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VOORWOORD
De provincie verder uitbouwen en in de kijker zetten als volwaardige
bestemming voor dag- en verblijfstoerisme en recreatie: ook in 2014 was
het samengevat dé hoofdtaak van Toerisme Oost-Vlaanderen. Het voorbije
jaar konden we opnieuw uitpakken met een aantal mooie realisaties. Zo
bleven we onder meer sterk inzetten op toeristisch-recreatieve productontwikkeling. Net voor de zomer stelden we samen met Toerisme VlaamsBrabant het nieuwe wandelnetwerk Pajottenland voor, dat zich uitstrekt
tot in Geraardsbergen en Ninove. Toerisme Oost-Vlaanderen zorgde ook
voor comfortverhoging op de bestaande fiets- en wandelnetwerken: we
investeerden intensief in het inrichten van rustplaatsen, in 2014 langs het
fietsnetwerk Meetjesland en het fietsnetwerk Vlaamse Ardennen.
In 2014 nam Toerisme Oost-Vlaanderen het nieuwe digitale onderhoudssysteem voor routestructuren (Osyris) in gebruik, wat de start betekende
van een verbeterde kwaliteitsbewaking. Vanaf dit jaar worden alle routes
en netwerken 3 keer per jaar grondig geïnspecteerd door liefst 1.500 vrijwilligers.
Een belangrijk deel van onze opdracht bestaat erin de toeristische sector
en de steden en gemeenten te ondersteunen en te stimuleren om kwaliteitsvolle producten in de markt te zetten. Onze jaarlijkse inspiratiedag, die
in het teken stond van bier en toerisme, bood volop informatie en inspiratie om in het ‘bierjaar’ 2015 Oost-Vlaanderen nog prominenter op de kaart
te zetten als bierbestemming. Ook voor groepen blijven we ons inspannen:
op onze populaire infodag groepsuitstappen in Ronse ontdekten bijna 400
groepsverantwoordelijken het nieuwe Oost-Vlaamse groepsaanbod.
Sinds 2014 zet Toerisme Oost-Vlaanderen actief haar schouders onder de
ontwikkeling van MICE-activiteiten (Meetings, Incentives, Congresses en
events). Daarvoor werd een consulent in dienst genomen die de OostVlaamse MICE-activiteit in kaart brengt en verder uitbouwt. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de vzw MeetinGent en Oost-Vlaanderen
(het vroegere Gent Congres) en Toerisme Gent. Toerisme Oost-Vlaanderen
ontvangt hiervoor extra middelen van het provinciebestuur.
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Toerisme Oost-Vlaanderen ontplooide zoals steeds heel wat eigen communicatie- en marketingactiviteiten. Het vernieuwde fiets- en wandelmagazine StapAf rolde in 2014 opnieuw twee keer van de persen en kan
intussen prat gaan op een abonneebestand van ruim 55.000 adressen in
Vlaanderen en Nederland. Ook online bewoog er heel wat: in de lente ging
onze nieuwe website online, de nieuwe online beeldbank werd in gebruik
genomen en op onze social media kanalen – vandaag ook in de toeristische sector onmisbaar – werd gretig gepost, geliked en getweet.

Voor Scheldeland stond 2014 in het teken van de herdenking van de Groote
Oorlog. Daar pakten we uit met aantrekkelijke fiets- en wandelbrochures
met telkens drie uitgestippelde tochten langs de oorlogsgeschiedenis van
de regio. In het Waasland en het Meetjesland stipten we eco fietsroutes uit
op de grens van natuur en industrie. In het kader van het in 2013 opgestarte impulsproject ‘Beleef je eigen Ronde’ werd het tijdsmetingsysteem
op de hellingen van de Ronde van Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen
geoptimaliseerd en extra gepromoot.
Samen met diverse actoren waaronder Toerisme Gent, Toerisme Wetteren
en het provinciebestuur ontwikkelden we naar aanleiding van de restauratie van het Lam Gods en de film ‘The Monuments Men’ enkele nieuwe toeristische producten rond het beroemde drieluik en de verdwijning van het
paneel De Rechtvaardige Rechters. Rond het thema kon worden gefietst,
gewandeld en geproefd. Toerisme Oost-Vlaanderen gaf een wervende brochure uit en een gratis fietskaart die je meeneemt langs plaatsen gelinkt
aan de legendarische diefstal tussen Gent en Wetteren.
Met de andere provincies en de private sector werkten we, in de schoot
van de vzw Logeren in Vlaanderen, intensief verder aan de promotie van
het verblijfstoerisme op de binnenlandse markt. Eind 2014 verscheen de
Logeren in Vlaanderen Vakantielandbrochure voor 2015. 81 Oost-Vlaamse
logiesuitbatingen namen deel aan de promotieacties. Ook de participatie
in het succesvolle één-programma Vlaanderen Vakantieland werd voortgezet. Diverse Oost-Vlaamse reportages kwamen op de buis, onder meer
over het wandelnetwerk Meetjeslandse kreken en 100 jaar Groote Oorlog in
Scheldeland.
Dank aan iedereen die ook in 2014 mee hielp aan het verderbouwen aan
toerisme in onze provincie: de collega’s van de deputatie en de provincieraad voor het mee ondersteunen van onze projecten, en in het bijzonder
het management en de medewerkers van Toerisme Oost-Vlaanderen voor
hun dagelijkse inzet.

Eddy Couckuyt
gedeputeerde voor toerisme
voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen
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DEEL 1:
ALGEMENE WERKING
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1. INLEIDING
In opdracht van het provinciebestuur en in partnerschap met Oost-Vlaamse steden en gemeenten en andere publieke en private
actoren, bouwt Toerisme Oost-Vlaanderen de provincie uit tot een volwaardige toeristisch-recreatieve bestemming.

MISSIE
Toerisme Oost-Vlaanderen wil het welzijn en de welvaart van de Oost-Vlaming, burger én ondernemer, bevorderen door dagen verblijfstoerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen te ontwikkelen en te promoten.
Toerisme Oost-Vlaanderen positioneert zich hierbij niet alleen als realisator maar ook als partner van de toeristische sector.
Toerisme Oost-Vlaanderen wil ambassadeur zijn voor toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen.

VISIE
Toerisme Oost-Vlaanderen wil (mee)werken aan de creatie en de promotie van duurzame en kwaliteitsvolle toeristisch-recreatieve producten in Oost-Vlaanderen, met respect voor de identiteit van haar regio's. Innovatie en creativiteit zijn hierbij belangrijke accenten. Om een betrouwbare partner en goede ambassadeur te zijn, wil Toerisme Oost-Vlaanderen de nodige expertise
en kennis vergaren en deze ook gebruiken.

STAKEHOLDERS
Toerisme Oost-Vlaanderen werkt voor
• de 'consument': (potentiële) toeristen en recreanten
- individueel en in groepsverband
- uit binnen- en (beperkt) buitenland
Toerisme Oost-Vlaanderen werkt voor én met:
• de 'sector': organisaties en bedrijven in de toeristisch-recreatieve sector en flankerende sectoren (landbouw, natuur,
cultuur, …)
• openbare en semi-openbare besturen op verschillende niveaus;
de samenwerking met lokale besturen neemt hier een centrale plaats in.

ONS PRODUCT
De provincie Oost-Vlaanderen wordt ingedeeld in 5
toeristische regio's: Vlaamse Ardennen, Meetjesland,
Waasland, Leiestreek (provinciegrensoverschrijdend
met West-Vlaanderen) en Scheldeland (provinciegrensoverschrijdend met Antwerpen).
Daarnaast is er de kunststad Gent, centraal gelegen
in de provincie.

VOORSTELLING WERKING
In 2013 en 2014 was Toerisme Oost-Vlaanderen te
gast bij verschillende gemeentebesturen en partners om haar werking voor te stellen.
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2. BELEIDSDOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN 2014-2019
In het kader van de beleids- en beheerscyclus van het provinciebestuur werden beleidsdoelstellingen en actieplannen uitgewerkt
voor Toerisme Oost-Vlaanderen voor de periode 2014-2019.

