanderen

dige team) basis beslissen we welk nieuws via

deren Vakantieland op één. De inhoud van de bin-

welke media gecommuniceerd zal worden”.

nenlandreportages wordt in overleg bepaald tijdens

l Ruim 8.800 groepsverantwoordelijken zijn geabonneerd op de socioculturele nieuwsbrief en

Steven De Backer, communicatieverantwoordelijke

de redactievergaderingen. In 2013 verleende TOV

ontvangen tweemaandelijks informatie en tips

praktische en logistieke hulp bij de prospectie en/of

over groepsuitstappen in de provincie

de opnames.
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De volgende reportages werden uitgezonden:

30 november: Vlaanderen Vakantieland ‘All in’ - De

16 november: vanuit het Caermersklooster, n.a.v. de

2 maart: Een weekend weg in Vlaanderens Mooiste

Scheldeland autoroute, met info over toegankelijk-

tentoonstelling rond Martin Scorsese

landschap - Brakel, De Groene Weg, gastvrij van na-

heid

23 november: vanuit de Sint-Pieterabdij, n.a.v. de

ture

28 december: Winterse weekendtip in de Vlaamse

tentoonstelling ‘Lang leve de TV’

9 maart: Origineel logeren in Gent - Vree wijs om te

Ardennen

21 december: vanuit Gent, n.a.v. de Gentse Winter-

slapen, Sleepstreet & Simon Says
16 maart: Weekendtip in Vlaanderen - Gent 13-13,
sporen van de Gentse Wereldtentoonstelling
23 maart: Ook getest op weekend - Thuisbuizen
Oudenaarde
18 mei: Ronde 100 - Beleef je eigen Ronde
1 juni: Paalkamperen in het Muziekbos in Ronse
(herhaling)
8 juni: De mooiste citytrips van Vlaanderen Vakantieland - Gent 1913-2013, het STAM, het mysterie van
de Rechtvaardige Rechters en het Belfort
20 juli: De mooiste musea van Vlaanderen Vakantieland - Lam Gods ‘under construction’ in MSK Gent

gepresenteerd vanuit een Oost-Vlaamse locatie:
5 januari: vanuit Gent, n.a.v. lichtwandeling ‘Gent
Verlicht’

Onder meer over de volgende projecten en initiatieven gingen persberichten de deur uit: Fietsen

de tentoonstelling ‘Roger Raveel. Tekeningen en ob-

met een +, de Vlasroters wandelroute, de 4 nieuwe

jecten’

Vlaamse streekproducten uit Oost-Vlaanderen, de

16 maart: vanuit S.M.A.K. Gent, n.a.v. de ‘Kom op te-

nieuwe edities van StapAf, de Vaarkaart Dender en

gen kanker’-actie in de Gentse musea

alle Beleef je eigen Ronde-realisaties. Dat resul-

4 mei: vanuit de Vlaamse Ardennen, n.a.v. Beleef je
eigen Ronde

17 augustus: De mooiste natuurplekken van Vlaan-

8 juni: vanuit Gent, n.a.v. de City Running Tour

Meetjesland
12 oktober: De leukste tips voor een herfstweekend 40 jaar Het Leen in Eeklo
26 oktober: De leukste tips voor een herfstweekend Tips van de kijker in #twaasland

25-tal persberichten naar ruim 2.600 journalisten

23 februari: vanuit het Roger Raveelmuseum, n.a.v.

Ronde van Vlaanderen

De Waterputhoeve, een familieweekend in het

In 2013 verstuurde Toerisme Oost-Vlaanderen een
van de (inter)nationale, regionale en lokale pers.

tieland - Museum Deinze en de Leiestreek

21 september: Special Ook getest op weekend -

Toerisme Oost-Vlaanderen in de pers

Gent

18 mei: vanuit het MOU Oudenaarde, n.a.v. 100 jaar

bied in het Meetjesland

feesten

16 februari: vanuit het Gravensteen, n.a.v. CityCard

27 juli: De mooiste musea van Vlaanderen Vakan-

deren Vakantieland - Wandelen door het krekenge-
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Op de volgende data werd Vlaanderen Vakantieland

teerde in vele tientallen korte en langere artikels in
dag-, week- en maandbladen, op nieuwswebsites en
op blogs. Op Radio 2 leverde onze perscommunicatie
korte reportages op over het Beleef je eigen Rondeproject, het succes van de meter- en peterwerking en
de Facebookpoll ‘Kies het mooiste wandelgebied van

7 september: vanuit Kasteel Ooidonk, n.a.v. 25ste

Oost-Vlaanderen.’

Open Monumentendag

De persdienst zorgde daarnaast ook voor inhoudelij-

14 september: vanuit Sint-Niklaas, n.a.v. Coup de

ke input voor tal van ruimere artikels en reportages

Ville

in print media, zoals over fietsen in de Vlaamse Ar-

21 september: vanuit Gent, n.a.v. Gent autovrij en

dennen en de bierkaart Vlaamse Ardennen in VAB-

Vlaamse Havendag

Magazine, over wandelen in de Zwalmvallei in Goed

9 november: vanuit het Museum van Deinze en de
Leiestreek, n.a.v. de tentoonstelling ‘Raoul de Keyzer
en de transformatie van het alledaagse’

Gevoel, over 100 jaar Ronde in het Duitse wielerblad
Roadbike, Grote Routepaden, Het Nieuwsblad Magazine en Fiets, over fietsen langs kunst in de Leiestreek

in Plus Magazine, over Proef de Vlaamse Ardennen
in De Beiaard en over toegankelijk fietsen in Scheldeland in Pasar.
Verder ontwikkelde de dienst marketing, vaak in samenspraak met de regiocoördinaties, joint promotions en andere acties met diverse media, zoals advertenties, publireportages en wedstrijden.
CAMPAGNES

Beleef je eigen Ronde
zie: 1. Beleef je eigen Ronde

DARE-arrangementencampagne
Ter promotie van het verblijfstoerisme in de Vlaamse
Ardennen zetten Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen de thematische arrangementencampagne DARE op. De campagne kaderde
in ‘DARE-regio Vlaamse Ardennen’, een LEADER-project om de Vlaamse Ardennen verder te ontwikkelen
en te positioneren als een regio voor ‘avontuur’. Bij
de campagne hoorden een wedstrijdsite die in 2
fasen online ging (15 februari-15 maart en 3 april-3

ner op de Zita-website.

met partners Toerisme Vlaamse Ardennen, Toerisme

Luik 1 van de campagne lokte 34.000 unieke bezoe-

Scheldeland, het CRVV (Centrum Ronde van Vlaan-

kers en 6.400 wedstrijddeelnemers, luik 2 was goed

deren) en het WieMu (Wielermuseum Roeselare).

voor 18.000 unieke bezoekers en 3.850 deelnames.

Toerisme Vlaanderen was ook partner op de Nederlandse beurs. De stand stond volledig in het teken

mei) en telkens de nadruk legde op één categorie van
arrangementen. Deelnemers konden uit 15 arrangementen hun favoriet kiezen en iemand uitnodigen
om mee te gaan. Koos hun reispartner dezelfde trip,
dan maakten ze samen kans op dat weekendje weg
en konden ze Vlaanderens Mooiste Landschap zelf

BEURSWERKING
In 2013 nam Toerisme Oost-Vlaanderen deel aan de
volgende beurzen:
Fiets- en wandelbeurs RAI-Amsterdam: 9 en 10 fe-

van 100 jaar Ronde van Vlaanderen.
BEELDENBANK
Beelden spelen een steeds belangrijker rol in communicatie en promotie, ook in de toeristische sector.

gaan ontdekken. De campagne werd gelanceerd via

bruari 2013

een e-mailing naar de eigen database van Toerisme

Fiets- en wandelbeurs Nekkerhal Mechelen: 16 en 17

een eigen online beeldenbank met 40.000 foto’s.

Oost-Vlaanderen, de Facebookpagina van Toerisme

februari 2013

Journalisten, gemeenten en toeristische onderne-

Vlaamse Ardennen, de Zita-nieuwsbrief en een ban-

Op beide beuzen had TOV een gezamenlijke stand

mers kunnen dit gecentraliseerde systeem raadple-

Sinds 2013 beschikt Toerisme Oost-Vlaanderen over
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gen via een externe website en de beelden gebrui-

Cijfers 2013: in 2012 verschaften de ruim 700 lo-

ken in hun eigen publicaties of artikels, of op hun

giesuitbaters in Oost-Vlaanderen 19.800 bedden

websites of blogs. Partners hoeven dus niet langer

voor toeristen. Deze toeristische capaciteit situeerde

beelden op te vragen bij TOV, maar kunnen ze nu

zich voor 2/3 in de groene regio’s en voor 1/3 in Gent.

zelf downloaden. Alle foto’s kregen een label - een

Gastenkamers maakten 45% uit van de uitbatingen

soort fiche met detailinfo - zodat gebruikers ze snel

en verschaften 10% van de beddenplaatsen.

en makkelijk terug kunnen vinden.
Zeticon, het bedrijf dat eerder al online beelden-

Fietsonderzoek

banken realiseerde voor Toerisme Provincie Antwer-

Nu het Oost-Vlaamse fietsnetwerk een ingeburgerd

pen en Toerisme Gent, installeerde de server en de

product is, wil Toerisme Oost-Vlaanderen het verder

software voor deze beeldenbank. Vervolgens werd

afstemmen op de verwachtingen van de gebruikers.

al het beschikbare beeldmateriaal in fasen geïmpor-

Binnen het Europese project I3VT (Itinéraires Vé-

teerd. Na een korte opleiding kon het TOV-personeel

loroutes Voies Vertes) en in samenwerking met West-

met de beeldenbank aan de slag.

toer werd daarom een fietsonderzoek voorbereid en
uitgewerkt in de Leiestreek. Aan de hand van tellingen en enquêtes zal het gebruik van het fietsnetwerk
en de fietsroutes, het profiel, de verwachtingen van
de fietsers en de economische impact van het fiets-

5. DATA & ONDERZOEK
INVENTARISATIE VAN HET OOST-VLAAMSE LOGIESAANBOD
Het verzamelen van basisinformatie met betrekking

toerisme verder onderzocht worden. Hiervoor
werden met de Franse partners uit de Nord, Picardie,
Aisne, Somme en Pas de Calais onderzoeksmethoden
uitgewisseld voor het monitoren van fietsers op het
fietsnetwerk.

tot het aanbod en de vraag van logies en attracties
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is en blijft een belangrijke taak van de cel Data &

Evaluatie van de Ronde Voordeelpas

Onderzoek. Ook in 2013 vroeg de cel via de Toeris-

Van 1 april 2013 tot 31 maart 2014 liep in de Vlaamse

medatabank statistische en consumentgerichte in-

Ardennen de Ronde Voordeelpas-actie (zie Deel 2

formatie op bij een 650-tal logies in kunststad Gent

Headlines 2013: 1. Beleef je eigen Ronde). De Cel

en de regio’s. Ondermeer de websites van Toerisme

Data en Onderzoek zal in de loop van 2014 nagaan

Oost-Vlaanderen en de regio’s kunnen op die ma-

hoe deze actie werd onthaald, in hoeverre toeristen

nier het logies in de provincie promoten met up-to-

gebruik maakten van de aangeboden voordelen en

date informatie. Ook de logiesrapporten op Vlaams

wat de deelnemende aanbieders en logies - en uiter-

niveau putten uit deze informatiebron.

aard ook de gebruikers - ervan vonden.

In 2013 werden de voorbereidingen getroffen voor
dit onderzoek. Van bij de aanvang van de actie
werden deelnemende logies en attracties maandelijks gecontacteerd met de vraag de ingevulde
deelnamebonnen terug te sturen. Op basis van die
verzamelde gegevens werden maandelijks bevragingen uitgestuurd naar de toeristen die van de pas
gebruik maakten. Op die manier kon gepolst worden
naar hun mening, kort na hun verblijf in de Vlaamse
Ardennen. De evaluatie van de actie kan Toerisme
Oost-Vlaanderen richtlijnen bieden bij het opzetten
van soortgelijke acties in de toekomst.

6. SECTORWERKING
INSPIRATIEDAGEN
In 2013 bracht Toerisme Oost-Vlaanderen 3 keer de
toeristische sector (logies, infokantoren, reca, attracties, …) samen op een inspiratiedag. Deelnemers
konden inschrijven voor infosessies en lezingen van
gastsprekers, telkens rond één centraal en actueel
toeristisch thema. De inspiratiedag is voor hen hét
netwerkmoment bij uitstek om behalve interessante
toeristische kennis ook nieuwe contacten te verzamelen en ervaringen uit te wisselen.

“Ook in 2013 vroeg de cel via de Toerismedata-

l De 1ste inspiratiedag vond plaats op 21 januari in

bank statistische en consumentgerichte informa-

het Gent Meeting Center (Holiday Inn) en draaide

tie op bij een 650-tal logies in kunststad Gent en

volledig rond sociale en nieuwe media in toe-

de regio’s”.

risme. Er waren 130 aanwezigen.