BELEIDSDOELSTELLING 1
Stimuleren van en zorgen voor de uitbouw van de provincie als volwaardige bestemming voor dag- en verblijfstoerisme (individueel en in groepsverband) én voor recreatie (eigen bevolking) op een duurzame en kwaliteitsvolle manier
1. Ontwikkelen van duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve producten
• verdere uitbouw van routeproducten (waaronder wandelnetwerken) en optimalisering van het aanbod van routes met nadruk op fietsen en wandelen
• opwaardering (verhogen van veiligheid, comfort en belevingswaarde) van de routeproducten en verhoging van de return on
investment
- via aanvullende infrastructuur (bv. rustpunten of toegangspunten) of diensten
- via ontwikkeling van themaroutes of digitale en innovatieve producten
• kwaliteitsverbetering en –behoud van de routeproducten
• integrale projectontwikkeling rond toeristisch sterke thema’s of troeven (bv. Ronde van Vlaanderen, streekproducten, sierteelt/Floraliën, water en nautisch erfgoed, kunst en cultuur, streekproducten, …)
2. Ondersteunen, adviseren, informeren en stimuleren van de toeristisch-recreatieve sector tot duurzame, kwaliteitsvolle
en vernieuwende toeristisch-recreatieve productontwikkeling
Verdere uitbouw van de cel sectorwerking met consulenten die de volgende taken opnemen:
• advies aan ondernemers, organisaties en partners bij bedrijfsvoering, productontwikkeling, marketing en communicatie,
specifieke problematieken (bv. startersadvies, ruimtelijke ordening, milieu en duurzaam ondernemen)
• uitbouwen netwerking met organisaties en bedrijven; optreden als ambassadeur en draaischijf voor toerisme en recreatie in
Oost-Vlaanderen
• uitbouwen, stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden met en tussen toeristische ondernemers en publieke
partners om kwaliteitsvolle productontwikkeling en promotie te stimuleren
• organisatie van inspiratiedagen, vormings- en infomomenten, ontmoetingsmomenten, … voor de brede toeristische sector
• organisatie jaarlijkse infodag voor socio-culturele verenigingen m.b.t. het aanbod van dagtrips voor groepen
• uitbouw van een sectorplatform dat communicatie, kennisuitwisseling en samenwerking met en tussen toeristische actoren
moet bevorderen en kwaliteitsvolle productontwikkeling en marketing moet stimuleren
3. Coördineren en ondersteunen van de toeristische werking op regionaal niveau
o.a. via regiocoördinatiecellen die het eerste contactpunt zijn voor de regio
• coördinatie en ondersteuning van regionale toeristische samenwerkingsverbanden
• opmaak regionale strategische meerjarenplannen in samenspraak met betrokken actoren
• stimuleren en ondersteunen regionale productontwikkeling en projectwerking
• adviesverlening en ondersteuning voor provinciale, Vlaamse en Europese subsidieprogramma’s met mogelijkheden voor
toerisme en recreatie

BELEIDSDOELSTELLING 2
Op vlak van toerisme en recreatie de provincie Oost-Vlaanderen innovatief en creatief op de kaart zetten door het voeren van
een efficiënte communicatie en marketing

7

1. Voeren van efficiënte en effectieve communicatie en marketing m.b.t. toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen
• opzetten van eigen communicatie- en marketingactiviteiten m.b.t. toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen. Focus ligt op

binnenlandmarketing. Er wordt bestemmings- en/of themagericht gewerkt. De communicatie richt zich tot de consument
(toerist en recreant), pers, toeristische sector en partners. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen: thema- en doelgroepgerichte beurzen, pers, media (TV, tijdschriften, …), website, e-nieuwsbrieven, publicaties en
brochures, mailings, nieuwe digitale media en mobiele toepassingen.
• optreden als partner in promotieactiviteiten (samenwerking met steden en gemeenten, regionale toeristische samenwerkingsverbanden en private partners)
• participatie in het samenwerkingsverband op Vlaams niveau ‘Logeren in Vlaanderen vzw’ voor de promotie van het verblijfstoerisme in Vlaanderen in het binnenland (Vlaanderen Vakantieland concept)
• promoten en publicitair ondersteunen van toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen
2. Specifieke promotie voeren voor bevordering zakentoerisme en MICE (congressen, meetings, incentives, …)
• inzetten van personeel ter bevordering van het zakentoerisme en MICE in Oost-Vlaanderen, in samenwerking met MeetGent
& Oost-Vlaanderen ter promotie van de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen als centra voor congressen, meetings en
incentives, beurzen, colloquia en seminaries
3. Fungeren als kennis- en expertisecentrum voor alle actoren betrokken bij toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen
• verzamelen en verwerken van gegevens m.b.t. toerisme en recreatie in de provincie en haar regio’s (o.a. aanbodgegevens,
overnachtingen, bezettingscijfers, bezoekerscijfers)
• uitvoeren van en meewerken aan onderzoek op regionaal, provinciaal of Vlaams niveau (bv. Vlaanderen Vakantieganger,
onderzoek dagtoerisme, wandel- en fietsonderzoeken)
• resultaatmetingen (bv. tellingen van fietsers en wandelaars, resultaten van marketingacties)
• kennisuitwisseling, ook en vooral met publieke en private partners om goede beleidsvoering en doordachte productontwikkeling en promotie te stimuleren.

3. BELEIDSONTWIKKELING EN -UITVOERING
Toerisme Oost-Vlaanderen tracht aan haar opdracht vorm te geven via haar eigen werking die in dit jaarverslag wordt toegelicht. Daarnaast werkt Toerisme Oost-Vlaanderen samen met diverse partners op verschillende niveaus aan de realisatie van
haar doelstellingen. De samenwerking neemt verschillende vormen aan. In diverse samenwerkingsverbanden zijn niet alleen
openbare en semi-openbare besturen betrokken maar ook de private toeristische sector.
De bevoorrechte partners zijn de Oost-Vlaamse steden en gemeenten waarmee op regionaal niveau intensief wordt samengewerkt. Toerisme Oost-Vlaanderen is vertegenwoordigd in de dagelijkse besturen, raden van bestuur en/of algemene vergaderingen van de regionale organisaties Toerisme Meetjesland vzw, Toerisme Waasland vzw, Toerisme Scheldeland vzw, Toerisme
Vlaamse Ardennen vzw, Toerisme Leiestreek vzw.
Er wordt ook nauw samengewerkt met de andere provinciale toeristische federaties op bovenprovinciaal en Vlaams niveau en
met Toerisme Vlaanderen. Toerisme Oost-Vlaanderen geeft samen met de andere provinciale toeristische organisaties en de
private logiessector (waaronder Horeca Vlaanderen en de Vlaamse Federatie voor hoeve- en plattelandstoerisme) vorm aan de
vzw Logeren in Vlaanderen die het verblijfstoerisme in Vlaanderen promoot op de binnenlandse markt.
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Interprovinciaal wordt tweemaandelijks overleg gepleegd tussen de directies van de provinciale toeristische organisaties (PTO's).
In 2014 werden diverse topics besproken die een provinciegrensoverschrijdend belang hebben of waarin op Vlaams niveau
wordt samengewerkt, zoals communicatie en marketing van het verblijfstoerisme in het binnenland (via de vzw Logeren in
Vlaanderen en via het TV-programma Vlaanderen Vakantieland), gegevensverzameling en –ontsluiting, de productlijn fietsen,
de interne staatshervorming en de taakverdeling tussen het Vlaams en provinciaal niveau en het toeristische beleid voor de
Vlaamse regio's.
Naar aanleiding van de vorming van een nieuwe Vlaamse regering werd namens de 5 PTO's een memorandum opgemaakt
ter attentie van de Vlaamse Overheid, met duiding van wat de provincies doen en met een aantal oproepen naar de Vlaamse

Overheid. Daarnaast werd een uitgebreider sectordossier opgemaakt met duiding van knelpunten en bezorgheden en met een
aantal vragen en wensen. Dit sectordossier zou dienen als basis om in overleg te treden met de bevoegde minister van toerisme
van de nieuwe Vlaamse regering.
Het secretariaat van het interprovinciaal overleg (a-commissie toerisme) ligt in handen van de VVP (Vereniging Vlaamse Provincies; a-commissie toerisme).
Een tweetal keer per jaar wordt ook een interprovinciaal overleg gehouden met alle gedeputeerden voor toerisme (b-commissie
toerisme) en zijn er contacten met het kabinet van de minister van toerisme en Toerisme Vlaanderen. De gedeputeerden kwamen samen rond toerisme op 20 februari en 2 december 2014.
Na de stopzetting van de vzw Tafelen in Vlaanderen werd de werking rond gastronomie en eten en drinken geïntegreerd in de
werking van Toerisme Vlaanderen. Toerisme Oost-Vlaanderen en de andere PTO's verlenen hun medewerking hieraan en zijn in
verschillende werkgroepen actief betrokken bij de uitwerking van acties.
Toerisme Oost-Vlaanderen is verder vertegenwoordigd in het Centrum Ronde van Vlaanderen en actief betrokken in de vzw
Gent Congres, in 2014 omgevormd tot MeetinGent & Oost-Vlaanderen. Deze laatste legt zich toe op de ontwikkeling van MICEactiviteiten (Meetings, Incentives, Congesses en Events) in Gent en Oost-Vlaanderen. Toerisme Oost-Vlaanderen is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur en stelt sinds 2014 een MICE-consulent tewerk.
Toerisme Oost-Vlaanderen is verder vertegenwoordigd in talrijke regionale, provinciale en Vlaamse overleg- en stuurgroepen
rond toerimse of met raakvlakken met toerisme (natuur, landbouw, cultuur).
Ook met het Oost-Vlaamse provinciebestuur en verschillende provinciale diensten en organisaties vindt overleg plaats en is er
afstemming. 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.
Er worden eveneens gezamenlijke projecten uitgewerkt, bijvoorbeeld met de dienst cultuur rond kunst in de Leiestreek en Gent
en het Lam Gods, en met de dienst landbouw rond sierteelt en de Floraliën.