Els De Groote, verantwoordelijke Cel Data en Onderzoek

in Vlaanderen en een uiteenzetting over het thema door trendwatcher Herman Konings.
“Met de organisatie van deze succesvolle ontmoetingsdagen willen we de samenwerking bevorderen tussen ondernemers en Toerisme OostVlaanderen als toeristische overheid, én tussen
ondernemers onderling”.
Jo Petrus, consulent sectorwerking

INFODAG GROEPSUITSTAPPEN
Om de groepsbezoeken in de toeristische regio’s te
promoten, organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen
op dinsdag 29 januari 2013 al voor de 11de keer
een infodag groepsuitstappen. 354 groepsverantwoordelijken maakten kennis met het vernieuwde
groepsaanbod uit de Oost-Vlaamse toeristische re-

l Inspiratiedag 2 (5 maart) was een co-organisatie

gio’s. Ontmoetingspunt was de nieuwe bibliotheek

met Toerisme Vlaanderen. In het Auditorium

in hartje Dendermonde. Daar stelden 83 standhou-

G22 van de Provincie Oost-Vlaanderen werd het

ders met 51 standen (diensten voor toerisme, gid-

onderzoek ‘De recreatieve verblijfstoerist in de
Vlaamse regio’s’ voorgesteld en kregen de aanwezigen alle info over het Impulsprogramma
Vlaamse regio’s en het Plan Vlaamse regio’s.
Specifiek voor kleinschalige logiesverstrekkers
was er ook een infosessie over en door Logeren in
Vlaanderen. 105 geïnteresseerden schreven in.
l Inspiratiedag 3 had het Ontmoetingscentrum
Guldepoort in Zulte als locatie en focuste op het
‘nieuwe’ kamperen. 83 deelnemers kregen info
over onder meer de wetgeving Vlaams Toeristisch Logiesdecreet voor kampeerautoterreinen
en minicampings, cijfermateriaal rond kamperen
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senverenigingen, ondernemers, …) hun vernieuwde

uit in januari 2013, het tweede in december

de volledige provincie. Als insteek werd gekozen

aanbod voor. Bezoekers konden ook inschrijven

2013. Samen met de website www.logerenin-

voor het verder versterken en professionaliseren van

voor 3 infosessies, waaraan telkens zo’n 120 geïn-

vlaanderenvakantieland.be waren deze boeken

de (kleinschalige) toerismesector door het verder

teresseerden deelnamen. De gastsprekers belichtten

hét promotiekanaal bij uitstek voor kwaliteitsvol

verdiepen van de samenwerking met en tussen aan-

het groepsaanbod van de Stad Dendermonde, en

logies in Vlaanderen. Het Oost-Vlaamse aanbod

bieders, en het effectief en efficiënt uitwisselen van

brachten ook de nieuw opgerichte Scheldelandse

vertegenwoordigde ongeveer 12% van het totale

informatie, kennis en ervaringen. Concrete realisa-

gidsen en de Provinciale Scheepswerven van Baas-

aanbod: van de meer dan 600 adverterende lo-

ties binnen de verlenging van Collabor8 waren:

rode onder de aandacht. In de namiddag maakten

giesuitbatingen kwamen er telkens zo’n 80 uit

de groepsverantwoordelijken tijdens 8 prospectie-

Oost-Vlaanderen.

tochten door Scheldeland kennis met de vele troe-

zie: 1. Beleef je eigen Ronde
“Startende en actieve logiesverstrekkers begeleiden

ven en mogelijkheden van deze regio.

is cruciaal om kwaliteit, gastvrijheid en klantvriendelijkheid te stimuleren”.

Sectorbegeleiding toeristische

Deborah Ongena, consulent verblijfstoerisme

INfrastructuur
l Met het oog op de verdere uitbouw van een

Opstart sierteeltcluster
Toerisme Oost-Vlaanderen zette in 2013 een werkgroep op rond de Gentse Floraliën en de OostVlaamse sierteelt in het algemeen. Bedoeling was

Studiedag kleinschalig logies

om samen met de sector (gemeenten, siertelers, tou-

ondersteunde Toerisme Oost-Vlaanderen ook

Op 24 september namen 160 geïnteresseerden in

roperators, beursorganisatoren …) ideeën te verza-

in 2013 de logiesuitbaters in de provincie. Een

Jabbeke deel aan de Studiedag voor kleinschalig lo-

melen en uit te werken voor toeristische producten

consulent verblijfstoerisme is het centrale aan-

gies, georganiseerd door Toerisme Oost-Vlaanderen

die Oost-Vlaanderen extra op de kaart konden zetten

spreekpunt voor ondernemers – startende of

en Westtoer in samenwerking met Logeren in Vlaan-

als dé bloemen- en plantenregio bij uitstek. Creati-

reeds actieve – met vragen allerhande over het

deren. Ze kregen onder andere toelichtingen over

vity expert Walter Vandervelde van BEDENK (www.

opstarten en runnen van een kleinschalig logies.

de Billijke vergoeding, Sabam en de ‘black box’ voor

bedenk.be) werd ingeschakeld om de ontmoetings-

In 2013 informeerde en begeleidde onze con-

B&B’s en hotels. Trendwatcher Herman Konings gaf

momenten te modereren.

sulent opnieuw tientallen logiesuitbaters, indivi-

een lezing over de trends en toekomstverwachtingen

Er waren 2 overlegmomenten:

dueel of door middel van infosessies, netwerkmo-

voor kleinschalig logies.

kwaliteitsvolle

en

professionele

logiessector

menten en studiedagen.

l Een eerste kennismakingsmoment vond plaats op
17 april in het LoS (Sierteeltmuseum Lochristi). Na

Collabor 8

presentaties van Mieke Belmans (manager mar-

gewerkt met de vzw Logeren in Vlaanderen (LIV).

Het Interreg IVB project Collabor8 (www.collabor8.

keting en communicatie TOV), Stijn Vandeplas

De consulent verblijfstoerisme zorgde voor de

me) rond toeristische cluster- en sectorwerking werd

(diensthoofd toerisme en evenementen Toerisme

werving van en communicatie met de deelne-

voor Toerisme Oost-Vlaanderen verlengd tot eind

Wetteren) en Kathleen Vermeiren (manager in-

mende logies in de boeken Logeren in Vlaan-

juli 2013. Het project liep al enkele jaren in het

coming reisbureau All About Belgium) konden de

deren Vakantieland 2014. Het eerste boek kwam

Meetjesland en werd in 2013 opengetrokken naar

deelnemers al hun ideeën kwijt op speciale ‘idee-

l Voor de marketingacties werd nauw samen-
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Ronde Voordeelpas

fiches’. 19 geïnteresseerden, onder wie enkele
siertelers, namen deel.
l Tijdens een creatieve brainstormsessie op 26
juni in B&B Bloemenlust in Wetteren dachten
20 deelnemers samen verder na over de aangeleverde ideeën. Samen met moderator Walter
Vandervelde werden de ideeën vervolgens in basisconcepten gegoten. Enkele deelnemers lieten
weten verder te willen werken met enkele van
deze ideeën. Project manager Pieter Toebaert van
de Gentse Floraliën gaf ook een toelichting bij de
geplande Floraliën-events voor de periode 20142016.

Toeristische sectorcommunicatie
Om de samenwerking met en tussen de toeristische
sector te verbeteren en te komen tot een efficiëntere
informatie- en kennisuitwisseling, schreef Toerisme
Oost-Vlaanderen in 2013 binnen Collabor8 een opdracht uit voor analyse van de gebruikte commu-

7. SAMENWERKINGSVERBANDEN

nicatiestromen en –behoeften. Vanuit die analyse
zullen aanbevelingen geformuleerd worden voor
het optimaliseren van de communicatie. Het bureau
Nelson Incorporated werd in juni aangesteld om
deze analyse uit te voeren.

Vakantieland’ (LIVV) (boek + website), een gezamenlijke realisatie van de 5 PTO’s. Nieuw daarin was
de doelgroepenbenadering: het eerste deel omvat

LOGEREN IN VLAANDEREN

hotels en B&B’s en mikt vooral op koppels zonder

Logeren in Vlaanderen vzw (LIV) is een publiek-pri-

kinderen, deel 2 presenteert vakantiewoningen,

vate samenwerking tussen de 5 provinciale toeris-

-parken en –centra, en campings met verhuuracco-

tische organisaties (Westtoer, Toerisme Oost-Vlaan-

modatie, ideaal voor families en vriendengroepen. In

deren, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Limburg

totaal konden lezers en websitebezoekers kiezen uit

en Toerisme Provincie Antwerpen), Boerenbond en

meer dan 600 logiesadvertenties. De website www.

ruim 400 logiesuitbaters. Sinds 2013 werd de bin-

logereninvlaanderenvakantieland.be

nenlandmarketing de verantwoordelijkheid van de

100 extra logiesadressen. Toerisme Oost-Vlaanderen

PTO’s (Provinciale Toeristische Organisaties) en dus

speelde een actieve rol in het hele productieproces

van LIV. Dat leidde tot een heroriëntering van de

(zie 6. Sectorwerking - Sectorbegeleiding toeristische

vzw en de nieuwe campagne ‘Logeren in Vlaanderen

infrastructuur).

vermeldde
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De resultaten van de campagne:

van het ambassadeursproject organiseerde Ouden-

l De promotiewerking van LIV bleek in 2013 een

aarde in oktober 2013 voor de tweede keer ‘de

belangrijke trigger in het boeken van vakanties

maand van het bruin bier’.

in Vlaanderen. Volgens het redemptieonderzoek

In 2013 maakten Oudenaarde en de 4 andere lek-

2013 bedroeg de hierdoor gerealiseerde bruto-

kerste gemeenten van Vlaanderen (Kinrooi, Heuvel-

omzet (incl. BTW) of het macro-effect van de

land, Overijse en Hoogstraten) een culinaire rondrit,

boekingen € 47,6 miljoen.

waarbij ze op verschillende locaties bezoekers lieten

l De marketing door LIV leidde in 2013 in totaal
tot 65.480 boekers en 97.169 boekingen, de beste
cijfers ooit.

proeven van hun streekproducten en toeristische
troeven. Eind juni streek de roadshow neer op de
Markt van Oudenaarde. Wie langskwam, maakte
kans op een vintage Vlaanderen Lekker Land draagtas vol streekproducten.

Vlaanderen Lekker Land

Vlaanderen Lekker Land (Tafelen in Vlaanderen vzw)

Magazine
Vlaanderen Lekker Land

is een samenwerkingsverband tussen provinciale

Het magazine Vlaanderen Lek-

toeristische organisaties, Toerisme Vlaanderen en

ker Land verscheen in januari

Horeca Vlaanderen, en heeft als doel het uitdenken,

2013 en werd opgebouwd rond

aanmoedigen, ondersteunen, uitvoeren en coördi-

de Ambassadeurs en laureaten

neren van initiatieven die de streekgastronomie in al

van Vlaanderen Lekker Land. Er

haar aspecten begunstigen en promoten.

werden 80.000 exemplaren van

Naast de centrale Vlaamse aansturing is de organisa-

het magazine gedrukt.

Algemeen

tie ook provinciaal georganiseerd.
De provinciaal coördinator Vlaanderen Lekker Land
voor Oost-Vlaanderen (VLL-coördinator) overlegde in
2013 regelmatig met alle coördinatoren van Toerisme
Oost-Vlaanderen en met Horeca Oost-Vlaanderen.

Jong Keukengeweld
Van 1 oktober tot 15 november 2013 engageerden
45 jonge Vlaamse topkoks zich om met de campagne
‘Jong Keukengeweld’ de Vlaamse gastronomie te
promoten. Met deze campagne kregen jongeren van
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Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land

18 tot 30 jaar al voor de 5de keer de kans om voor

Oudenaarde sleepte in 2012 voor Oost-Vlaanderen

€ 45 bij deze beloftevolle chefs een gastronomisch

de titel ‘Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land’

driegangenmenu te gaan proeven. In Oost-Vlaan-

in de wacht en behoudt die tot 2014. Als onderdeel

deren werden 10 chefs geselecteerd om via deze

jongerenactie nog meer culinaire toeristen en foodies

diensten om het concept verder uit te werken.

l

voor de autoroutes: de Vlaamse Ardennenroute

naar de provincie te lokken. De chefs deden ook

In september was er een overleg met alle

l

voor de fietsnetwerken: de vernieuwde fiets-

mee aan Flemish Kitchen Rebels, een internationale

aanbieders van een activiteit/evenement. Hier

netwerkkaart Meetjesland

campagne die in het buitenland Vlaanderen

werden alle culinaire evenementen/activiteiten

l

promootte als hippe culinaire bestemming.

voorgesteld en eventueel bijgestuurd, en werd

derenroute

ook de volledige kalender samengesteld.

l

werkte de Oost-Vlaamse VLL-coördinator in 2011
een projectaanvraag uit in kader van LEADER, een
Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Met het project wil men horeca
en producenten van streek- en hoeveproducten in
de Vlaamse Ardennen nauwer laten samenwerken
en streekproducten meer beschikbaar maken in de
lokale horeca.
In 2013 werden in het kader van het LEADER-project
‘Toeristische vertaling van het netwerk horeca en
producenten streekproducten‘ de volgende acties

l

8. ONTHAAL, DISTRIBUTIE EN
VERZENDING
stond ook in 2013 in voor het onthaal van bezoekers
in het eigen infokantoor in het Metselaarshuis en de

Vlasrotersroute

diensten, horecazaken, streekproducenten, culinaire verenigingen, …) gemobiliseerd om een
culinair evenement of culinaire activiteit uit te
werken voor deze Evenementenmaand. Begin
juli kwam het Proef de Vlaamse Ardennen-team
voor de eerste keer samen met de toeristische

voor de wandelroutes: de nieuwe

behandeling van telefonische en schriftelijke informatievragen. De dienst beheert ook de verkoopstock,

Zoals elk jaar werd in februari en juni, bij het ver-

de dagelijkse individuele bestellingen van routes en

schijnen van de nieuwe StapAf, een grote distribu-

brochures en de verdeling van de brochures naar de

tieronde verzorgd voor de bevoorrading van de

diensten voor toerisme en andere doorverkopers of

diensten toerisme en fietsvriendelijke instellingen.

distributeurs.

Bij deze rondes werden ook de diverse gratis bro-

de verkopen efficiënter verwerkt worden. Met het

voorbereid. Vanaf mei werd de sector (toeristische

voor de wandelnetwerken: het wan-

delnetwerk Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen

l Proef de Vlaamse Ardennen fiets- en wandelroutes

die plaatsvond in maart 2014 en in 2013 werd

l

l

Sinds 2013 kunnen dankzij een nieuw kassasysteem

l Evenementenmaand Proef de Vlaamse Ardennen,

voor de thematochten: de Dende-

rende Stedentocht

Het team van de onthaal- en verzendingsdienst

georganiseerd of voorbereid:
zie: 2. Fietsen en wandelen

voor de boxen: de Fietsnetwerkbox

met alle fietsnetwerkkaarten

LEADER-acties
In samenwerking met Horeca Vlaamse Ardennen

voor de fietsroutes: de nieuwe Ronde van Vlaan-

chures van Toerisme Oost-Vlaanderen en de toeristische regio’s verspreid.

systeem wordt ook de voorraad van de diverse brochures bijgehouden, en er is een automatische koppeling naar de boekhouding.

9. PROJECTEN IN VOORBEREIDING

In totaal werden meer dan 54.700 exemplaren van
betalende brochures verkocht: 27.900 fietsnetwerk-

Nieuwe wandelnetwerken

kaarten, 8.455 wandelroutes, 2.391 wandelnetwerk-

Naar aanleiding van de impulsoproep voor Groene

kaarten, 1.450 thematochten en zo’n 700 autoroutes.

Regio’s van Toerisme Vlaanderen verrichte TOV in

Van de fiets- en wandelboxen gingen zo’n 1.560 stuks

2013 voorbereidend werk voor de ontwikkeling van 2

over de toonbank.

nieuwe wandelnetwerken: Kalkense Meersen-Donk-

De meest succesvolle (betalende) publicaties waren:

meer en Meetjeslandse bossen.
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DEEL 3 HEADLINES REGIOWERKING
Oost-Vlaanderen is ingedeeld in vijf toeristische regio’s: Meetjesland, Waasland, Scheldeland, Vlaamse Ardennen en Leiestreek. Voor elk van deze regio’s werd een
regionaal toeristisch samenwerkingsverband opgericht, met Toerisme Oost-Vlaanderen, de betrokken gemeentebesturen en VVV’s en de private sector. Scheldeland en
Leiestreek zijn provinciegrensoverschrijdend met respectievelijk Antwerpen en West-Vlaanderen. Toerisme Provincie Antwerpen en de provincie West-Vlaanderen zijn
er eveneens partner.
De werkingsmiddelen van deze samenwerkingsverbanden worden samengebracht door de gemeentebesturen aan de hand van een verdeelsleutel en verdubbeld door
Toerisme Oost-Vlaanderen. In Scheldeland en Leiestreek is er eveneens een verdubbeling van de ingebrachte middelen van de niet-Oost-Vlaamse gemeenten door de
respectieve provinciepartners. Daarnaast stelt Toerisme Oost-Vlaanderen in elke regio minstens twee personeelsleden tewerk: de regiocoördinator en een regiomedewerker.
Toerisme Oost-Vlaanderen is in deze samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering en de Raden van Bestuur en volgt op die manier het
regionaal toeristisch beleid nauw op.
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1. Vlaamse Ardennen

Zomerzoektochten
Na een openbare aanbesteding werkte het bureau

“Toerisme Vlaamse Ardennen bleef ook in 2013

Kliek voor Toerisme Vlaamse Ardennen recreatieve

het toerisme op een kwaliteitsvolle en duurzame

zomerzoektochten uit op basis van de nieuwe Beleef

manier verder uitbouwen en versterken, zodat

je eigen Ronde-thematochten. Van 29 juni tot 30

de regio zijn natuurlijke aantrekkingskracht van

september konden fietsers meedoen aan 4 Ronde

Vlaanderens Mooiste Landschap kan blijven be-

thematochten vanuit de wielersteden Geraardsber-

houden”.

gen, Oudenaarde, Ronse en Zottegem, die financieel
Wim Haesebeyt, regiocoördinator

mee paticipeerden in het project. Bijzonder was
de samenwerking met de vele horecazaken langs

100 JAAR RONDE VAN VLAANDEREN
2013 stond voor Toerisme Vlaamse Ardennen in belangrijke mate in het teken van de 100ste verjaardag
van de Ronde van Vlaanderen. Het klassieke promotiemateriaal kreeg voor de gelegenheid een feestelijke make-over, zowel inhoudelijk als vormelijk. Het
toeristische magazine van Toerisme Vlaamse Ardennen werd een echte arrangementenbrochure, met

het parcours, die vrijwillig hun medewerking aanboden. Een aantal musea en bezienswaardigheden
op de routes verleenden interessante kortingen op
vertoon van het deelnemingsformulier. Wie daarop
de zomerzoektochtvragen en een schiftingsvraag
beantwoordde, maakte kans op een mooie prijs. 12
deelnemers wonnen een fiets of een korte vakantie
in de Vlaamse Ardennen.

de bedoeling het verblijfstoerisme in de regio verder
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te stimuleren. De brochure werd samengesteld in

DARE-arrangementen

samenwerking met de gastenverblijven en weerspie-

In nauwe samenwerking met de logiessector en in

gelde de verscheidenheid aan mogelijkheden en ac-

het kader van LEADER maakte Toerisme Vlaamse

tiviteiten in de regio. Ook de toeristische kaart kreeg

Ardennen in 2013 werk van nieuwe DARE-arrange-

een make-over in dezelfde huisstijl van de campagne

menten. Streefdoel was het aantal toeristische over-

‘Beleef je eigen Ronde’.

nachtingen in de regio te verhogen door extra in te

Samen met Toerisme Oost-Vlaanderen ontwikkelde

spelen op het ‘avontuurlijke’ aspect van de Vlaamse

Toerisme Vlaamse Ardennen onder de noemer

Ardennen. Er werden 15 arrangementen uitgewerkt

‘Beleef je eigen Ronde’ en met steun van het impul-

onder titels als ‘Afspraak met de sterren’ (B&B Het

sprogramma ‘Wielererfgoed en de Ronde 100’, nog

Leerhof), ‘Kruidenprikkels’ (De Groene Weg’, ‘Alle

tal van acties voor recreanten en toeristen.

remmen los’ (Aire de Repos) en ‘Actie en avontuur’

zie: Deel 1 Headlines 2013: 1 Beleef je eigen Ronde

(Het Moerashuis). De arrangementen kwamen uitgebreid aan bod in het toeristisch magazine 2013 (zie

hoger) en werden gepromoot met een grote online
wedstrijdcampagne die liep van februari tot mei.

2. LEIESTREEK

zie Deel 2 Headlines 2013: 3 Communicatie en Mar-

“Netwerkmomenten brachten publieke en pri-

keting.

vate ondernemers uit de hele Leiestreek samen en
leidden via speeddates tot enkele nieuwe samen-

Digitale routes

werkingen en initiatieven binnen de regio”.
Katrien Six, regiocoördinator

In het kader van het Leaderproject DARE-Regio
Vlaamse Ardennen schafte Toerisme Vlaamse Ardennen bij RouteYou een nieuwe app aan om nu ook
in het buitengebied belevingsvolle digitale routes te
kunnen aanbieden. Met de My Tours-app (www.mytours.be) konden bezoekers al eerder Oudenaarde,
Ronse, Geraardsbergen en Zottegem verkennen via
digitale erfgoedroutes. De gemeente Maarkedal was
er als eerste bij om rond de figuur van Valerius De
Saedeleer een digitale route uit te werken, en ook
in de Rooigemsebeek werd in het kader van het project ‘Agrotoerisme’ gestart met een concept voor een
digitale route.
Beursdeelname
Toerisme Vlaamse Ardennen had een stand op de
volgende beurzen:
Vakantiesalon Brussel: van 31 januari tot 4 februari
2013
Fiets- en Wandelbeurs Amsterdam: op 9 en 10 februari 2013 (samen met TOV, Toerisme Leiestreek en
Toerisme Vlaanderen)

Kunstzomer in de Leiestreek
Toerisme Leiestreek lanceerde in 2013, samen met
de vzw Ont-Dekking-S-Rijzen, het nieuwe concept
van de Kunstzomer. De 5de editie van dit evenement
trok van 1 juni tot 22 september door de regio. Op
8 verschillende locaties maakten bezoekers twee
weken of langer kennis met de werken van 32 hedendaagse kunstenaars uit de Leiestreek. Met ruim
8.000 bezoekers klokte de Kunstzomer 2013 af op
een topeditie. In 2014 zal opnieuw gewerkt worden
volgens dit succesvolle concept.

editie en stond in het teken van de grensoverschrijdende samenwerking.

Leiestreek Magazine
Aangezien de thema’s die de Leiestreek uitspeelt tij-

Boottochten en avondwandelingen

dens de lente/zomer (fietsen, varen, terrassen) ver-

Vanaf midden mei maakten de traditionele boot-

schillen van deze tijdens de herfst/winter (wandelen,

tochten weer hun opwachting in de regio. Zo’n 2.200

gastronomie), verschenen ook in 2013 twee edities

passagiers kwamen genieten van een ontspannende

van het Leiestreek magazine. De magazines boden

dag op en langs het water. Voor de 3de keer op rij

opnieuw een mix van leuke artikels, weetjes en prak-

pakte Toerisme Leiestreek in samenwerking met

tische info en richtten zich zowel naar de lokale be-

Pasar ook uit met zomerse avondwandelingen. Elke

Fiets- en Wandelbeurs Mechelen: op 16 en 17 februari

volking als de potentiële bezoeker. In het lente/zomer

donderdagavond in juni, juli en augustus toonde

2013 (samen met TOV en Toerisme Leiestreek)

magazine lag de focus op het thema ‘Iedereen Flan-

een Leiedorp of –gemeente zijn mooiste plekjes aan

Zenith Brussel: van 17 tot 21 november 2013

drien’. Het herfst/winternummer was een tweetalige

wandelaars. 650 enthousiaste wandelaars schreven in.
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Leiestreek, van bron tot monding & de Leie-

FietsFeesten Leiestreek

streek Lusjes

Toerisme Leiestreek stapte in 2013 af van het eenma-

Fase 2 van het Interreg Iva-project ‘Leiestreek van

lige Fietsfeest. In de plaats daarvan werden tijdens

bron tot monding’ werd in 2013 voortgezet. Focus

de zomer onder de noemer ‘FietsFeesten Leiestreek’

bleef liggen op het versterken van de contacten tus-

12 fietsevenementen in de Vlaamse en Franse Leie-

sen de lokale toeristische spelers en het op touw

streek in de kijker gezet. Meer dan 20.000 fietsers na-

zetten van initiatieven om van de Leiestreek een

men deel. Wie minstens 3 keer meefietste, kreeg een

volwaardige toeristische bestemming te maken. Een

Leiestreek fietsbel cadeau en maakte kans op een

aantal grote acties werden gerealiseerd, onder meer

elektrische fiets.

11 speeddates in samenwerking met Lys Sans Frontières. Deze netwerkmomenten brachten publieke
en private ondernemers uit de hele Leiestreek samen en leidden via ‘speed dates’ tot enkele nieuwe
samenwerkingen en initiatieven binnen de regio.
Tijdens de speeddate ‘Fietsen’ ontstond het idee van
de Leiestreek Lusjes (zie verder), tijdens de speeddate
‘Varen’ kwamen de stadsbrouwerij Gruut en Minerva
Boat Company op het idee gevulde ontbijt- of picknickmanden mee te geven op de boot als arrangement.
In het najaar van 2013 stelde Toerisme Leiestreek het
gloednieuwe fietsproduct ‘Leiestreek Lusjes’ voor, een
reeks van 10 suggestieroutes op het fietsnetwerk in
de Vlaamse Leiestreek en twee fietstrips in de Franse
Leiestreek. De tweetalige foldertjes, die perfect passen in een Knooppunter, lijsten de bezienswaar-

Eurometropool
De

samenwerking

binnen

de

Eurometropool

Lille-Kortrijk-Tournai zette zich voort in 2013. De
grensoverschrijdende website nl.eurometropolis.eu
die in 2012 werd gelanceerd, werd aangevuld met
foto’s die een unieke kijk geven op de regio Eurometropool. In het najaar van 2013 kwamen daar ook
nog grensoverschrijdende videofilmpjes bij. Naast
de website kregen bezoekers ook een nieuwe Lonely
Planet reisgids ter beschikking om de Eurometropool,
de Leiestreek en Wallonie-Picarde te ontdekken. In
2014 worden binnen deze vruchtbare samenwerking
tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk ook nog
enkele audiowandelingen en een gezamenlijke promotiecampagne gelanceerd.

digheden onderweg op en geven ook horecatips.
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Fietsers kunnen de gratis lusjes zowel afzonderlijk

Beursdeelname

als gebundeld afhalen bij de erkende diensten voor

Toerisme Leiestreek had een stand op de volgende

toerisme in de Leiestreek.

beurzen:
Vakantiesalon Utrecht: van 8 tot 13 januari 2013
Boot Düsseldorf: van 19 tot 27 januari 2013

Velofollies Kortrijk: van 25 tot 27 januari 2013

3. MeEtjeslAND

eigen website uit en ook een flyer om te gebruiken
op beurzen en netwerkbijeenkomsten.