4. PROJECTWERKING
Door in te spelen op Europese, Vlaamse en provinciale subsidieprogramma's probeert Toerisme Oost-Vlaanderen een boost
te geven aan de ontwikkeling en promotie van toerisme in Oost-Vlaanderen en haar regio's. Toerisme Oost-Vlaanderen werkt
hefboomprojecten uit, investeert middelen en probeert extra middelen aan te trekken (via cofinanciering) om extra aanbod te
creëren, toeristische meerwaarde of kwaliteitsverhoging na te streven of extra communicatie en promotie te voeren. Dit komt
niet alleen de toerist en recreant ten goede maar zorgt voor een economische return voor de ondernemers.
In 2014 werd vorm gegeven aan volgende potentieel nieuwe toeristische projecten:
• 'B(l)oeiend Oost-Vlaanderen 2014-2020' dat toerisme en sierteelt in Oost-Vlaanderen (Waasland en Scheldeland in het bijzonder) sterker met elkaar wil verbinden en een link wil leggen met de Floraliën die in 2016 opnieuw doorgaan (programma
Omgevingskwaliteit en Platteland Plus).
Het project heeft tot doel aan toeristisch-culturele productontwikkeling en promotie te doen om de Oost-Vlaamse sierteeltsector te versterken en de traditie en heden van de sierteelt te ontsluiten om recreatie en toerisme in Oost-Vlaanderen te versterken. Het project beoogt samenwerking tussen verschillende publieke en private partners. Het werd eind 2014 ingediend
maar nog niet goedgekeurd. Het project zal enkel ten volle worden gerealiseerd als er goedkeuring komt.
Aan volgende hefboomprojecten werd verder vorm gegeven:
• '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 2014: 2. Beleef je eigen Ronde 2014
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• 'Tanaris', rond toeristisch-recreatieve ontwikkelingen op en langs de Dender (Scheldeland) (Toeristisch-recreatief Project
Toerisme Vlaanderen)
zie: Deel 2 Headlines 2014: 5. Watertoerisme
zie: Deel 3 Headlines 2014 Regiowerking: 5. Scheldeland

• 'Toeristische vertaling van het netwerk horeca en producenten streekproducten', ter bevordering van de samenwerking
tussen horecaondernemers en producenten van streek- en hoeveproducten (LEADER-programma)
zie: Deel 2: Headlines 2014: 8. Samenwerkingsverbanden
• Fietsnetwerk Meetjesland met de inrichting van rustpunten (Toeristisch-recreatief Project Toerisme Vlaanderen)
zie: Deel 2 Headlines 2014: 10.Projecten in voorbereiding
• '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 2014: 6. Data & onderzoek
Toerisme Oost-Vlaanderen werkte ook samen met respectievelijk Toerisme Scheldeland, Toerisme Meetjesland en Toerisme
Vlaamse Ardennen rond de realisatie van de volgende projecten:
• 'Groote Oorlog in Scheldeland', met de ontwikkeling van nieuwe fiets- en wandelroutes naar aanleiding van 100 jaar WO I
(Impulsprogramma Toerisme Vlaanderen)
zie: Deel 2: Headlines 2014: 1. Groote Oorlog in Scheldeland
zie: Deel 3: Headlines regiowerking : 5. Scheldeland
• 'Plattelandsbeleving langs de grens' waarin de plattelandsbeleving als toeristisch product rond de grens in het Meetjesland
verder wordt ontwikkeld (LEADER-programma)
zie: Deel 3: Headlines regiowerking: 3. Meetjesland
• 'Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek' rond de versterking van hoeve- en streekproducten als toeristisch product in de Vlaamse Adennen (LEADER-programma)
zie: Deel 3: Headlines regiowerking: 1. Vlaamse Ardennen
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DEEL 2:
HEADLINES 2014
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1. DE GROOTE OORLOG IN SCHELDELAND
Met de steun van Toerisme Vlaanderen en naar aanleiding van 100 jaar Wereldoorlog I zette Toerisme Scheldeland samen met
Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Provincie Antwerpen een grootschalig herdenkingsproject op rond de Groote Oorlog
in deze regio. Hoewel WOI vooral met de Westhoek wordt geassocieerd, werd ook rond Schelde en Dender zwaar gestreden.
'De Groote Oorlog in Scheldeland' werd mee gefinancierd door het Impulsprogramma '100 jaar Groote Oorlog' van Toerisme
Vlaanderen. 8 steden en gemeenten stapten mee in het project : Aalst, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke, Puurs,
Sint-Amands en Zele.
'De Groote Oorlog in Scheldeland' greep de lokale gebeurtenissen van WOI aan om een aantal toeristische producten te ontwikkelen die aanzetten tot verkenning van de regio. De productontwikkeling focuste op 3 centrale thema's: de forten van Scheldeland, de strijd in de steden (met martelaarstad Dendermonde voorop) en leven in bezet gebied.
Een overzicht van de realisaties:

FIETS- EN WANDELBROCHURES
In april kwam '100 jaar Groote Oorlog – Fietsen in Scheldeland' uit, een gratis A5-fietsbrochure die de belangrijkste plaatsen uit de WOI-geschiedenis van Aalst, Dendermonde, Zele, Lebbeke, Buggenhout, Puurs, Bornem en Sint-Amands met elkaar
verbond. De brochure bevatte 3 themaroutes, met telkens een kaart en een uitgebreide routebeschrijving met illustraties en
archiefbeelden:
• 'Leven in bezet gebied, van Aalst over Dendermonde naar Lebbeke' (42 km)
• 'Langs dijken en bossen – Strijd in Scheldeland, van Zele over Dendermonde tot Buggenhout' (75 km)
• 'Fietsen langs forten van WOI, van Puurs over Bornem naar Sint-Amands' (51 km)
In mei verscheen ook de gratis brochure '100 jaar Groote Oorlog – Wandelen in Scheldeland', 3 thematische wandelingen
langs de voornaamste WOI-gedenksites in Aalst, Dendermonde en Liezele. Titels van de wandelingen waren:
• 'Aalst, bikkelhard bezet' (5 km)
• 'Dendermonde, een ruïne aan Schelde en Dender' (4,2 km)
• 'Liezele, een spookdorp rond het fort' (8 km)
De fietsbrochure werd op 16.000 exemplaren aangemaakt en verspreid (1ste druk:
5.000 exemplaren, bijdrukken van respectievelijk 5.000 en 6.000 exemplaren).
De wandelbrochure werd verspreid in een oplage van 12.000 exemplaren (eerste druk:
6.000 exemplaren, bijdruk van 6.000 exemplaren).

INFRASTRUCTUUR
De fiets- en wandellussen '100 jaar Groote Oorlog' werden op een 50-tal strategische
plaatsen uitgerust met toeristische infoborden. Deze bevatten toelichtende teksten en
archieffoto's aangeleverd door de cultuurdiensten, heemkundige kringen en erfgoedcellen van de verschillende steden en gemeenten. De borden geven in 4 talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels ) historische achtergrond bij de WOI-gebeurtenissen op
die locaties. In het fort van Liezele in Puurs werden audioguides ontwikkeld waarin
een bestaande audiovisuele presentatie werd geïntegreerd.

Themawebsite
Bij het project hoorde de themawebsite www.scheldeland.be/grooteoorlog, met daarop alle info over de nieuwe toeristische
brochures en de evenementen/initiatieven die in Scheldeland werden georganiseerd ter herdenking van WOI.
De website haalde tussen januari en december 44.553 pageviews.

Digitale ontsluiting oorlogsroutes
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Een bestek voor dit projectonderdeel werd in 2014 opgesteld. De definitieve realisatie is voorzien voor 2015.

Fiets- en wandelzoektocht
Ter promotie van het nieuwe WOI-fiets- en wandelaanbod in Scheldeland zette Toerisme Scheldeland in samenwerking met
Toerisme Oost-Vlaanderen tussen 5 juni en 31 oktober 2014 een fiets- en wandelzoektocht op. Deelnemingsformulieren werden
verspreid via een gratis folder in Gazet van Antwerpen (editie van 4 juni) of konden opgehaald worden bij de toeristische diensten van Aalst of Dendermonde. Aan de hand van telkens 15 wedstrijdvragen met bijhorende routes én routebeschrijvingen
konden fietsers en wandelaars het oorlogsverleden verkennen in en rond Aalst, Dendermonde, Buggenhout en Zele. Wie de
vragen correct beantwoordde, maakte kans op mooie prijzen, waaronder verblijfsarrangementen in de regio, fiets- en wandelboxen en tickets voor WOI-expo's.
917 fietsers en wandelaars stuurden het antwoordformulier (online) in.

2. BELEEF JE EIGEN RONDE 2014
TIJDMETING EN CHIPS
In het kader van het impulsproject 'Beleef je eigen Ronde' werkte Toerisme Oost-Vlaanderen verschillende Rondetoerisme-producten verder af die in 2013 werden gelanceerd. Deze moesten liefhebbers van de Ronde inspireren om de Vlaamse Ardennen
te bezoeken, er te fietsen en er te overnachten. Zo werden 4 punten voor tijdsregistratie geïnstalleerd op iconische Rondelocaties (de Koppenberg, de Muur, de Paddestraat en de Kruisberg) en ging een website online (www.beleefjeeigenronde.be) waarop
de resultaten van die tijdsmeting worden gepubliceerd in een online klassement. In de loop van 2014 werd dit tijdsmetingsysteem technisch geoptimaliseerd en extra gepromoot.
Ook het verdeelsysteem van de chips voor de tijdsmeting werd herbekeken.
Chips zijn vanaf mei 2014 gratis verkrijgbaar op 6 locaties in de regio, waaronder het CRVV (Centrum Ronde van Vlaanderen). Daar installeerde Toerisme
Oost-Vlaanderen een handige selfscan om de uitgifte en registratie van de chips
gebruiksvriendelijker te laten verlopen.

NIEUWE BORDEN EN RUSTPUNTEN
De hellingen en kasseistroken op de Ronde van Vlaanderen fietslussen werden
aangeduid met nieuwe, duidelijkere borden. Langs de route werden ook plekken geïnventariseerd die zullen worden uitgerust met picknick- en/of rustbanken, fietsenrekken en infoborden.

TREK FACTORY RACING-FANDAG
Fabian Cancellara kwam op 10 januari de tijdsmeting uittesten in Oudenaarde tijdens de 'Trek Factory Racing'-fandag in het
CRVV. Zo'n 300 fans fietsten mee langs een door Toerisme Oost-Vlaanderen uitgestippeld parcours, met onder andere de Koppenberg en de Kruisberg. Toerisme Oost-Vlaanderen verdeelde ook 200 tijdsmetingschips onder de fans, die ze gretig gebruikten om de hellingen van de Vlaamse Ardennen te verkennen. Resultaat: 150 nieuwe deelnemers in het online klassement,
onder wie 6 profrenners.

ONDERZOEK ACTIE RONDE VOORDEELPAS
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In de lente van 2014 rondden de diensten Sectorbegeleiding en Data en Onderzoek het onderzoek af naar de actie Ronde
Voordeelpas. Deze pas werd in 2013 door Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen – in samenwerking met de
logiessector, horecauitbaters en aanbieders van attracties - gelanceerd om verblijfstoeristen aan te moedigen wat langer in de
Vlaamse Ardennen te blijven en om herhaalbezoek te stimuleren. De actie liep van 1 april 2013 tot 31 maart 2014. Door middel van een enquête werd nagegaan hoe de Ronde Voordeelpas werd onthaald, in hoeverre toeristen gebruik maakten van de
aangeboden voordelen en wat de deelnemende aanbieders en logies – en uiteraard ook de gebruikers – ervan vonden.
Zie: 6. Data & Onderzoek – Evaluatie van de Ronde Voordeelpas

VOORBEREIDING POCKET 'DE MOOISTE RONDES IN DE VLAAMSE ARDENNEN'
In aanvulling van deze projecten en om het Rondetoerisme ook in 2015 extra te ondersteunen, startte Toerisme Oost-Vlaanderen in oktober 2014 met de voorbereiding van de pocket 'De mooiste rondes in de Vlaamse Ardennen'. De pocket zal beschikbaar zijn vanaf januari 2015 in het Nederlands en in het Engels, om ook buitenlandse toeristen de weg naar de Vlaamse Ardennen te tonen en het wielerpotentieel, de sfeer, de natuurpracht en de rijke wielercultuur van de regio in de verf te zetten. Ter
voorbereiding werd contact opgenomen met diensten voor toerisme, binnen- en buitenlandse touroperators en logiesuitbaters.
Een projectgroep werd opgericht in samenwerking met het CRVV en Toerisme Vlaamse Ardennen.

3. FIETSEN EN WANDELEN
WANDELNETWERK PAJOTTENLAND
Eind mei 2014 werd het bestaande wandelnetwerk Pajottenland, goed voor zo'n 300 km, uitgebreid met 460 km aan wandeltrajecten in de gemeenten Galmaarden, Herne, Bever, Sint-Pietersleeuw, Dilbeek en Halle, plus in de landelijke gebieden in het
zuiden van Geraardsbergen en Ninove. Resultaat werd een wandelnetwerk van in totaal 760 km, of het grootste van Vlaanderen.
Voor de realisatie ervan sloegen tal van partners de handen in elkaar, waaronder ook Toerisme Oost-Vlaanderen, dat een selectie maakte van de mooiste wandelpaden in Geraardsbergen en Ninove. Dit stukje Oost-Vlaanderen, nochtans een uitgelezen
wandelgebied, is qua oppervlakte te beperkt voor een eigen wandelnetwerk. Daarom ging Toerisme Oost-Vlaanderen in op de
vraag van Toerisme Vlaams-Brabant om met dit gebied aan te sluiten bij het wandelnetwerk Pajottenland. Door deze aansluiting over de provinciegrenzen heen kunnen wandelaars op het netwerk nu ook proeven van de toeristische regio's Vlaamse Ardennen en Scheldeland. De uitbreiding van 140 km op Oost-Vlaams grondgebied doet onder meer de Bosberg aan, de vroegere
helling in de Ronde van Vlaanderen gelegen pal op de grens van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Andere Oost-Vlaamse
toppers zijn onder andere de vallei van de Mark in Geraardsbergen en het provinciaal domein De Gavers. Aan de Gavers, de
Bosberg en in Denderwindeke kwamen 3 infopanelen.
Het wandelnetwerk Pajottenland en de bijhorende wandelkaart kwamen tot stand met de financiële steun van Toerisme Vlaanderen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Ze werden gelanceerd tijdens de driedaagse Expeditie
Pajottenland op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 juni en het Feestevenement op 15 juni in Galmaarden. Geïnteresseerden konden meewandelen langs de knooppunten, de regio per koets verkennen, streekproducten proeven en meedoen aan
Vlaamse volksspelen.

ECOROUTES
In het Waasland en het Meetjesland stippelde Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking
met DM City Magazine (het vroegere Zone 09/ en sinds april 2014 een bijlage bij De Morgen)
twee ecoroutes uit op de grens van natuur en industrie. De thematische fietstochten verschenen begin juni in een handige gratis fietspocket in DM City Magazine, in een oplage van
143.000 exemplaren (volledige oplage DM City Magazine Gent + Antwerpen). Hij kon ook
gratis besteld worden via de webshop van Toerisme Oost-Vlaanderen. Ter promotie ervan
verscheen een aankondiging in de mei-editie van DM City Magazine.
De pocket leent zich bijzonder goed voor dagtochten vanuit Gent of Antwerpen, en laat
fietsers toe de rijke historiek van deze steden in een ruimer perspectief te plaatsen.
• Ecoroute 1 (Waasland) bestaat uit 2 lussen die beide vertrekken aan de kerk van Beveren-Kieldrecht. Lus 1 (29 km) voert fietsers door de stille natuurgebieden en verlaten
polderdorpen langs de Belgisch-Nederlandse grens (o.a. Doel), de indrukwekkende
Waaslandhaven en de natuurcompensatiegebieden errond. Lus 2 verkent de kreken en
natuurgebieden ten zuiden van Kieldrecht, en het 4 kilometer lange autovrije fietspad
langs de grens België-Nederland (Koningsdijk).
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• Ecoroute 2 (43 km) vertrekt in Evergem en loopt door het natuurschoon en de pittoreske
dorpen van het Meetjesland met hun molens en kastelen, maar ook door de bruisende economische bedrijvigheid van de
Gentse Kanaalzone.

NIEUWE FIETSNETWERKKAART SCHELDELAND
De 2 bestaande fietsnetwerkkaarten Scheldeland (één uitgegeven door Toerisme Oost-Vlaanderen voor het Oost-Vlaams gedeelte en één uitgegeven door Toerisme Provincie Antwerpen voor het Antwerpse gedeelte) werden in de zomer vervangen door
één kaart die de hele toeristische regio Scheldeland omvat. 'Scheldeland, langs Schelde, Dender en Rupel' werd ontwikkeld
door Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Scheldeland en Toerisme Provincie Antwerpen, en biedt meer dan 1.000 kilometer
fietsplezier tussen Gent, Antwerpen, Mechelen en Ninove. De kaart vermeldt ook de voornaamste bezienswaardigheden van de
toeristische regio Scheldeland met verwijzing naar de knooppunten. Inleidende teksten en de uitleg hoe je op het fietsnetwerk
je route plant, zijn meertalig (N/F/D/E). Tenslotte bevat de publicatie ook de lijst van infokantoren waar fietsers terecht kunnen
voor meer toeristische informatie.

VERNIEUWDE FIETSNETWERKKAARTEN
• In maart kwam een herwerkte brochure uit van het fietsnetwerk Waasland, met actualisatie van kaart en tekst. Eén knooppunt werd verlegd en er werd een nieuwe verbinding toegevoegd in het Provinciaal Domein Puyenbroeck.
• Wegens groot succes was in november al een herdruk nodig van de in 2013 herwerkte brochure van het fietsnetwerk Meetjesland. Op dat netwerk werden toen aanzienlijke trajectwijzigingen doorgevoerd in functie van veiligheid en aantrekkelijkheid,
verspreid over de hele regio.