Belgian Boat Show Gent: van 2 tot 4 en 8 tot 10 februari 2013

“Op het vlak van sociale media volgde Toerisme

Fiets- en Wandelbeurs Amsterdam: op 9 en 10 febru-

Meetjesland mee de evoluties van Toerisme Oost-

Winter in het Meetjesland

ari 2013 (samen met TOV, Toerisme Vlaamse Arden-

Vlaanderen: de aanhang van onze Facebookpa-

Tijdens de winter 2013-2014 liep al voor de 4de keer

nen en Toerisme Vlaanderen)

gina groeide tot 2.200 fans, op Twitter hebben we

‘Winter in het Meetjesland’, een imagocampagne

intussen 500 volgers”.

met een concrete koppeling aan te boeken winter-

Fiets- en Wandelbeurs Mechelen: op 16 en 17 februari
2013 (samen met TOV en Toerisme Vlaamse Arden-

Erik Hennes, regiocoördinator

90.000 exemplaren een insert om de campagne te

nen)
International Boat Show Nieuwpoort: van 25 tot 27
oktober 2013
Geniet nu Waregem: van 9 tot 11 november 2013

arrangementen. In het maandblad Nest kwam op
promoten. 12 logieshouders werkten speciaal voor

Implementatie Strategisch Beleidsplan

‘Winter in het Meetjesland’ boeiende arrangementen

Voor Toerisme Meetjesland betekende 2013 vooral

uit en investeerden mee in de campagne.

het jaar van de implementatie van het Strategisch
Beleidsplan 2012-2017. De regiocoördinator bezocht
alle schepencolleges om de toekomstplannen voor
te leggen aan de beleidsvoerders nieuwe legislatuur.
Door de groeiende druk op de gemeentelijke en
provinciale middelen werd besloten vanaf 2014 met
het Plattelandscentrum Meetjesland te gaan samenwerken op de site van het Provinciaal Streekcentrum
Huysmanhoeve. Met deze samenwerking wordt
de efficiëntie van de werking verhoogd en kunnen
beide organisaties elkaar wederzijds steunen.

Uit in het Meetjesland
De Meetjeslandse organisatoren van grote evenementen (> 2.000 bezoekers) slaan elke zomer promotioneel de handen in elkaar. Dat resulteert in de
mediacampagne ‘Uit in het Meetjesland’, gezamenlijke evenementenbrochures en een promotournee
van Streekplatform+* op de evenementen.
‘Uit in het Meetjesland’ lokte in 2014 24 betalende evenementenorganisatoren, mooi verspreid
over de regio. In de bijhorende brochure, waarvan
10.000 exemplaren werden verspreid, zette Toerisme

Glutenvrij Meetjesland

Meetjesland liefst 77 zomerse evenementendagen in

Met de actie ‘Glutenvrij Meetjesland’ zette Toerisme

de regio in de kijker.

Meetjesland in 2013 verder in op toeristen die zich
aan een glutenvrij dieet moeten houden. 8 b&b’s,
2 hotels en 4 restaurants sloegen de handen in
elkaar om coeliakiepatiënten een zorgeloos verblijf
in de regio te bezorgen. Ter promotie van Glutenvrij
Meetjesland werkte de sectorwerkgroep in 2013 een

* Streekplatform+ is de koepel van alle gemeenten in het
Meetjesland en fungeert als motor voor de Meetjeslandse
regionale samenwerking.
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Pers en communicatie

4. WAAslAND

Het actieve persbeleid dat toerisme Meetjesland
voert, leidde tot heel wat artikels over de regio in

“In 2013 zetten we alles in gang om tegen eind

kranten en magazines. De oprichting van een redac-

2014 een gedragen strategisch beleidsplan voor

tievergadering en een mediaplanning bij Toerisme

toerisme en recreatie in het Waasland te kunnen

Oost-Vlaanderen heeft dit nog meer gestroomlijnd.

voorstellen”.

(zie ook Deel 2 Headlines 2013: Communicatie &

Els Maes, regiocoördinator

marketing)
Ook op het vlak van sociale media volgde Toerisme
Meetjesland mee de evoluties van Toerisme OostVlaanderen: de aanhang van de Facebookpagina
Toerisme Meetjesland groeide tot 2.200 fans, op
Twitter heeft de regio intussen 500 volgers.
Beursdeelname
Toerisme Meetjesland had een stand op de volgende
beurzen:

Strategisch beleidsplan
Toerisme Waasland startte in 2013 met de opmaak
van een strategisch beleidsplan voor toerisme en
recreatie. Dit zal het regionale toeristische beleid
uitstippelen voor een periode van ongeveer 6 jaar,
zowel op gebied van promotie als op gebied van productontwikkeling. Uiterst belangrijk is dat het plan
gedragen wordt door de steden, gemeenten en de
stakeholders in de openbare en private sector.

Lauwers busreizen groepsbeurs: op 12 en 13 januari

Tijdens gesprekken met 11 betrokken gemeenten en

2013

steden in oktober 2013 werd een analyse gemaakt

Countryside Gent: van 31 oktober tot 3 november

van het toerisme in die gemeenten en steden. Ook

2013

werden de beleids- en beheerplannen voor de komende jaren overlopen. Met deze gesprekken werd
een eerste stevige basis gelegd voor de analysefase.
In november vonden ook een reeks gesprekken
plaats met (mogelijke) partners en betrokkenen uit
de private sector en belendende beleidsdomeinen.
Hierbij streefde Toerisme Waasland eveneens naar
een zo optimaal mogelijke afstemming met andere

32

plannen, zowel toeristische als flankerende (bv. Logeren in Vlaanderen, Erfgoedcel Waasland, Waterwegen & Zeekanaal, Agentschap Natuur en Bos, …).
Resultaat van dit alles was een uitgewerkte SWOT-

analyse. In 2014 zullen in overleg met zoveel mogelijk stakeholders de volgende stappen gezet worden.
App Ontdek het Waasland
In 2013 werd het idee gelanceerd om met de Wase
diensten voor toerisme en de gemeentebesturen een
gratis app te ontwikkelen. Gezien de huidige eisen
van toeristen en recreanten omtrent onthaal (vraag
naar meer onthaalpunten, naar meer info op maat,
naar mobiele-digitale toepassingen) vonden alle
partners een nieuwe aanpak in de regio noodzakelijk. De app Ontdek het Waasland zal toeristische
informatie over de regio nu ook ontsluiten via smartphone en tablet. In de loop van 2013 begeleidde
Toerisme Waasland de gemeenten bij het invoeren
van de bezienswaardigheden, toeristische routes
en eventueel videomateriaal. De opleiding hiervan
werd verzorgd door QP City. QP City paste ook het
digitaal platform aan volgens de huisstijl van Toerisme Waasland. Terzelfdertijd werd rond dit project
een impulsdossier ingediend (en goedgekeurd) bij
Toerisme Vlaanderen. Lancering van de app is voorzien voor mei 2014.
Ambachtelijk Weekend
Onder het thema ‘18de eeuw’ werd op 17 en 18 augustus 2013 in het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen
het 34ste Ambachtelijk Weekend georganiseerd. Ruim
300 ambachtslui en andere creatievelingen namen
deel. Er werd een brochure samengesteld met fietsen wandellussen (5.000 exemplaren) en een situering van alle deelnemers.

Gezien de hoge kostprijs van dit evenement en de

lijkweekend.be, die in 2014 volop zal ingezet wor-

intense werkdruk die erbij komt kijken, bekeken

den als promowebsite naar het publiek. Om het

Toerisme Waasland en de deelnemende gemeen-

evenement boven het lokale te tillen, zal ook meer

ten in het najaar hoe het Ambachtelijk Weekend

promo gevoerd worden buiten de grenzen van het

in 2014 op een andere manier kan georganiseerd

Waasland.

worden. Er werd beslist om meer in te zetten op het
online-gegeven, zodat dure brochurekosten konden

Publicaties en publiciteit

uitgespaard worden. Deelnemers konden voortaan

In 2013 werd de toeristische kaart opnieuw uitge-

inschrijven via de nieuwe website www.ambachte-

geven in de nieuwe huisstijl. Gezien het permanente
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aanbod van toeristische en recreatieve activiteiten

(jachthavens, watersportcentra enz.) en was zo suc-

en bezienswaardigheden die op de kaart vermeld

cesvol dat er kort nadien al een bijdruk gebeurde. Ter

staan, werd beslist geen jaartal meer op de kaart te

promotie ervan publiceerde het magazine Varen in

vermelden. De toeristische gids werd geactualiseerd

zijn zomernummer een reportage van 4 paginas over

en vooral verspreid in de regio en in de rest van Oost-

varen op de Dender. Daarnaast werd er ook een pro-

Vlaanderen. In samenwerking met Toerisme Schel-

mofilmpje gemaakt voor op de website en YouTube.

deland publiceerde Toerisme Waasland ook een pro-

Om ook buitenlandse bezoekers naar Scheldeland te

moflyer voor de begeleide Floraliëntochten.

trekken, verschenen in het najaar vertaalde edities

In juni maakte TV Oost een reportagereeks rond

van de vaarkaart (Nederlands-Engels en Frans-Duits).

fietsen in het Waasland op het fietsknooppuntennetwerk. Het programma had prima kijkcijfers en
werd in augustus heruitgezonden.

De Groote Oorlog in
Scheldeland
Naar aanleiding van 100 jaar Groote Oorlog in 2014
werkte Toerisme Scheldeland samen met Toerisme

5. SCHELDElAND

Provincie Antwerpen, de gemeentebesturen en de
afdeling marketing en communicatie van Toerisme

“In 2013 werd achter de schermen al hard gewerkt

Oost-Vlaanderen in 2013 verder aan de voorberei-

aan de opmaak van het Beleidsplan voor Toe-

ding van het project ‘Groote Oorlog in Scheldeland’.

risme in Scheldeland 2014-2019 en aan de pro-

8 Steden en gemeenten stapten mee in het pro-

ductontwikkeling rond de herdenking van WOI”.

ject: Aalst, Bornem, Buggenhout, Dendermonde,

Inge Stevens, regiocoördinator

Lebbeke, Puurs, Sint-Amands en Zele. Rond de gebeurtenissen tijdens WOI in Scheldeland zullen een
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Subsidieproject Tanaris

aantal toeristische producten ontwikkeld worden

Met het Tanaris project zetten Toerisme Oost-Vlaan-

die aanzetten om de regio te verkennen, onder

deren en Toerisme Scheldeland (in samenwerking

meer fiets- en wandelroutes. Deze toeristische pro-

met de steden en gemeenten en de waterwegbe-

ductontwikkeling focust op 3 thema’s: de strijd (met

heerder) ook in 2013 verder in op de uitbouw van

Dendermonde als martelaarsstad en de gevechten

de Denderstreek als watertoeristische omgeving. Op

rond spoorlijnen en rivieren), de verdedigingswerken

de Belgian Boat Show in Flanders Expo in Gent werd

(met de forten van Liesele en Bornem) en het dage-

in februari de vaarkaart Dender voorgesteld (zie ook

lijkse leven in bezet gebied. Het Groote Oorlog-project

Deel 1 Headlines 2013: 3. Watertoerisme). De kaart

werd mee gefinancierd door het Impulsprogramma

werd verspreid naar de sector van de pleziervaart

‘100 jaar Groote Oorlog’ van Toerisme Vlaanderen.

Floraliëntochten
Samen met Toerisme Waasland en de gemeenten Wetteren en Lochristi werden ook in 2013 begeleide fietstochten rond de sierteelt georganiseerd. Toerisme
Waasland, Toerisme Scheldeland en Toerisme OostVlaanderen zorgden voor de affiches en de flyers, de
gemeenten stonden in voor de praktische organisatie.
Voor Wetteren bleven de 3 Floraliëntochten een groot
succes: 104 enthousiastelingen fietsen in 2013 mee.
Beleidsplan voor Toerisme in Scheldeland
2014-2019
Toerisme Oost-Vlaanderen staat samen met Toerisme Provincie Antwerpen in voor de opmaak van
het nieuwe beleidsplan voor regio Scheldeland. Het
bedrijf IDEA Consult werd aangesteld om dit proces
te begeleiden. Er werden 3 toerismeparlementen en
een aantal focusgroepen en face-to-face gesprekken
georganiseerd. De tussentijdse resultaten van het
participatieproces werden voorgesteld in de toerismeparlementen en op diverse infosessies. Het definitieve rapport zal in 2014 voorgesteld worden.
S-MAG en andere publicaties
De toeristische gids en bijhorende kaart werden ge-

Beursdeelname

Zenith Brussel: van 17 tot 21 november 2013

actualiseerd en verspreid in de regio en via Logeren

Toerisme Scheldeland had een stand op de volgende

Tijdens de Belgian Boat Show vond het 4de sympo-

beurzen:

sium rond watertoerisme plaats, een organisatie van

in Vlaanderen Vakantieland. Het traditionele Scheldeland magazine kreeg een heuse make-over en heet
sindsdien S-MAG, een wervend tijdschrift vol tips en

Boot Dusseldorf: van 19 tot 27 januari 2013

ideeën voor een bezoek aan Scheldeland. De nieuwe

Belgian Boat Show: van 2 tot 10 februari 2013

stijl van het magzine werd doorgetrokken in het nieuwe

De Nieuwpoort International Boat Show CapO’kaz:

logo en de nieuwe huisstijl (in gebruik vanaf 2014).

van 25 tot 27 oktober

de partners NautiV, Toerisme Leiestreek, Toerisme
Gent en Toerisme Scheldeland.
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DEEL 4 STATUTAIRE WERKING
1. ALGEMENE VERGADERING
Leden
Leden van rechtswege:
De provincieraad Oost-Vlaanderen wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door:
E. Couckuyt, gedeputeerde voor toerisme, voorzitter
H. Bruggeman, gedeputeerde, ondervoorzitter
A. Vercamer, P. Hertog, J. Dauwe, G. Versnick, gedeputeerden
J. Vandenbroucke, provincieraadslid, ondervoorzitter
M. De Brouwer, C. De Padt, E. Dooms, H. Leroy, G.
Zenner-De Gryze, L. Van Boven, J. Verzele, provincieraadsleden
J. Briers, gouverneur en A. De Smet, griffier, adviserend
Aangesloten gemeenten:
Aalst, Aalter, Assenede, Berlare, Beveren, Brakel,
Buggenhout, Deinze, Denderleeuw, Dendermonde,

De Pinte, Destelbergen, Eeklo, Erpe-Mere, Evergem,

Aangesloten verenigingen:

Gavere, Gent, Geraardsbergen, Haaltert, Hamme,

A.C.W., Vakantievreugde, Pasar Gent-Eeklo, Gentse

Herzele, Horebeke, Kaprijke, Kluisbergen, Knesse-

Gidsen, vzw Gent Hotels, Pasar Waas en Dender,

lare, Kruibeke, Kruishoutem, Laarne, Lebbeke, Lede,

Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen, Grote Routepaden,

Lierde, Lochristi, Lokeren, Lovendegem, Maarkedal,

Wielerbond Vlaanderen, Horeca (Oost-) Vlaanderen,

Maldegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth,

Unizo Oost-Vlaanderen, Kamer van Koophan-

Nevele, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse,

del Oost-Vlaanderen, V.T.B., Gandante vzw (vanaf

Sint-Gillis-Waas, Sint-Laureins, Sint-Lievens-Houtem,

06/06/2013)

Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas, Stekene, Temse,
Waarschoot, Waasmunster, Wachtebeke, Wetteren,
Wichelen, Wortegem-Petegem, Zele, Zelzate, Zingem, Zomergem, Zottegem, Zulte, Zwalm.
Aangesloten V.V.V.’s:
Toerisme Meetjesland, VVV Eeklo, GVVV Leiestreek,
VVV Donkmeer, VVV Ninove, Toerisme Vlaamse Ardennen, KVVV Zottegem, VVV De Lieve, VVV Faluintjesstreek, VVV Hamme, Toerisme Waasland, VVV
Brakel, VVV Oosterzele, Toerisme Leiestreek, Toerisme Scheldeland.