LUSVORMIGE ROUTES
• In maart werden 3 wandelroutebrochures herdrukt: de Durmeboorden wandelroute,
de Bierbrouwer wandelroute en de Roomacker wandelroute. De teksten werden geactualiseerd en de kaarten werden vernieuwd.
• In december werden 3 fietsroutebrochures herdrukt: de populaire Leiestreek fietsroute,
de Milieu fietsroute met trajectwijziging in Mullem en Dikkelvenne en de Tibeert fietsroute met trajectwijziging tussen Bazel en Rupelmonde. Tekst en kaart werden telkens
geactualiseerd.
• De wandellus Stiltepad Dender-Mark werd gesaneerd naar aanleiding van de realisatie
van het wandelnetwerk Pajottenland.
• Van de autoroutes Kreken, Reynaert, Reynaert-Zuid en Uilenspiegel werd de promotie
en de brochureverkoop stopgezet. De bewegwijzering wordt in januari 2015 verwijderd.

NIEUWE INFOBORDEN
In maart werden de 23 oude infoborden aan de startpunten van de lusvormige fietsroutes vervangen door nieuwe infoborden op een inoxdrager. Er werd ook gewerkt aan de
vervanging van de oude infoborden van de wandelroutes. Plaatsing daarvan is voorzien in
maart 2015.

LAM GODS
In samenwerking met diverse actoren waaronder Toerisme Gent, Toerisme Wetteren, de dienst erfgoed en de Transversale cel
Cultuur van de provincie ontwikkelde Toerisme Oost-Vlaanderen in de lente een aantal nieuwe toeristische producten rond
het Lam Gods. Aanleiding voor deze gezamenlijke campagne was de 80-jarige verjaardag van de diefstal van het paneel De
Rechtvaardige Rechters uit de Sint-Baafskathedraal, de restauratie van het Lam Gods, en de Hollywoodfilm 'The Monuments
Men' van George Clooney.
Toerisme Oost-Vlaanderen stond in voor de uitbesteding van stijl en opmaak van onderstaande publicaties, de volledige realisatie van onderstaande fietskaart en de algemene coördinatie van de Lam Gods-campagne.
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• Specifiek voor Gent werd een combiticket uitgebracht waarmee geïnteresseerden tegen een aantrekkelijke prijs (€ 12) de 3
locaties van de restauratiewerken aan het Lam Gods konden bezoeken: de Sint-Baafskathedraal, het Caermersklooster en het
Museum voor Schone Kunsten.

• Bij elk combiticket hoort de gratis wandelkaart 'Volg Van Eyck', die toeristen langs 21 historische locaties uit het 15deeeuwse Gent van de gebroeders Van Eyck leidt. De kaart is ook apart te koop voor € 1 bij MSK, de Sint-Baafskathedraal en het
Caer-mersklooster.
• Met de fiets op zoek gaan naar het verdwenen paneel kon vanaf april 2014 met de gratis fietskaart  'Volg de Rechtvaardige
Rechters'. De kaart neemt fietsers vanuit het centrum van Gent mee langs plaatsen die worden of werden gelinkt aan de
legendarische diefstal. Er zijn twee Rechtvaardige Rechter-lussen tussen Gent en Wetteren, de geboorteplek van de vermoedelijke dief Arsène Goedertier.
- Lus 1 (48 km) loopt van aan de Gentse Sint-Baafskathedraal via Laarne naar Wetteren. Via onder meer het Bisschoppelijk
Paleis en het Kasteel van Laarne leidt ze naar Wetteren centrum, waar Goedertier woonde en mogelijk – minstens tijdelijk –
zijn buit verstopte.
- Lus 2 (48 km) kronkelt van Wetteren naar Berlare, over Lede en Wichelen, en leidt fietsers langs onder meer het Provinciaal
Domein Den Blakken, de Kalkense Meersen, het Donkmeer en Goedertiers geboorteplaats.
• Ter promotie van al deze producten gaf Toerisme Oost-Vlaanderen de gratis folder 'Het Lam Gods laat niemand onbewogen' uit. Deze werd zowel verspreid in seal met Pasar Magazine (juni) als via toeristische diensten in de provincie.
Zie: 4. Communicatie & Marketing – Toeristische publicaties

PROJECT OSYRIS EN METER- EN PETERWERKING
In mei 2014 werd het nieuwe digitale onderhoudssysteem voor routestructuren (Osyris) in gebruik genomen. Hiermee gaf
Toerisme Oost-Vlaanderen de start van een verbeterde kwaliteitsbewaking van haar recreatieve routes en netwerken. Meldingen en klachten, controleopdrachten, werkopdrachten en voorraadbeheer worden via Osyris geautomatiseerd aangemaakt en
bijgehouden.
De peters en meters die zich kandidaat hadden gesteld voor een controleronde in de zomer, ontvingen voor het eerst hun
opdracht via Osyris. Tijdens de eerste weken fungeerde de dienst Infrastructuur van TOV vooral als helpdesk. Steeds weerkerende vragen en problemen werden snel in kaart gebracht en opgelost in overleg met geografische informatie-expert GIM, die
het Osyris-systeem leverde. Zo kon Osyris tegen de controleronde in de herfst op een aantal punten bijgestuurd worden. Dit
resulteerde meteen in veel minder vragen en een vrij vlotte afhandeling van de controles.
Peters en meters zijn fiets- en wandelgrage vrijwilligers die 3 keer per jaar één of meerdere trajecten van Toerisme Oost-Vlaanderen controleren en eventuele gebreken melden. Dankzij hun inzet kan Toerisme Oost-Vlaanderen snel en gericht uitvoerders
op pad sturen om de gesignaliseerde mankementen te verhelpen.
Alle uitvoerders kregen (ter plaatse) uitleg over en demonstraties van Osyris. Er werd een volledig nieuwe module ontwikkeld
om klachten over fiets- en wandelroutes en –netwerken te rapporteren via de website (=routedokter). In 4 eenvoudige stappen
wordt de melder door het proces geleid, wat vervolgens resulteert in een melding die onmiddellijk in Osyris terechtkomt en
kan omgezet worden in een werkopdracht.

Enkele cijfers:
- 971 verstuurde controleopdrachten (zomer + herfst 2014)
- 947 meldingen van gebreken op routes via de website en via e-mail
- 2371 verstuurde werkopdrachten, waarvan:
- 238 in Leiestreek + Gent
- 757 in Meetjesland
- 523 in Scheldeland
- 589 in Vlaamse Ardennen
-264 in Waasland
van de 2371 werkopdrachten had 66,4% betrekking op het fietsnetwerk, 12,9% op de wandelnetwerken,
11,1% op wandelroutes en 9,6% op fietsroutes.

16

Op zaterdag 11 januari nodigde Toerisme Oost-Vlaanderen de 1.300 nieuwe kandidaat-peters en meters uit voor een infonamiddag rond Osyris in de Oude Vismijn in Gent. Ongeveer 570 vrijwilligers schreven zich in en kregen een toelichting over wat
het peter- en meterschap precies inhoudt en over de werking van Osyris. De meer dan 700 andere kandidaten ontvingen later
via e-mail alle nodige informatie over het nieuwe systeem en de inhoud van hun takenpakket.

VOETVEREN WANDELNETWERK MEETJESLANDSE KREKEN
Naar aanleiding van de eerdere realisatie en oplevering van de 3 voetveren op het Leopoldskanaal in Sint-Laureins werd in
2014 de verdere ingebruikname ervan afgetoetst met WENZ (Waterwegen en Zeekanaal nv). Er werd een bijkomende analyse
uitgevoerd omtrent het gebruik van de veren en er kwamen 6 extra infoborden over hoe ze correct te gebruiken. Er werden
bijkomende werken uitgevoerd ter bevordering van de veiligheid en er werd gestart met de voorbereidingen voor de plaatsing
van een extra valbeveiliging langs de trappen en op de steigers.