Toegetreden leden:
M. Aerts, A. Baert, R. Bondue, R. De Ridder, A. Cnudde,
W. Debunderie, O. De Haese, L. De Ridder, L. Devroe,
J. De Weerdt, A. Dierickx, M. Dubrulle, H. Florin, M.-L.
Hansens-Boye, F. Laute, L. Lekens, G. Lequy, A. Martens, J. Mathieu-Stevens, G. Moortgat, C. Piens, R. Pieters, J. Van Bemmel-Lietar, R. Van Bockstaele, L. Van
Cauter, D. Van Den Meersschaut, W. Van Eenaeme,
J. Van Gucht, E. Van Loocke-Traest, K. Vanthuyne, R.
Vereecke, M. Vinck-Van Cauter
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VERGADERINGEN
De Algemene Vergadering van Toerisme Oost-Vlaan-

ling eventueel met advies worden bijgestaan door
deze vroegere vertegenwoordigers.

deren kwam twee maal samen, nl. op 6 juni 2013 en

Ook wilde de gedeputeerde de vroegere vertegen-

19 december 2013.

woordigers en bestuurders vanavond uitdrukkelijk

Algemene Vergadering op 6 juni 2013
De Algemene Vergadering ging door in het Auditorium ‘De Schelde’ in het P.A.C. Het Zuid te Gent. Op
deze vergadering werden volgende punten besproken en beslist:
1. Verwelkoming en agenda
Eddy Couckuyt, gedeputeerde-voorzitter, verwel-

bedanken voor hun inzet van de voorbije 6 jaar.

staat van de wissel van vertegenwoordigers van
leden . Er werd expliciet voor gekozen om vanavond
zowel de vroegere vertegenwoordigers als de nieuwe
vertegenwoordigers uit te nodigen. Ook wat betreft
de Raad van Bestuur, werden zowel de vroegere
bestuurders als de kandidaat-bestuurders voor de
volgende periode uitgenodigd.
De Algemene vergadering in het voorjaar draait immers om het overlopen van de werking en activiteiten en de goedkeuring van de rekeningen van
het vorige jaar. Bij de werking van vorig jaar waren
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ting bij de jaarrekening (balans en resultatenreke2012 werden opgenomen in het jaarverslag. Het

bestuurders. Binnen een aantal categorieën zullen

boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat

verkiezingen gehouden worden. Elk werkend lid

van € 52.743,11.

(behalve het provinciebestuur) heeft 1 stem en die
wordt uitgebracht door de persoon die door het wettelijk of statutair orgaan van het lid recent is (her)
aangesteld.

5.2 Resultatenrekening in vergelijking met realisaties
en budget 2012
Algemeen manager Katia Versieck gaf meer details over de kosten en opbrengsten in 2012, legde

2. Goedkeuring verslag
Het verslag van de Algemene Vergadering van

hierbij de link met de werking en de activiteiten en
vergeleek met het vooropgestelde budget anderzijds.

13 december 2012 werd zonder opmerkingen

5.3 Verslag van de commissaris en de verificateur

goedgekeurd.

Sofie Cornelis meldde dat de commissaris een verslag
afleverde waarin gesteld werd dat de jaarrekeningen

3. Werking van Toerisme Oost-Vlaanderen

een getrouw beeld geven van het vermogen, de fi-

Katia Versieck, algemeen manager, lichtte aan de

nanciële toestand en de resultaten van de vzw Toe-

hand van een ppt-presentatie de werking van de or-

risme Oost-Vlaanderen op datum van 31 december

ganisatie toe.

2012, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

4. Jaarverslag 2012

gemeenten, de provincieraad en andere leden be-

van het jaarverslag 2012 dat de leden bij hun aan-

trokken. Hun aanwezigheid is belangrijk om het

komst overhandigd kregeen.

over stemrecht beschikken kunnen in hun beoorde-

& Partners, commissaris van TOV, gaf een toelichning) van TOV voor het jaar 2012. De rekeningen

De voorzitter gaf toelichtingen bij de gedrukte versie

De personen die nu in de Algemene Vergadering

Sofie Cornelis, vervanger van Wim Heyndrickx, KPMG

op de agenda staat nl. de aanstelling van nieuwe

nog de vroegere vertegenwoordigers van steden en

jaarverslag en de rekeningen 2012 goed te keuren.

5.1 Jaarrekening 2012

Hij gaf aan dat er nog een ander belangrijk punt

komde de aanwezigen en opende de algemene vergadering. Hij stelde dat de vergadering in het teken

5. Rekeningen 2012

Katia Versieck deelde verder mee dat verificateur van
het provinciebestuur, Stefaan De Smet, eveneens nazicht deed van de boekhouding van Toerisme OostVlaanderen en in zijn controleverslag concludeerde
dat er geen onregelmatigheden werden vastgesteld.
Aan de Algemene Vergadering werd door beide instanties voorgesteld om kwijting te verlenen aan de Raad
van Bestuur en de jaarrekening 2012 goed te keuren.

5.4 Bestemd fonds sociaal passief

5.5 Goedkeuring jaarrekening en kwijting

6.2 Aanstelling Raad van Bestuur

Algemeen manager Katia Versieck deelde mee dat de

De jaarrekening 2012 werd goedgekeurd door de Al-

Voor de categorie deputatie:

Raad van Bestuur voorstelde:

gemene Vergadering die kwijting verleende aan de

Op voorstel van de provincieraad (23/01/2013)

- om met een deel van de overgedragen werkingsre-

bestuurders, commissaris en verificateur.

werden Eddy Couckuyt en Hilde Bruggeman opnieuw

serves van vorige jaren een bestemd fonds sociaal
passief aan te leggen;
- de aanleg van dit bestemd fonds jaarlijks te herbekijken en bij winst eventueel een gedeelte van
de winst aan dit fonds toe te voegen tot dit +/- 25
% van de totale personeelskost van het af te sluiten
boekjaar bedraagt.
Aldus werd momenteel een bestemd fonds voor
sociaal passief van € 584.000,00 aangelegd (balans
13-rekening). De overgedragen winsten bedroegen
€2.053.038,69 (balans 14-rekening).

aangesteld als bestuurder voor de periode 20136.Samenstelling bestuursorganen

2019.

6.1 Algemeen

Voor de categorie provincieraad werd op voorstel van

Katia Versieck gaf kort een toelichting bij de bestuursorganen van TOV. TOV telt werkende leden
en toegetreden leden. In de Algemene Vergadering
zijn alle leden vertegenwoordigd. Werkende leden
zijn rechtspersonen, met stemrecht. Naast het provinciebestuur zijn de categorieën werkende leden
steden en gemeenten, VVV’s en overige verenigingen
ter bevordering van het toerisme. Toegetreden leden

de provincieraad (23/01/2013):
- Gerda Zenner-De Gryze opnieuw aangesteld als
bestuurder voor de periode 2013-2019
- Hilde De Sutter, Hugo Leroy, Caroline De
Padt, Joris Vandenbroucke, Mia De Brouwer,
Steve Herman en Elisabeth Dooms aangesteld
als bestuurder voor de periode 2013-2019.
Aan de bestuurders Yoeri Note, Willy Van Hove,
Bart Van Malderen, Martine Verhoeve, Geert Wy-

De bestemming van overgedragen werkingsreserve

zijn natuurlijke personen, zonder stemrecht. N.a.v.

betekende enkel het geven van een specifieke be-

van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

stemming aan (opgebouwde) eigen middelen van de

in 2012 werden vertegenwoordigers en eventueel

Voor de categorie steden en gemeenten werd op voor-

organisatie en had geen invloed op de resultatenre-

plaatsvervangers van onze leden aangeduid.

stel van de gemeenteraden:

kening. Een bestemd fonds sociaal passief stelt een
organisatie in staat aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen t.a.v. haar personeel. Het wordt
voorgesteld vanuit een beleid als goede huisvader en
vanuit het principe van voorzichtigheid. Het is veel
voorkomend, zeker in organisaties met een relatief
hoge personeelskost en/of vast personeel met steeds
hoger wordende anciënniteit.

De Raad van Bestuur telt maximaal 25 stemgerechtigde leden en bestaat uit 2 gedeputeerden,
8 provincieraadsleden, 6 vertegenwoordigers van
steden en gemeenten (1 per regio; 1 Gent), 5 verte-

meersch, Jamila Lafkioui wordt ontslag verleend.

1. stad Gent
Annelies Storms aangesteld als bestuurder voor de
periode 2013-2016. Aan bestuurder Lieven Decaluwé
wordt ontslag verleend.

genwoordigers van VVV’s (1 per regio), 4 vertegen-

2. Regio Meetjesland

woordigers van overige verenigingen. De bestuur-

Na verkiezingen Rita de Coninck (Eeklo) aangesteld

ders bekleden een mandaat van in principe 6 jaar.

als bestuurder voor de periode 2013-2016. Aan

De helft van de mandaten (m.u.v. die van het pro-

bestuurder Jacques De Meyer wordt ontslag verleend.

De Algemene Vergadering keurde de aanleg van het

vinciebestuur) wordt open gesteld na 3 jaar. Kandi-

3.Regio Leiestreek

bestemd fonds sociaal passief incl. de jaarlijkse her-

daturen voor het mandaat van bestuurder werden

Na verkiezingen Chantal De Vriese (De Pinte) aan-

ziening goed.

opgevraagd. Indien er voor een bepaalde categorie

gesteld als bestuurder voor de periode 2013-2016.

meer kandidaat-bestuurders zijn dan te bekleden

Aan bestuurder Cathérine De Smet wordt ontslag

mandaten, worden verkiezingen gehouden.

verleend.
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4. Regio Scheldeland

Scheldeland) aangesteld als bestuurder voor de peri-

Na verkiezingen Dirk Poriau (Merelbeke) aangesteld

ode 2013-2019. Aan bestuurder Camiel Moerman

als bestuurder voor de periode 2013-2019. Aan

wordt ontslag verleend.

bestuurder Georges Couck wordt ontslag verleend.

Voor de categorie verenigingen:

5. Regio Vlaamse Ardennen

- blijven 2 bestuurders aan (tot 2016): Johan

Na verkiezingen Marnic De Meulemeester (Oudenaarde) opnieuw aangesteld als bestuurder voor de
periode 2013-2019.

Marie-Claire Martens (Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen)
- wordt op voorstel van de bestuursorganen van de

6. Regio Waasland

organisaties-leden en na verkiezingen Rudy De Wit

Lucien Bats (Sint-Niklaas) opnieuw aangesteld als

(Horeca Oost-Vlaanderen) en Wim Geirnaerdt (Uni-

bestuurder voor de periode 2013-2019.

zo Gent-Meetjesland) aangesteld als bestuurder

Voor de categorie VVV’s werd op voorstel van de
bestuursorganen van de organisaties-leden:
1. Regio Meetjesland
Na verkiezingen Luc Lampaert (VVV de Lieve) aangesteld als bestuurder voor de periode 2013-2016.
Aan bestuurder Heli De Keyser wordt ontslag verleend.
2. Regio Leiestreek
John De Vlieger (GVVV Leiestreek) aangesteld als
bestuurder voor de periode 2013-2019. Aan bestuurder Daniël Eggermont wordt ontslag verleend.
3. Regio Waasland
Joris De Maere (Toerisme Waasland) aangesteld als
bestuurder voor de periode 2013-2016. Aan bestuurder Julien Ghesquière wordt ontslag verleend.
4. Regio Vlaamse Ardennen
Luc Hoorens (Toerisme Vlaamse Ardennen) opnieuw
aangesteld als bestuurder voor de periode 2013-
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Browaeys (VOKA– Kamer van Koophandel OVL) en

2019.
5. Regio Scheldeland
Na verkiezingen werd Herman De Wulf (Toerisme

voor de periode 2013-2019. Aan bestuurder Firmin
Laute, Ignace Brys en Paul Verdonck wordt ontslag
verleend.
7. Aanstelling commissaris-revisor
Katia Versieck meldde dat een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking is doorlopen voor de
aanstelling van een commissaris voor de boekjaren
2013-2015. KPMG & Partners uit Merelbeke had het
meest gunstige voorstel.
De Algemene Vergadering benoemde de burgerlijke BVBA KPMG & Partners, Guldensporenpark 80 te
9820 Merelbeke, als commissaris voor een termijn
van 3 jaar. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering die de rekeningen van het boekjaar 2015
vaststelt. KPMG & Partners duidde Wim Heyndrickx
(IBR nr. AO1925) aan als vaste vertegenwoordiger.
De Algemene Vergadering kende de wettelijke opdracht toe voor een bedrag van € 4.500 per jaar excl.
BTW (indexering mogelijk).

8. Lidgelden 2013 (en 2014)

Algemene Vergadering op 19 december 2013

Hij gaf het woord aan algemeen manager Katia

Gedeputeerde Couckuyt wees erop dat sinds de in-

De Algemene Vergadering ging door in het Audito-

Versieck voor een terugblik op de realisaties.

voering van de euro de lidgelden niet werden gewij-

rium ‘De Schelde’ in het P.A.C. Het Zuid te Gent. Op

zigd. Hij stelde voor de lidmaatschapsbijdrages voor

deze vergadering werden volgende punten bespro-

4.Jaarplan en budget 2014

steden en gemeenten, VVV’s, verenigingen en toege-

ken en beslist:

Gedeputeerde-voorzitter Couckuyt gaf uitleg bij het

treden leden ook voor 2013 ongewijzigd te laten.
De Raad van Bestuur zal in september een voorstel

actieplan voor 2014.
1.Verwelkoming en agenda

TOV zal activiteiten op diverse vlakken ontwikkelen:

doen mbt de lidgelden 2014. Eventueel zullen deze

Eddy Couckuyt, gedeputeerde-voorzitter, verwel-

l

licht worden aangepast. Om de begrotingsopmaak

komde de aanwezigen, opende deze ‘open’ al-

nieuwe wandelnetwerken, inrichting van rust-

van gemeenten niet te bemoeilijken zal het voorstel

gemene vergadering en overliep de agendapunten.

plaatsen, vervanging van verouderde infoborden,

van de Raad van Bestuur alvast worden gecommu-

Hij deelde mee dat Toerisme Oost-Vlaanderen van-

het nieuwe onderhoudssysteem voor routestruc-

niceerd. Op de volgende Algemene Vergadering op

daag niet alleen haar leden verwelkomt maar ook

turen OSYRIS, …

het einde van dit jaar kunnen de lidmaatschapsbij-

een aantal toeristische actoren die uit interesse deze

dragen dan definitief worden vastgesteld.

vergadering bijwonen. In het kader van de open-

horeca, attracties, …)

baarheid van bestuur zal TOV voortaan jaarlijks een

individueel advies van consulenten, samenbren-

9. Nieuwe leden

publieke zitting houden waarop zowel de werking

gen van de sector rond bepaalde thema’s, in-

Gidsenvereniging Gandante vzw heeft een aanvraag

van het lopende jaar als het werkprogramma voor

fobeurs dagtrips voor groepen, MICE-activiteiten

ingediend om lid te worden van TOV. Gandante vzw

het volgende boekjaar zal toegelicht worden. Op die

(Meetings, Incentives, Congresses en Events) in

zal vertegenwoordigd worden door Albert De Graeve.

manier wil TOV haar stakeholders en de toeristische

samenwerking met de vzw Gent Congres en Toe-

De algemene vergadering verklaart zich akkoord.

sector nog nauwer betrekken bij haar werking en

risme Gent, …

hun inbreng stimuleren.Er waren geen opmerkingen

l Communicatie-

10.Varia en rondvraag
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen. De
voorzitter dankte de leden voor hun aanwezigheid

of aanvullingen bij de agenda van de vergadering.

l

Productontwikkeling

Ondersteuning van de toeristische sector (logies,

en marketingactiviteiten:

StapAf, vaarkaarten, e-nieuwsbrieven, mediacampagnes, perswerking, beursdeelname, Vlaanderen

2.Goedkeuring verslag vorige vergadering

en nodigde hen uit voor een receptie, aangeboden

Het verslag van de Algemene Vergadering van 6 juni

door Toerisme Oost-Vlaanderen.

2013 werd zonder opmerkingen goedgekeurd.

Vakantieland, website, sectorplatform, …
l Toeristische

regio’s

TOV zet haar regio’s in de markt via haar regiocoördinatiecellen en ondersteunt de regionale

3.Toelichtingen werking 2013

toeristische

Gedeputeerde-voorzitter Couckuyt melde dat de

me Meetjesland, Toerisme Waasland, Toerisme

vooropgestelde planning voor 2013 werd gereali-

Vlaamse Ardennen, Toerisme Leiestreek en Toe-

seerd en er ook werd ingespeeld op enkele oppor-

risme Scheldeland. TOV werkt ook projecten uit en

tuniteiten.

zorgt voor aanvullende promotie rond regionale

samenwerkingsverbanden

Toeris-
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thema’s. In Scheldeland wordt het Tanaris-project

5.Aanstelling bestuurder categorie overige verenigin-

8.Toelichting bij OSYRIS

afgewerkt, het Beleef je eigen Ronde-project in

gen

Projectcoördinator Sara Van Cotthem gaf een presen-

de Vlaamse Ardennen krijgt een herlancering en

Rudy De Wit is niet langer vertegenwoordiger van

tatie over OSYRIS, het nieuwe digitale onderhouds-

in het kader van Leader-project Proef de Vlaamse

Horeca Oost-Vlaanderen en kan dus niet meer in

systeem voor de recreatieve infrastructuur.

Ardennen komen er nieuwe initiatieven rond

die hoedanigheid zetelen in de raad van bestuur

streekproducten in de horeca. Het nieuw strate-

van TOV. De leden-verenigingen werden op voor-

gisch plan Scheldeland wordt in het voorjaar voor-

hand gevraagd een kandidatuur ter vervanging in te

gesteld. Voor zowel het Waasland als de Vlaamse

dienen. Er werden 2 kandidaturen ontvangen: Tim

Ardennen zijn nieuwe strategische plannen in op-

Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen en Claudine De

maak.

Mulder van de Gentse Gidsen. Na een korte voorstel-

l Samenwerkingsverbanden

ling van beide kandidaten werd overgegaan tot de

Er wordt ook verder ingezet op andere samenwer-

verkiezing. Tim Joiris werd door de algemene ver-

kingsverbanden waaronder Logeren in Vlaanderen

gadering met 32 stemmen aangesteld tot nieuwe

Vakantieland. De werking van de vzw Tafelen in

bestuurder. Voor Claudine De Mulder waren er 6

Vlaanderen is uitdovend. Toerisme Vlaanderen

stemmen.

neemt de productlijn over in samenwerking met
en met medewerking van de pto’s.
l Gegevensverzameling

6.Lidmaatschapsbijdrage TOV
Gedeputeerde Couckuyt wees erop dat sinds de in-

In 2014 zal een bevraging gebeuren van de vakan-

voering van de euro de lidgelden niet werden gewij-

tiewoningen en zullen de enquêtering en tellin-

zigd en er eigenlijk sprake is van een ‘symbolische’

gen op de wandelnetwerken uitgebreid worden.

bijdrage. De Raad van Bestuur stelde aan de Al-

Op Vlaams niveau wordt standaardisatie van ge-

gemene Vergadering voor om in 2014 de bijdrage

gevens nagestreefd en bekeken waar de samen-

te indexeren met 2%: een minimale verhoging. De

werking versterkt kan worden.

Algemene Vergadering keurde deze maatregel goed.

Algemeen manager Katia Versieck gaf een uitgebrei-

Er was één tegenstem.

de toelichting bij de begroting voor 2014. Zij stipte
aan dat het tekort op de begroting zal aangevuld
worden met een opname uit de reserves van €
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229.805,82.
De Algemene Vergadering keurde het jaarplan en de
begroting voor 2014 goed.

7.Varia en rondvraag
Er waren geen verdere variapunten, noch werden er
bijkomende vragen gesteld door de leden van de Algemene Vergadering.

2. RAAD VAN BESTUUR

R. De Coninck, Eeklo (Meetjesland) (vanaf 06/06/2013)

T. Joiris, Horeca Oost-Vlaanderen (vanaf 19/12/2013)

C. De Vriese, De Pinte (Leiestreek) (vanaf 06/06/2013)

W. Geirnaerdt, Unizo Gent-Meetjesland (vanaf

L. Bats, Sint-Niklaas (Waasland)

06/06/2013)

Leden

M. De Meulemeester, Oudenaarde (Vlaamse Arden-

J. Browaeys, VOKA – Kamer van Koophandel Oost-

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

nen)

Vlaanderen

Namens het provinciebestuur Oost-Vlaanderen:
E. Couckuyt, gedeputeerde, voorzitter
H. Bruggeman, gedeputeerde, ondervoorzitter
J. Lafkioui (tot 06/06/2013)
Y. Note (tot 06/06/2013)
W. Van Hove (tot 06/06/2013)
B. Van Malderen (tot 06/06/2013)
M. Verhoeve (tot 06/06/2013)
G. Wymeersch (tot 06/06/2013)
G. Zenner-De Gryze
H. De Sutter (vanaf 06/06/2013)
H. Leroy (vanaf 06/06/2013)
C. De Padt (vanaf 06/06/2013)
J. Vandenbroucke (vanaf 06/06/2013), ondervoorzitter
M. De Brouwer (vanaf 06/06/2013)
S. Herman (vanaf 06/06/2013)
E. Dooms (vanaf 06/06/2013)
Namens de steden en gemeenten:
G. Couck, Denderleeuw (Scheldeland) (tot 06/06/2013)
L. Decaluwé, Gent (tot 06/06/2013)
J. De Meyer, Kaprijke (Meetjesland) (tot 06/06/2013)
C. De Smet, Zulte (Leiestreek) (tot 06/06/2013)
D. Poriau, Merelbeke (Scheldeland)
(vanaf 06/06/2013)
A. Storms, Gent (vanaf 06/06/2013)

M.-C. Martens, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen
Namens de V.V.V.’s:
H. De Keyser, Toerisme Meetjesland (Meetjesland)

Adviserende leden:

(tot 06/06/2013)

M. Expeels

D. Eggermont, GVVV Leiestreek (Leiestreek)

V. Mortier (tot 21/03/2013)

(tot 06/06/2013)

L. Gobin, Toerisme Vlaanderen

J. Ghesquière, Toerisme Waasland (Waasland)

E. Van De Wiele, directeur-manager Dienst Toerisme

(tot 06/06/2013)

Gent

C. Moerman, VVV Donkmeer (Scheldeland)

K. Versieck, manager algemeen en financieel beleid

(tot 06/06/2013)

/ algemeen manager

L. Lampaert, VVV De Lieve (Meetjesland)

M. Belmans, manager marketing en communicatie

(vanaf 06/06/2013)

L. Roelandt, manager HR & interne zaken

J. De Vlieger, GVVV Leiestreek (Leiestreek) (vanaf

P. Goffaux, manager externe zaken, PR en facilitair

06/06/2013)

beheer

J. De Maere, Toerisme Waasland (Waasland)

M. Dheere, penningmeester Toerisme Oost-Vlaan-

(vanaf 06/06/2013)

deren

H. De Wulf, Toerisme Scheldeland (Scheldeland)
(vanaf 06/06/2013)

VERGADERINGEN

L. Hoorens, Toerisme Vlaamse Ardennen (Vlaamse

De Raad van Bestuur vergaderde in 2013 op volgen-

Ardennen)

de data: 21 maart, 23 mei, 27 juni, 26 september en
21 november.

Namens de Verenigingen:

Alle beslissingen met betrekking tot de globale wer-

I. Brys, Horeca Oost-Vlaanderen (tot 06/06/2013)

king van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen werden

F. Laute, VTB (tot 06/06/2013)

aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur onder-

P. Verdonck, Unizo (tot 06/06/2013)

worpen.

R. De Wit, Horeca Oost-Vlaanderen (van 06/06/2013
tot 19/12/2013)
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DEEL 5 PE
RSONEEL
PERSONEEL
1. WIJZIGINGEN

Tijdelijke functie

Pensioneringen

Naar aanleiding van de uitbreiding van het project

Het brugpensioen van Mia Canty ging in op 17 juli

Management

Collabor8 werd Sirka Ludtke, die sedert maart 2009

2013.

In maart 2013 werden binnen Toerisme Oost-Vlaan-

diverse tijdelijke opdrachten heeft waargenomen

Marc Van Damme ging op brugpensioen op 8 augus-

deren de taken op management-niveau herverdeeld:

binnen het project Collabor8, aangesteld als project-

tus 2013.

Katia Versieck: algemeen manager
Mieke Belmans: manager marketing en communicatie
Pierre Goffaux: manager externe zaken, PR en facilitair beheer
Lieve Roelandt: manager HR en interne zaken

coördinator Collabor8 voor de periode van 7 januari
2013 tot en met 31 augustus 2013 (dit op deeltijdse

Overlijden

basis).

Hilde Snoeck overleed op 19 mei 2013. Ze werkte
sinds oktober 1977 bij Toerisme Oost-Vlaanderen,

Beëindiging arbeidscontract en vervanging

achtereenvolgens als medewerker onthaal, drij-

Naar aanleiding van het ontslag van Wim Van den

vende kracht achter het tijdschrift van Toerisme

Abeele werd

Oost-Vlaanderen, coördinator services en coördina-

Deborah Ongena aangeworven als

nieuwe consulent verblijfstoerisme vanaf 17 juni
Nieuwe functie

2013.