4. COMMUNICATIE EN MARKETING
TOERISTISCHE PUBLICATIES
FIETS- EN WANDELMAGAZINE STAPAF
Halfjaarlijks (telkens in januari en juni) brengt Toerisme Oost-Vlaanderen StapAf uit, een gratis magazine met al het fiets- en
wandelnieuws uit de provincie. Met de 8ste verjaardag in zicht en met de bedoeling nog beter in te spelen op de wensen
van de lezers, lichtte Toerisme Oost-Vlaanderen in 2013 het StapAf-concept grondig door. Uit enquêtes bleek dat toeristen en
recreanten StapAf vooral lezen uit interesse voor fietsrecreatie, maar in stijgende mate ook voor wandelrecreatie. Daarom werd
in het vernieuwde concept de gecombineerde aanpak fietsen-wandelen verder doorgetrokken. StapAf werd op die manier nog
meer een magazine met het beste fietsnieuws plus het beste wandelnieuws uit de provincie.
Bij elke StapAf hoorde vanaf 2014 ook een
vernieuwd uitneembaar routeboekje in pocketformaat, met 5 kant-en-klare fietslussen en 1
wandellus die lezers voor ons uittestten. Zij
verklappen hun favoriete plekken langs de routes, plus cafés en restaurants waar het gezellig
uitblazen is. Qua stijl werd gekozen voor kortere
teksten en meer beelden. Er werden ook nieuwe
invalshoeken gezocht om de lezers bij het magazine te betrekken. De Gentse magazinemaker
Stapel stond in voor de redactie en de lay-out.
StapAf 'nieuwe stijl' werd voorgesteld op zaterdag 18 januari op een persconferentie tijdens de
Fiets- en Wandelbeurs in Mechelen.
In de voorjaarseditie verschenen onder meer reportages over het Stropersbos in Stekene en markante WOI-locaties in OostVlaanderen. Nieuwe rubrieken presenteerden 'lekkere' verblijfsadressen in de provincie en Oost-Vlaamse aanraders voor wie
graag culinair geniet. De zomereditie had onder meer aandacht voor de Biënnale van de Schilderkunst in de Leiestreek, de
nieuwe WOI-fiets- en wandelroutes in Scheldeland, Oost-Vlaamse wijnen en kindvriendelijke logeeradressen. Regisseur Kadir
Balci, bekend van 'Turquaze', verklapte zijn favoriete plekjes in Gent naar aanleiding van de expo 'Blijven plakken, meer dan
50 jaar migratie naar Gent'. Een handige agenda bundelde telkens de niet te missen evenementen in Oost-Vlaanderen voor
respectievelijk de eerste en de tweede helft van het jaar.
StapAf verschijnt in een oplage van 55.000 exemplaren en heeft een abonneebestand van 33.000 lezers, waarvan 2.625 uit
Nederland. Gratis abonneren kan via www.tov.be/stapaf.
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LEIESTREEK, DE KUNST VAN HET GENIETEN
Ter promotie van de Oost-Vlaamse Leiestreek als natuur- maar ook artistieke regio gaf Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking met Toerisme Leiestreek en de VVV Leiestreek de gratis pocketgids 'De kunst van het genieten' uit. Onder een aantal
thematische rubrieken, waaronder kunst & erfgoed, wandelen & fietsen, en natuur & gastronomie, werd het mooiste uit de
regio gepresenteerd. Om bezoekers aan te moedigen om te blijven overnachten, zette de gids ook de charmantste B&B's en
stijlvolste hotels op een rijtje. 'Leiestreek, de kunst van het genieten' verscheen in de lente in een oplage van 10.000 stuks.

HET LAM GODS LAAT NIEMAND ONBEWOGEN
Om de nieuwe fiets- en wandelproducten rond het Lam Gods te promoten (zie 3. Fietsen en wandelen), ging Toerisme OostVlaanderen in zee met Pasar-magazine. Bij de volledige oplage van het juninummer (45.000 exemplaren) verscheen 'Het Lam
Gods laat niemand onbewogen. Ontdek Gent en Oost-Vlaanderen in het spoor van de Gebroeders Van Eyck', een speciale folder
van 12 pagina's met daarin een overzicht van het volledige Lam Gods-aanbod in Gent en Wetteren. Speciaal voor deze folder
werd onder de titel '36 uren in het spoor van het Lam Gods' een kant-en-klaar, prettig gevuld weekend in Gent uitgestippeld.
De folder zette ook de wandelroute 'Volg Van Eyck', het wandelplan 'De lotgevallen van het Lam Gods' van Visit Gent en de
culinaire/digitale Rechtvaardige Rechters-wandelingen van Toerisme Wetteren in de kijker. Behalve voor de 3 locaties van de
restauratiewerken aan het Lam Gods (MSK, Caermersklooster en Sint-Baafskathedraal) was er ook aandacht voor de CityCard
Gent en het Gentse stadsmuseum STAM, waar één zaal volledig is gewijd aan het verdwenen paneel De Rechtvaardige Rechters.
Toerisme Oost-Vlaanderen zorgde voor de redactionele input van de folder, die ook werd verspreid bij toeristische diensten in
de provincie. De Lam Gods-campagne werd extra gepromoot via de nieuwsbrief van het Davidsfonds.
PROJECT PUBLICATIES
Eind 2013 startte de dienst Marketing en Communicatie met een analyse van het publicatiebeleid van Toerisme Oost-Vlaanderen en haar toeristische regio's. Einddoel van dit onderzoeksproject was een plan van aanpak om distributie, promotie en
thematische opmaak van de publicaties te optimaliseren of (in extremis) een aantal publicaties niet meer te drukken.
In 2014 werden op basis van een analyse van toeristische publicaties uit binnen-en buitenland trends en 'best practices'
geïdentificeerd. Kernvraag hierbij luidde: 'aan welke voorwaarden moet een toeristische gids voldoen om met een minimum
aantal pagina's een zo groot mogelijk inspirerend en praktisch nut te krijgen?'. Na vergelijking van de resultaten met de bestaande publicaties van Toerisme Oost-Vlaanderen en de regio's, werden tekortkomingen opgelijst en suggesties voor verbetering geformuleerd. Op basis daarvan werd een template opgesteld die in de toekomst dienst kan doen voor toekomstige gidsen.

ONLINE COMMUNICATIE
WWW.TOV.BE EN REGIOSITES

18

In 2013 startte de dienst Marketing en Communicatie met de voorbereiding van de nieuwe websites van Toerisme OostVlaanderen en 4 van haar toeristische regio's (Meetjesland, Scheldeland, Waasland en Vlaamse Ardennen). Allen kregen zowel
inhoudelijk als visueel een grondige facelift en gingen begin april 2014 online. 'Gebruiksvriendelijkheid' was het codewoord
voor de websitebouwer: alle sites wijzen op een compacte, snelle en eenvoudige manier de weg naar alle toeristische info over

Oost-Vlaanderen. Zo kunnen bezoekers snel en efficiënt fiets- en wandelroutes bekijken, downloaden als PDF of GPX, of aankopen in de vernieuwde webshop. Hapklare lijstjes zoals '5 lekkere streekproducten', '5 topattracties' en '5 favoriete wandelgebieden' serveren telkens de beste toeristische tips in de provincie, en wekelijks zet Toerisme Oost-Vlaanderen onder 'Nieuws' en
'In de kijker' de leukste activiteiten in Oost-Vlaanderen in de kijker. De websites werden gerealiseerd in samenwerking met het
fullservice-webbureau One Agency en zijn ook vlot raadpleegbaar op smartphone en tablet.
E-NIEUWSBRIEVEN
Internet laat Toerisme Oost-Vlaanderen ook toe direct te communiceren met haar 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 maandelijkse redactievergaderingen met de regioteams, Visit Gent en de Transversale cel Cultuur
van de provincie Oost-Vlaanderen. Ook toeristische actoren worden daarbij betrokken: zij kunnen zelf hun nieuws melden en
zo genieten van gratis promotie.

• één keer per maand krijgen ruim 58.000 abonnees de consumentennieuwsbrief in hun mailbox, vol tips voor trips in OostVlaanderen.
De gemiddelde openingsratio was 40% - goed voor 266.871 geopende nieuwsbrieven , de gemiddelde doorklikratio bedroeg
12,5%. Er werd in totaal 142.574 keer doorgeklikt, zowel naar de eigen platformen als naar platformen van partners.
• bijna 8.300 groepsverantwoordelijken zijn geabonneerd op de socioculturele nieuwsbrief en ontvangen tweemaandelijks
informatie en tips over groepsuitstappen in de provincie.
Daling t.o.v. 2013 (8.800) is te wijten aan de validatie van het e-mailbestand bij de overschakeling naar een nieuw e-mailprogramma.
• een sectornieuwsbrief met de laatste initiatieven die belangrijk zijn voor de sector bereikt op periodieke basis bijna 2.700
abonnees, waaronder toeristische diensten en aanbieders van logies en attracties
In 2014 werden 12 consumentennieuwsbrieven, 6 groepsnieuwsbrieven en 22 sectornieuwsbrieven verstuurd.
Na een grondige analyse van de communicatiestromen en –behoeften en de daaropvolgende reeks van aanbevelingen van
Nelson Group, besliste Toerisme Oost-Vlaanderen om vanaf 2014 frequenter en groepsgerichter te communiceren met de
toeristische sector. De volledige sector blijft de algemene nieuwsbrieven ontvangen, maar om beter in te spelen op noden en
wensen van bepaalde groepen worden er tussendoor ook meer gerichte nieuwsbrieven verstuurd naar specifieke adressen.
Deze nieuwe aanpak verklaart het gestegen aantal sectornieuwsbrieven in 2014.
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SOCIALE MEDIA
Ook in toerisme worden social media-kanalen steeds belangrijker: ze zijn handige tools om op een snelle manier zeer veel consumenten te bereiken én het bedrijfsimago te versterken. Toerisme Oost-Vlaanderen plaatst dan ook doelgerichte nieuwtjes,
promoties, previews en teasers op Facebook en Twitter. Zo gaan we op zoek naar interactie met onze volgers en proberen we te
inspireren en te overtuigen. Meer dan 1.000 Facebookfans namen in april deel aan een online-poll die ook via de e-consumentennieuwsbrief werd gepromoot en waarmee ze konden stemmen op hun favoriete fietsroute in Oost-Vlaanderen. Glansrijke
winnaar was de Leiestreekroute, een tocht van ruim 50 km langs de mooiste Leieplekjes tussen Gent en Deinze.
Om precies te weten waarover onze volgers praten op sociale media, worden de online conversaties gevolgd met een monitoring tool. Deze managementtool laat ook toe eigen prestaties op Facebook en Twitter te meten, bij te sturen en in te plannen.