Vanaf 14 januari 2013 vervult Bram Elewaut op de

Naar aanleiding van het ontslag van Celine De Vlie-

afdeling marketing en communicatie de functie van

gher werd Heidi Schaght aangeworven als nieuwe

deskundige digitale media. Met deze nieuwe functie

regiomedewerker Waasland vanaf 1 juli 2013.

tor onthaal, verzending en pre-press.

zet Toerisme Oost-Vlaanderen versterkt in op digitale
en sociale media, waarvan het belang voor de toeristische promotie sterk toeneemt en voortdurend in
evolutie is.
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2. PERSONEELSOVERZICHT per 31
december 2013
Algemene leiding
Katia Versieck, algemeen manager
Managementteam
Mieke Belmans, manager marketing en communicatie
Pierre Goffaux, manager externe zaken, PR en facilitair beheer
Lieve Roelandt, manager HR en interne zaken
Medewerkers hoofdzetel
Secretariaat
Melissa Dheere, verantwoordelijke boekhouding en
personeelsadministratie
Chris Dobbelaere, directiesecretaresse
Marketing en communicatie
Tim Bottelberghe, afdelingshoofd marketing en
communicatie

Sectorwerking

Onthaal, verzending en technische dienst

Annelies Mertens, consulent Vlaanderen Lekker Land

Petra Cayman, medewerker onthaal en verzending

Jo Petrus, consulent sectorwerking

Piet d‘Alcantara, medewerker onthaal

Deborah Ongena, consulent verblijfstoerisme

Peter Pruydt, medewerker technische dienst

(vanaf 17/6)

Antoine Vanden Bossche, medewerker technische

Theo De Meyer, logiesconsulent

dienst

Productontwikkeling en infrastructuur

Medewerkers regio›s

Stijn Vinck, afdelingshoofd recreatieve infrastructuur

Dieter Depraetere, regiocoördinator Leiestreek1

Sara Van Cotthem, projectcoördinator

(tot 15/10)

Veronique Eeckhaut, deskundige recreatieve infra-

Emmanuel Derdeyn, regiomedewerker Leiestreek

structuur

Lien Vanhaverbeke, regiomedewerker Leiestreek

Annelies De Roo, deskundige recreatieve infra-

Wim Haesebeyt, regiocoördinator Vlaamse Ardennen

structuur

Ann De Pauw, regiomedewerker Vlaamse Ardennen

Frederik Goossens, deskundige recreatieve infra-

Vera De Temmerman, medewerker administratie en

structuur (vervanging zwangerschapsverlof Annelies

logistiek Vlaamse Ardennen

De Roo, vanaf 14/10)
Ronnie Boeykens, medewerker recreatieve infrastructuur
Sabrina Brusselman, medewerker recreatieve infrastructuur

Erik Hennes, regiocoördinator Meetjesland
Bart Van Damme, regiomedewerker Meetjesland
Inge Stevens, regiocoördinator Scheldeland
Tamara Corijn, regiomedewerker Scheldeland
Els Maes, regiocoördinator Waasland

Steven De Backer, verantwoordelijke communicatie

Data en onderzoek

Heidi Schaght, regiomedewerker Waasland

Bram Elewaut, deskundige digitale media

Els De Groote, verantwoordelijke coördinator data en

(vanaf 1/7)

(vanaf 14/1)

onderzoek

Caroline De Ruyck, copywriter

Dorothy Lamiroy, deskundige data en onderzoek

Lut Busschots, polyvalent medewerker

46

Jan Lehoucq, medewerker lay-out
1

Personeel Leiestreek in gezamelijke dienst met Westtoer

DEEL 6 FINANCIEEL VERSLAG
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Gemeente: Gent

16/03/2011

1
E.

D.

EUR

Ondernemingsnummer

Nr.: 2

0407.710.695

VKT-VZW 1.1

zijn niet *** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

31/12/2012

31/12/2013

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

Facultatieve vermelding.
Door de raad van bestuur in geval van een stichting / door het algemeen leidinggevend orgaan in geval van een internationale vereniging
zonder winstoogmerk.
*** Schrappen wat niet van toepassing is.

*
**

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

18
Totaal aantal neergelegde bladen:
omdat ze niet dienstig zijn: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.4, 5.6, 8

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Ondervoorzitter

Kortrijksesteenweg 162 , 9000 Gent, België

VANDENBROUCKE Joris

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Ondervoorzitter

Ten Hove 40 , 9255 Buggenhout, België

BRUGGEMAN Hilde

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Alfons De Cockstraat 27 , 9310 Herdersem, België

COUCKUYT Eddy

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vereniging of
stichting, van de BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger in België van de buitenlandse
vereniging

/

tot

1/01/2012

Vorig boekjaar van
De bedragen van het vorige boekjaar zijn

tot

1/01/2013

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering** van

25/06/2014

van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

DATUM

Internetadres *:

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: Gent

Land: België

Postnummer: 9000

Adres: Sint-Niklaasstraat

Blz.

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

Nr. 0407.710.695

TOERISME OOST-VLAANDEREN

Rechtsvorm: VZW

NAAM:

NAT. Datum neerlegging

201

0407.710.695

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Bestuurder

Osseweilaan 23 , 9308 Gijzegem, België

HERMAN Steve

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Bestuurder

J.B. Davidstraat 1 , 9100 Sint-Niklaas, België

BATS Lucien

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2016

Functie : Bestuurder

Kruisdreef 5 , 9930 Zomergem, België

LAMPAERT Luc

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Bestuurder

Nederenamestraat 348 , 9700 Oudenaarde, België

DE MEULEMEESTER Marnic

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Bestuurder

Klonkeveldstraat 29 , 9890 Gavere, België

LEROY Hugo

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Bestuurder

Filips Van Arteveldestraat 6 , bus 403, 9000 Gent, België

GEIRNAERDT Wim

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Bestuurder

Gaversesteenweg 457 , 9820 Merelbeke, België

PORIAU Dirk

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Bestuurder

Kwadestraat 14 , 9500 Geraardsbergen, België

DE PADT Caroline

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr.

2/18

VKT-VZW 1.1

0407.710.695

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2016

Functie : Bestuurder

Industrielaan 2 , 9900 Eeklo, België

DE CONINCK Rita

Mandaat : 3/06/2010- 3/06/2016

Functie : Bestuurder

Speelstraat 71 , 9750 Zingem, België

BROWAEYS Johan

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2016

Functie : Bestuurder

Nieuwstraat 166 , 9100 Sint-Niklaas, België

DE MAERE Joris

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Bestuurder

Berkenlaan 18 , 9800 Deinze, België

DE VLIEGER John

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Bestuurder

Grauwpoort 3 , 9000 Gent, België

DOOMS Elisabet

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Bestuurder

Jeroom Duquesnoylaan 4 , 9051 Sint-Denijs-Westrem, België

ZENNER-DE GRYZE Gerda

Mandaat : 19/12/2013- 19/12/2019

Functie : Bestuurder

Ter Platen 44 , 9000 Gent, België

JOIRIS Tim

Mandaat : 3/06/2010- 3/06/2016

Functie : Bestuurder

Steenweg 77 , 9810 Nazareth, België

MARTENS Marie-Claire

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr.

3/18

VKT-VZW 1.1

0407.710.695

BVBA

0462.846.188

Lidmaatschapsnummer: A01925

Bedrijfsrevisor

Bourgetlaan 40 , 1130 Brussel 13, België

Vertegenwoordigd door :
HEYNDRICKX Wim

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2016

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B353

Guldensporenpark 80 , bus H, 9820 Merelbeke, België

KPMG & PARTNERS

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2016

Functie : Bestuurder

Baron De Gieylaan 145 , 9840 De Pinte, België

DE VRIESE Chantal

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2016

Functie : Bestuurder

Stadhuis - Botermarkt 1 , 9000 Gent, België

STORMS Annelies

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Bestuurder

Grote Markt 22 , 9300 Aalst, België

DE BROUWER Mia

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Bestuurder

Brielstraat 67 , 9860 Gijzenzele, België

DE SUTTER Hilde

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Bestuurder

Bronstraat 1 , 9550 Herzele, België

HOORENS Luc

Mandaat : 6/06/2013- 6/06/2019

Functie : Bestuurder

Massemsesteenweg 222 , 9230 Wetteren, België

DE WULF Herman

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr.

4/18

VKT-VZW 1.1

0407.710.695

-

-

VKT-VZW 1.2

Het voeren van de boekhouding van de vereniging of stichting,
Het opstellen van de jaarrekening,
Het verifiëren van de jaarrekening en/of
Het corrigeren van de jaarrekening.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

5/18

Aard van de
opdracht
(A, B, C en/of D)

indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn
lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

A.
B.
C.
D.

indien de jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris
is, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn
lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

Facultatieve vermeldingen:

OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Nr.

0407.710.695

TOTAAL VAN DE ACTIVA ...............................................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................
.................................
Handelsvorderingen .........................................................
.............
Overige vorderingen .........................................................
.............
waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ...........
...........
...........
Geldbeleggingen ..................................................................
............
...........
Liquide middelen ..................................................................
............
Overlopende rekeningen .....................................................
....
..............

5.2.1

5.1.3/
5.2.1

335.728,77

41

136.120,36

490/1

3.256.545,61

1.682.129,99

54/58

20/58

383.418,12

50/53

415

61.530,65

397.259,42

101.865,67

101.865,67

2.700.793,56

3.016,94

15.773,88

15.773,88

406.660,00

40

40/41

37

30/36

3

2915

291

290

29

29/58

28

27

262

261

26

25

242

241

24

232

231

23

22/92

22/91

406.660,00

422.433,88

22/27

5.1.2
22

130.301,23

21

555.752,05

Boekjaar

5.1.1

20

Oprichtingskosten ...............................................................
.......
Immateriële vaste activa .......................................................
...............
Materiële vaste activa ..........................................................
............
Terreinen en gebouwen ....................................................
..................
In volle eigendom van de vereniging of stichting .........
.........
Overige ......................................................................
.........
Installaties, machines en uitrusting ...................................
.........
...................................
.........
In volle eigendom van de vereniging of stichting .........
.........
.........
Overige ......................................................................
.........
.........
.......
Meubilair en rollend materieel ..........................................
.........
............................
.........
In volle eigendom van de vereniging of stichting .........
.........
.........
Overige ......................................................................
.........
.........
.......
Leasing en soortgelijke rechten ........................................
.........
..............................
.........
Overige materiële vaste activa .........................................
.........
.............................
In volle eigendom van de vereniging of stichting .........
.........
.......
Overige ......................................................................
.........
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ...........................
.........
...........................
.........
................
.........
Financiële vaste activa .........................................................
.........
..........
.......
VLOTTENDE ACTIVA ............................................................
.......
Vorderingen op meer dan één jaar .....................................
..............................
Handelsvorderingen ..................................................
....................
Overige vorderingen ...................................................
...................
waarvan niet-rentedragende vorderingen of
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ...........
...........
Voorraden en bestellingen in uitvoering ............................
...........
............................
...........
Voorraden ......................................................................
...........
...........
Bestellingen in uitvoering .................................................
...........
.....................
....

Codes

20/28

Toel.

VASTE ACTIVA......................................................................

ACTIVA

BALANS NA WINSTVERDELING

Nr.

6/18

3.487.258,21

114.194,86

2.028.548,73

373.158,92

346.556,66

45.268,76

391.825,42

97.016,56

97.016,56

3.004.744,49

3.016,94

7.427,39

7.427,39

420.600,00

420.600,00

428.027,39

51.469,39

482.513,72

Vorig boekjaar

VKT-VZW 2.1

0407.710.695

94.869,99
94.869,99

10
100
101

1.950.585,91

14

Vervallen obligaties en coupons, terug te betalen
subsidies en borgtochten ontvangen in contanten.......
.......
Andere diverse rentedragenden schulden .................
.................
Andere diverse schulden, niet-rentedragend
of .......
.......
.................
gekoppeld aan een abnormaal lage rente ...................
.......
.................
...................
.......
..
Overlopende rekeningen .......................................................
...................
.......
............
.............
.......
TOTAAL VAN DE PASSIVA ............................................
........
.......

Diverse schulden ..............................................................

Belastingen .................................................................
Bezoldigingen en sociale lasten ..................................

4.670,68
3.256.545,61

10/49

3.174,01
219.241,07

222.415,08

305.742,85

305.742,85

528.157,93

492/3

4891

480/8
4890

48

450/3
454/9

45

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..............................................................

440/4
441

44

430/8
439

43

42

42/48

1791
1792

1790

179

176

175

172/3
174/0

170/4

17

17/49

532.828,61

94.261,10

160/5
168

94.261,10

16

15

584.000,00

13

12

2.629.455,90

Boekjaar

10/15

Codes

46

5.4

5.4

5.3

5.3

Toel.

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................

Leveranciers ...............................................................
Te betalen wissels ......................................................

Handelsschulden ...............................................................

Kredietinstellingen .......................................................
Overige leningen .........................................................

Financiële schulden .........................................................

Kapitaalsubsidies .................................................................
.....
VOORZIENINGEN .................................................................
.............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ................................
................................
Voorzieningen voor terug te betalen subsidies
en legaten
..............................
en voor schenkingen met terugnemingsrecht ....................
....................
SCHULDEN ............................................................................
....................
........
.......
Schulden op meer dan één jaar............................................
.......................
Financiële schulden .........................................................
.............
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden ....................................................................
Overige leningen .........................................................
...............
Handelsschulden ..............................................................
........
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...................
...................
Overige schulden .............................................................
...................
.........
Rentedragend .............................................................
.............
.........
Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal
lage rente ...................................................................
...
Borgtochten ontvangen in contanten ..........................
..........................
..................
Schulden op ten hoogste één jaar ........................................
...........................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ............................................................................

EIGEN VERMOGEN ...............................................................
.......
Fondsen van de vereniging of stichting ..............................
..............................
Beginvermogen ...............................................................
..............................
.......
Permanente financiering ..................................................
....
....................
Herwaarderingsmeerwaarden ..............................................
........................
Bestemde fondsen ..............................................................
...............................
Overgedragen positief (negatief) resultaat ................(+)/(-)

PASSIVA

Nr.