•  6.770 webgebruikers vonden eind 2014 de Facebookpagina van Toerisme Oost-Vlaanderen leuk, een significante stijging
tegenover eind 2013, toen de pagina 1.679 fans had. De Facebook-posts haalden 9.530 'vind ik leuk's', 1.007 shares en 758
comments. De posts leidden 33.598 bezoekers naar www.tov.be.
•  Op Twitter groeide het aantal volgers van 300 naar 727. Samen waren ze goed voor 2800 clicks, 181 retweets en 99 vermeldingen.
ONLINE CAMPAGNES
Online campagne i.s.m. Travelmedia
Tijdens de zomer van 2014 voerde Toerisme Oost-Vlaanderen een intensieve online campagne in samenwerking met Travelmedia, een communicatiebureau gespecialiseerd in de reissector. Travelmedia werkte de campagne uit, volgde ze op en
verzorgde de eindrapportering. De campagne beoogde de volgende doelen:
• StapAf verder positioneren als dé informatie- en inspiratiebron voor fietsen en wandelen in Oost-Vlaanderen
• het abonneebestand van StapAf uitbreiden
• trafiek genereren naar www.tov.be, met de focus op fietsen, wandelen en de webshop
De volgende kanalen werden voor de campagne ingezet: Google AdWords, Travel Ads, Facebook Ads, dedicated mailings en
advertenties op reisroutes.be en een advertorial op Euroreizen.be.
De campagne haalde de volgende resultaten:
• +8.000 nieuwe StapAf abonnees
• 98 verkochte fiets- en wandelboxen
• 5.201.175 paginabezoeken op tov.be
• +2.770 Facebook vind ik leuk's
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Online campagne Jong Keukengeweld
Ter promotie van Jong Keukengeweld (zie 8. Samenwerkingsverbanden) zette de dienst Marketing & Communicatie tussen 5
en 13 oktober 2014 een Facebook-actie op. Wie een leuke quote verzon en die postte op de Facebook-pagina maakte elke dag
kans op een gratis diner voor twee bij een van de deelnemende Oost-Vlaamse chefs.

De actie haalde de volgende resultaten:
• 78.241 Facebookgebruikers bereikt
• 221 wedstrijddeelnemers
• persaandacht in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad
(ONLINE) MEDIAPLANNING
In januari 2014 implementeerde Toerisme Oost-Vlaanderen een nieuw intern systeem voor mediaplanning. Het Google Drivesysteem dat vroeger werd gebruikt, werd vervangen door een online systeem waarin gebruikers nog makkelijker evenementen
kunnen toevoegen en raadplegen. De online mediaplanning is dé basis voor alle communicatie vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen: voor alle ingeputte items wordt tijdens interne redactievergaderingen (wekelijks) en redactievergaderingen met de
regioteams, Visit Gent en de Transversale cel Cultuur van de provincie (maandelijks) beslist via welk online of ander medium ze
zullen gecommuniceerd worden.
PR EN PERSWERKING
Vlaanderen Vakantieland op Eén
Net als de andere provinciale toeristische organisaties werkt Toerisme Oost-Vlaanderen structureel samen met de VRT voor het
toeristische magazine 'Vlaanderen Vakantieland' op één. De inhoud van de binnenlandreportages wordt in overleg bepaald
tijdens de maandelijkse redactievergaderingen. In 2014 verleende Toerisme Oost-Vlaanderen praktische en logistieke hulp bij
de prospectie en/of de opnames.
De volgende reportages werden uitgezonden:
• 8 februari: Op stAPP met de Rechtvaardige Rechters in Wetteren
• 22 februari: Tips voor een weekend weg in Scheldeland
• 5 april: De mooiste lenteweekends: Op stap met de Leiestreek greeters
• 3 mei: De mooiste lenteweekends: Glutenvrij Meetjesland
• 31 mei: De mooiste lenteweekends: Nautisch erfgoed in Scheldeland/Concrete Canvas Tour in Gent
• 26 juli: Vlaanderen fietsland: Op stap met de Leiestreek greeters
• 23 augustus: Vlaanderen fietsland: Beleef je eigen Ronde in de Vlaamse Ardennen
• 4 oktober: Onderweg naar Vlaamse velden: Scheldeland/Gent
• 1 november: Leuk logeren in Vlaanderen Vakantieland: Arts N.D.P. in Eeklo
• 20 december: Cuisine Kristien: Pas de bleu van Het Hinkelspel/Brood van De Superette
Op de volgende data werd Vlaanderen Vakantieland gepresenteerd vanuit een Oost-Vlaamse locatie:
• 18 januari: vanuit het Designmuseum Gent, n.a.v. Gelinkt: de collectie netwerkt
• 1 maart: vanuit het Erfgoedcentrum Ename, n.a.v. Krokuskriebels
• 29 maart: vanuit de Meetjeslandse kreken, n.a.v. het gelijknamige wandelnetwerk
• 5 april: vanuit Scheldeland, n.a.v. 100 jaar Groote Oorlog in Scheldeland
• 31 mei: vanuit het CRVV en het MOU in Oudenaarde, n.a.v. de expo's De schatkamer van Fabian en Stad onder vuur
• 16 augustus: vanuit Aalst, n.a.v. 100 jaar Groote Oorlog in Scheldeland
• 15 november: vanuit het S.M.A.K. Gent, n.a.v. expo Berlinde De Bruyckere
• 29 november: vanuit het Designmuseum Gent, n.a.v. Lightopia
• 27 december: vanuit het Gravensteen Gent, n.a.v. Winterwonderkasteel
Toerisme Oost-Vlaanderen in de pers
In 2014 verstuurde Toerisme Oost-Vlaanderen een 20-tal persberichten naar bijna 2.300 journalisten van de (inter)nationale,
regionale en lokale pers. Er werden persberichten uitgestuurd over onder meer de lancering van de 2 StapAfs, de infodag groepen, de lancering van de nieuwe websites, de Proef de Vlaamse Ardennen evenementenmaand, de actie Jong Keukengeweld en
de jaarlijkse peter en meter-dag. Dat resulteerde in tientallen korte en langere berichte, en artikels in onder meer Het Laatste
Nieuws, De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, De Streekkrant, De Beiaard, De Zondag, Bike&Trekking en De
Krant van West-Vlaanderen.
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De dienst Marketing en Communicatie gaf ook op specifieke vraag van binnen- en buitenlandse journalisten input voor diverse
grote reportages en artikels, onder meer in:
• Pasar (mei 2014): Dendermonde martelaarstad, met uitgestippelde fietsroute n.a.v. het Groote Oorlog in Scheldeland-project
• Libelle (2 nummers mei 2014): Groote Oorlog-fietsroute + de Picknickroute door het Muziekbos

• Op Weg (juni 2014): fietsreportage Groote Oorlog in de streek rond Dendermonde
• NY Daily News (augustus 2014): reportage over een fietsweekend in de Leiestreek en de Oost-Vlaamse fietsknooppunten
Verder ontwikkelde de dienst Marketing en Communicatie, vaak samen met de regiocoördinaties, joint promotions en andere
acties met diverse media, zoals advertenties, publireportages en wedstrijden. Partners waren onder meer de Krant van WestVlaanderen, Gazet van Antwerpen, Bike & Trekking en Pasar Magazine.

CAMPAGNES
•
•
•
•
•
•

De Groote Oorlog in Scheldeland zie Deel 2: Headlines 2014: 1. De Groote Oorlog in Scheldeland
Beleef je eigen Ronde zie Deel 2: Headlines 2014: 2. Beleef je eigen Ronde 2014
Proef de Vlaamse Ardennen zie Deel 2: Headlines 2014: 8: Samenwerkingsverbanden
Ecoroutes zie Deel 2: Headlines 2014: 3. Fietsen & wandelen
Lam Gods zie Deel 2: Headlines 2014: 3. Fietsen & wandelen
Winterwandelcampagne
In november zette Toerisme Oost-Vlaanderen samen met Roularta Media een on- en offline- campagne op ter promotie van
het recreatief wandelaanbod in de provincie tijdens de winter 2014-2015. Doelstellingen waren: recreatieve bezoekers en
verblijfstoeristen aanzetten tot een wandeling in de Oost-Vlaamse toeristische regio's, plus hen aanzetten tot het bezoeken
van het wandelaanbod/aankoop van wandelbrochures via de webshop op www.tov.be. Het printgedeelte van deze campagne
bestond uit een advertorial van 4 pagina's in Plus Magazine, het online gedeelte uit een content pagina op de homepage van
Plus Magazine, een display advertising en een lead generation actie.