7/18

3.487.258,21

90.738,63

25.504,10
201.720,77

227.224,87

319.344,43

319.344,43

546.569,30

637.307,93

118.041,60

118.041,60

2.053.038,69

584.000,00

94.869,99
94.869,99

2.731.908,68

Vorig boekjaar

VKT-VZW 2.2

0407.710.695

* Facultieve vermelding.

Uitzonderlijke opbrengsten ...................................................
...................
Uitzonderlijke kosten .............................................................
.........
Positief (Negatief) resultaat van....................................(+)/(-)
het boekjaar

Financiële opbrengsten .........................................................
................
Financiële kosten ..................................................................
.
Positief (Negatief) resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening ....................................................... (+)/(-)

Positief (Negatief) bedrijfsresultaat
.....................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ........................................................
.............................................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs.......................................................................................(-)
kosten

5.5

5.5

-23.780,50

635/8

9904

66

76

9902

65

75

9901

649

640/8

-102.452,78

-102.452,78

21.938,61

-124.391,39

1.038.997,93

-2.651,38

631/4

8/18

52.743,11

52.743,11

23.062,06

29.681,05

872.569,97

63.566,83

1.202,16

34.381,41

60.325,04

62

630

3.335.992,17

Vorig boekjaar

2.334.590,75

3.229.450,07

Boekjaar

VKT-VZW 3

2.280.950,37

60/61

73

70

70/74

Bedrijfsopbrengsten* ...................................................
..................................................
Omzet* ..................................................................
...................................
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies * ........
........
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
........
diverse goederen * ......................................................
........
...............................................
Bezoldigingen, sociale
lasten en pensioenen
.....................................................(+)/(-)
........
........
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste ........
........
activa ................................................................................
........
.....................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in
........
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen ........
(terugnemingen)
.............................................................(+)/(-)
........
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen .....
.....................................................(+)/(-)
(bestedingen en terugnemingen)

Codes
9900

5.5

Toel.
Brutomarge
.................................................................................(+)/(-)

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

RESULTATENREKENING

Nr.

0407.710.695

Toevoeging aan de bestemde fondsen .....................................................
................
Over te dragen positief (negatief) resultaat .....................................(+)/(-)
(14)

692

792

791

791/2

1.950.585,91

14P

Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar (+)/(-)
Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................................
.............
aan de fondsen van de vereniging of stichting .........................................
............................
aan de bestemde fondsen .....................................................................

2.053.038,69

9905

1.950.585,91
-102.452,78

9906

Boekjaar

Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar .........(+)/(-)

Codes
Te bestemmen positief (negatief) resultaat ....................................(+)/(-)

RESULTAATVERWERKING

Nr.

9/18

2.053.038,69

2.000.295,58

52.743,11

2.053.038,69

Vorig boekjaar

VKT-VZW 4

0407.710.695

35.792,15

8049
8059
8129P

8079

......................................................................(+)/(-)
Overboeking van een post
naar een andere
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt ...................................................................................................
......
..........
Teruggenomen
..................................................................
......
....
......
Verworven van derden .............................................................................
......
................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ..............................
......
..............................
......
Overgeboekt van een post
......................................................................(+)/(-)
naar een andere
..........
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
....
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .........................
......
.........................
......
....................
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

48.659,50
130.301,23

8129
(21)

8119

8109

8099

8089

xxxxxxxxxxxxxxx

8039

178.960,73

8029

114.623,99

xxxxxxxxxxxxxxx

Boekjaar

Overdrachten en buitengebruikstellingen
......................................................................

8059P

Codes

Aanschaffingen, met inbegrip......................................................................
van de geproduceerde vaste activa

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde
van het boekjaar
......................................................................

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

TOELICHTING

Nr.

10/18

12.867,35

64.336,74

Vorig boekjaar

VKT-VZW 5.1.1

0407.710.695

8189
8199
8259P

Overboeking van................................................................................(+)/(-)
een post naar een andere
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................
Meerwaarde per einde van het ......................................................................
boekjaar

8229
8239
8249
8259

Verworven van derden ..............................................................................
Afgeboekt .................................................................................................
Overgeboekt van................................................................................(+)/(-)
een post naar een andere
Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................

WAARVAN

.................. ......
......
In volle eigendom van de vereniging of sticthing ........................................
......
........................................
......
...........
......
......
......
......
......
......
.

8349

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8329P
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
8279
......
...... 8289
Teruggenomen .........................................................................................
......
...
Verworven van derden ..............................................................................
8299
......
...... 8309
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van................................................................................(+)/(-)
een post naar een andere
8319
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
...... 8329
......
......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
...... (22/27)
.......
..........................

8219

Geboekt .....................................................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

8179

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

422.433,88

422.433,88

552.376,37

24.532,89

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

974.810,25

18.939,38

8169

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

Codes

8199P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................
Mutaties tijdens het boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Nr.

11/18

527.843,48

955.870,87

Vorig boekjaar

VKT-VZW 5.1.2

0407.710.695

8515

Overgeboekt van................................................................................(+)/(-)
een post naar een andere

...........................
..........

8555P
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)
........................... 8545
..........
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .............................. 8555
..............................
..............................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
........................... (28)
. ...........................

8525

8505

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
.................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
...........................

8495

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

8525P

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................
...................................
Mutaties tijdens het boekjaar
.....................

8485

8455

Meerwaarde per einde van het boekjaar .....................................................
.................

8475

8445

Overgeboekt van................................................................................(+)/(-)
een post naar een andere

Teruggenomen .........................................................................................
....................
Verworven van derden ..............................................................................

8435

Geboekt .....................................................................................................

8425

8455P

Meerwaarde per einde van het boekjaar ......................................................
................
Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt .................................................................................................

8395

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................

Verworven van derden ..............................................................................

8386

Andere mutaties................................................................................(+)/(-)

8415

8385

Geboekt .....................................................................................................

8375

Overboeking van................................................................................(+)/(-)
een post naar een andere

8365

8395P

Codes

Aanschaffingen .........................................................................................
.............................................
Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................
Mutaties tijdens het boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Nr.

3.016,94

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

3.016,94

xxxxxxxxxxxxxxx

Boekjaar

12/18

3.016,94

Vorig boekjaar

VKT-VZW 5.1.3

0407.710.695

VKT-VZW 5.3

2.500,00

VOORZIENINGEN VOOR KBC LIFE CAPITAL

Uitsplitsing van de post 168 ("Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen
met terugnemingsrecht") van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

13/18

20.000,00

20.162,60

VOORZIENINGEN VOOR GASTENKAMERS
VOORZIENING VOOR PROJECTEN

51.598,50

VOORZIENING PENSIOENEN EN VERPL

Uitsplitsing van de post 160/5 ("Voorzieningen voor overige risico's en kosten") van de passiva indien
daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

VOORZIENINGEN

Boekjaar

HET BESTEMD FONDS SOCIAAL PASSIEF BEDRAAGT 25 % VAN DE TOTALE PERSONEELSKOST VAN HET HUIDIGE
BOEKJAAR.

Waarderingsregels gekozen om de bestemde bedragen te bepalen (rubriek 13 van het passief)

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN VOORZIENINGEN

Nr.

0407.710.695

50.375

9087
9088

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................

623
624

Andere personeelskosten ....................................................................................
Ouderdoms- en overlevingspensioenen
..........................................................................................

653
656

Bedrag van het disconto ten laste van de vereniging of stichting bij de
.....................................................................................................................
verhandeling
van vorderingen
Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen met
financieel karakter ..........................................................................................(+)/(-)

Geactiveerde intercalaire interesten ..........................................................................................
6503

FINANCIËLE RESULTATEN

622

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen .....................................

14/18

232.979,87

516.686,47

502.763,11

621

232.544,72

1.584.924,41

1.545.642,54

620

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................................

53.341

35,4

40

Vorig boekjaar

VKT-VZW 5.5

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...............................................

Personeelskosten

38
34,1

9086

Boekjaar

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ....................

Codes

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..................................................................

Werknemers waarvoor de vereniging of stichting een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN

RESULTATEN

Nr.

0407.710.695

9501

9500

9295

9294

9291

Boekjaar

VKT-VZW 5.7

Nihil

Transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vereniging of stichting en de leden van de
leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

KPMG EN PARTNERS BBVBA
Guldensporenpark 80 H
9820 Merelbeke
vertegenwoordigd door Wim Heyndrickx
Fee : 4.500 €

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Boekjaar

15/18

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ...............................................................................................................................
9502

Waarborgen toegestaan in
...............................................................................................................................
hun voordeel

Rentevoet en duur van de vorderingen

Uitstaande vorderingen op
deze personen
...............................................................................................................................

Vorderingen op verbonden entiteiten ...........................................................................................................
....................
Waarborgen toegestaan in hun voordeel .....................................................................................................
..........................
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ............................................................
............................................................
BESTUURDERS EN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE.......
VERENIGING OF STICHTING
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ENTITEITEN TE
ZIJN, OF ANDERE ENTITEITEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

VERBONDEN ENTITEITEN

Codes

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ENTITEITEN, BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Nr.

0407.710.695

VKT-VZW 6

111
112
113

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........
Vervangingsovereenkomst ..............................................

1201
1202
1203

secundair onderwijs ...................................................
hoger niet-universitair onderwijs ................................
universitair onderwijs .................................................

1211
1212
1213

secundair onderwijs ...................................................
hoger niet-universitair onderwijs ................................
universitair onderwijs .................................................

16,8

133

1
Andere ...............................................................................

23

10

10

14

14

24

24

Arbeiders ............................................................................... 132

1. Voltijds

799.813,77

17.558

(boekjaar)

2. Deeltijds

Bedienden ...............................................................................134

130
Directiepersoneel ...............................................................................

Volgens de beroepscategorie

1210

Vrouwen ..........................................................................
................
lager onderwijs ...........................................................

121

1200

Mannen ..........................................................................
................
lager onderwijs ...........................................................

120

110

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

Volgens het geslacht en het studieniveau

105

Codes

1.481.136,60

Aantal werknemers ..............................................................
............................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

102

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 101
Personeelskosten ...............................

22,2
32.817

100

Gemiddeld aantal werknemers ............

(boekjaar)

Codes

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

1. Voltijds

2. Deeltijds

2.280.950,37

50.375

14

12

12

2

2

14

14

(T)

(T)

34,1 (VTE)

(boekjaar)

(T)

(T)

16/18

1,0

32,5

18,5

18,5

15,0

15,0

33,5

33,5

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2.334.590,75

53.341

35,4 (VTE)

(vorig boekjaar)

3. Totaal (T) of totaal 3P. Totaal (T) of totaal
in voltijdse
in voltijdse
equivalenten (VTE)
equivalenten (VTE)

WERKNEMERS WAARVOOR DE VERENIGING OF STICHTING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE
ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Nummers van de paritaire comités die voor de vereniging of stichting bevoegd zijn: 329

SOCIALE BALANS

Nr.

0407.710.695

305

205

Codes

1. Voltijds

5

5

2. Deeltijds

5832
5833

5822
Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................
5823

5852
5853

5842
Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................
5843
Nettokosten voor de vereniging of stichting ................................................
..........................................

5851

5841
Aantal betrokken werknemers ...............................................................................

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Nettokosten voor de vereniging of stichting ................................................
..........................................

5831

5821
Aantal betrokken werknemers ...............................................................................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

58133
58033
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ...............................................................................

1
60

17/18

366,60

1.864,71

2.231,31

Vrouwen

7,1

5,6

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

VKT-VZW 6

58132
58032
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ...............................................................................

5813
Nettokosten voor de vereniging of stichting ............................................... 5803
...........................................
58131
58031
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................

5812

Codes
5811

Mannen

5802
Aantal gevolgde opleidingsuren ...............................................................................

Codes

3

1

Aantal betrokken werknemers ...............................................................................
5801

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam
.........................................................

Aantal werknemers waarvoor de vereniging of stichting
tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend
of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister .................................................
.........................................
..................................................................
UITGETREDEN

INGETREDEN

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

Nr.

0407.710.695

VKT-VZW 7

De schulden worden geboekt aan hun nominale waarde.

Schulden op meer en op minder dan één jaar.

18/18

Voorzieningen worden aangelegd ter dekking van duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken, die op balansdatum waarschijnlijk
of zeker zijn, maar waarvan het bedrag niet vaststaat.
Indien bij gebrek aan objectieve criteria de waardering van voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen onvermijdelijk
arbitrair is, wordt dit, wanneer de betrokken bedragen belangrijk kunnen zijn, vermeld in de toelichting.

Voorzieningen voor risico's en kosten

Tegoeden bij financiële instellingen worden gewaardeerd aan nominale waarde

Effecten worden gewaardeerd aan hun aanschaffingswaarde. Waardeverminderingen worden geboekt indien de realisatiewaarde op
balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde

Geldbeleggingen en liquide middelen

De vorderingen worden gewaardeerd aan hun nominale waarde. Indien voor het geheel of een deel van de vordering onzekerheid bestaat
over betaling op vervaldag, wordt een waardevermindering geboekt.

Vorderingen op ten hoogste en op meer dan één jaar

De vorderingen en borgtochten in contanten worden gewaardeerd aan hun nominale waarde

De aandelen worden gewaardeerd aan hun aanschaffingswaarde. Waardeverminderingen worden tot uitdrukking gebracht in gevolge van
een duurzame minderwaarde of ontwaarding verantwoord door de toestand, rendabiliteit of vooruitzichten.

Financiële vaste activa

Software : 20 %
Terreinen en gebouwen: over 33 jaar
Rollend materieel: 20 %
Meubilair en kantoormaterieel: van 20 % tot 33 %

Volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd volgens de lineaire methode:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd aan hun aanschaffingswaarde. De eventuele bijkomende kosten worden mee opgenomen
onder de aanschaffingswaarde.

Materiële vaste activa

WAARDERINGSREGELS

Nr.