BEELDBANK
Sinds 2013 beschikt Toerisme Oost-Vlaanderen over een eigen online beeldbank met 40.000 foto's. Journalisten met wie de
persdienst regelmatig samenwerkt, kregen in 2014 een full login om via een externe website dit gecentraliseerde systeem te
raadplegen. Zo hoeven ze niet langer beelden op te vragen, maar kunnen ze die zelf downloaden. Alle foto's kregen een label
mee – een soort fiche met detailinfo – zodat gebruikers ze snel en gemakkelijk terug kunnen vinden.
Elk persbericht dat de dienst Marketing en Communicatie verstuurt, bevat standaard een link naar bijhorende beelden in de
beeldbank, een login en een paswoord. Journalisten kunnen bij de communicatieverantwoordelijke ook een 'full premium account' aanvragen en zo toegang krijgen tot de volledige inhoud.
Met het oog op het aanvullen van lacunes in de beeldbank, maakte elke toeristische regio begin 2014 een lijst met toeristische trekpleisters waarvan geen goede of recente beelden voor handen waren. Op basis daarvan en na uitschrijving van een
bestek en daaropvolgende gunning, vond in de zomer een fotoshoot plaats van diverse locaties over de hele provincie. Zo kon
de beeldbank verder verrijkt worden met kwaliteitsvolle beelden van onder meer het Provinciaal Domein Puyenbroeck, de
Meetjeslandse Kreken en het Stropersbos.

BEURSWERKING
In 2014 nam Toerisme Oost-Vlaanderen deel aan de volgende beurzen:
• Fiets- en wandelbeurs Nekkerhal Mechelen: 18 en 19 januari 2014
• Fiets- en wandelbeurs RAI-Amsterdam: 1 en 2 maart 2014

5. WATERTOERISME
De toeristische vaarkaarten die Toerisme Oost-Vlaanderen in 2012 en 2013 uitgaf, bleven
ook in 2014 erg gegeerd bij pleziervaarders. In 2014 werd de vaarkaart Gent herdrukt op
8.000 exemplaren.
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Binnen het project Tanaris werden in de loop van 2014 ook vertaalde vaarkaarten gerealiseerd van de in 2013 uitgegeven toeristische vaarkaart Dender. Van deze succesvolle gratis
vaarkaart verschenen 2 versies: één in het Frans & Duits, en één in het Nederlands & Engels.

Net als de eerder uitgegeven vaarkaarten voor Leie & Schelde, Zeeschelde & Rupel en Gent kunnen geïnteresseerde pleziervaarders deze kaarten ophalen in onder andere jachthavens, grote sluisgebouwen en winkels met scheepsbenodigdheden in zowel
Vlaanderen als Zuid-Nederland. De vaarkaarten werden ook gepromoot op de Belgian Boat Show en Boot Düsseldorf.

6. DATA EN ONDERZOEK
FIETSONDERZOEK LEIESTREEK
In het kader van het Interreg IV-project I3VT (Itinéraires Vélroutes Voies Vertes) voerden Westtoer en Toerisme Oost-Vlaanderen
op het fietsnetwerk Leiestreek een onderzoek uit om een inschatting te kunnen maken van het aantal fietsers én om inzicht
te krijgen in het profiel, de motivatie en de bestedingen van de recreatieve fietsers in de regio. In 2013 werd het belangrijkste
veldwerk gedaan, 2014 stond in het teken van de verwerking van de resultaten en de uitwisseling van kennis met de andere
Europese partners in het project. De basisberekeningen uit dit onderzoek en de permanente tellingen op vaste tellocaties laten
in de komende jaren toe het volume fietsers op het fietsnetwerk Leiestreek verder de monitoren.

-

Enkele resultaten:
1,2 miljoen recreatieve fietsers maakten gebruik van het fietsnetwerk Leiestreek
357.000 kozen voor hun fietstocht bewust voor het knooppuntensysteem
13% gebruikte een elektrische fiets
In totaal genereerde het fietsnetwerk van de Leiestreek een omzet van 11,5 miljoen euro.
6,5 miljoen euro daarvan kwam van fietsers buiten de Leiestreek.

EVALUATIE VAN DE RONDE VOORDEELPAS
Van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014 liep de Ronde Voordeelpas-actie in de Vlaamse Ardennen, een samenwerking tussen
Toerisme Oost-Vlaanderen, de logiessector, horecauitbaters en aanbieders van attracties. Wie in deze periode een weekendje
Vlaamse Ardennen boekte bij een van de 45 deelnemende logies, kreeg gratis een voordeelpas met 35 exclusieve kortingen
en andere extra's bij aanbieders en attracties. Op basis van de door de deelnemende logies en attracties ingestuurde bonnen
evalueerde de dienst Data en Onderzoek de verspreiding en het gebruik van de Ronde Voordeelpas. Vakantiegangers die een
Ronde Voordeelpas hadden ontvangen, kregen kort na hun vakantie een online bevraging toegestuurd. Zo'n 240 ingevulde enquêtes leerden niet alleen de mening van de verblijfsgasten omtrent de actie kennen, ze gaven ook een beter algemeen inzicht
in de vakantieganger in de Vlaamse Ardennen.
Na afloop van de actie werd ook bij alle deelnemende logies en attracties via een online-bevraging gepolst naar hun mening
omtrent het Ronde Voordeelpas-initiatief. Alle verkregen informatie werd in de zomer 2014 verwerkt. Door De Ronde Voordeelpas-actie vanuit verschillende invalshoeken onder de loep te nemen, verkreeg Toerisme Oost-Vlaanderen bruikbare info
omtrent het uitzetten van soortgelijke initiatieven in de toekomst.
Enkele resultaten:
- 244 Ronde Voordeelpassen (ongeveer 16% van de oplage) werden effectief gebruikt bij ongeveer de helft van
de 35 deelnemende logies, voornamelijk bij musea en bezoekerscentra.
Als stimulans om bezoekers aan te zetten tot het 'ontdekken' van attracties/aanbieders heeft de Voordeelpas
zijn doel niet echt bereikt.
- 75 % van de bezoekers die de enquête invulden, vonden de bonnen handig in gebruik.
- Volgens de deelnemende sector werd de actie door de toerist over het algemeen (matig) positief onthaald.
De naamkeuze 'Ronde Voordeelpas' werd niet door iedereen als 'goed' ervaren. Het aanbod was ruimer dan
enkel de Ronde.
De meeste logies en attracties gaven aan opnieuw te willen deelnemen aan een soortgelijke actie.
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INSPIRATIEDAG VOOR MEDEWERKERS TOERISME OOST-VLAANDEREN
Op 23 oktober 2014 organiseerde de dienst Marketing en Communicatie een inspiratiedag voor alle medewerkers van Toerisme
Oost-Vlaanderen. De dienst Data en Onderzoek verzorgde daar, samen met de logiesconsulente, het voormiddagprogramma
met als thema het verblijfstoerisme in Oost-Vlaanderen. De presentatie bestond uit 4 luiken. Eerst werd de methodiek van de
dataverzameling rond het verblijfstoerisme voorgesteld. De logiesconsulente gaf toelichting bij het logiesdecreet en de cijfers
van het logiesaanbod, en de aankomsten en overnachtingen kwamen uitgebreid aan bod. De presentatie zette kunststad
Gent en de toeristische regio’s naast elkaar waardoor de klemtonen binnen het verblijfstoerisme in Oost-Vlaanderen zichtbaar
werden.
Enkele cijfers:
- In 2013 inventariseerde de dienst Data en Onderzoek 731 logiesuitbatingen in Oost-Vlaanderen, samen goed
voor een beddencapaciteit van 20.501 bedden.
- Binnen de provincie is vooral kleinschalig logies aanwezig. Gastenkamers maken 44% van de uitbatingen uit.
- 1 op 4 van de Oost-Vlaamse uitbatingen ligt in Gent en de stad beschikt over 1/3 van de toeristische beddencapaciteit van Oost-Vlaanderen.
- Gent en de regio’s nemen elk ongeveer eenzelfde aandeel van de overnachtingen in Oost-Vlaanderen voor hun
rekening. 7 op 10 van de buitenlandse overnachtingen gaat richting Gent, 7 op 10 van de binnenlandse overnachtingen situeert zich in de regio’s.

7. SECTORWERKING
INSPIRATIEDAG
Minstens één keer per jaar brengt
Toerisme Oost-Vlaanderen de toeristische sector (logies, horecazaken,
infokantoren, attracties, …) samen
op een inspiratiedag. De inspiratiedag
2014 vond plaats op 8 december in New
Zebra (Gent) en stond in het teken van
bier en toerisme, in 2015 hét speerpunt van Toerisme Vlaanderen bij de
toeristische promotie van Vlaanderen
in het buitenland. Met de organisatie
van de inspiratiedag wil Toerisme OostVlaanderen de sector en de steden en
gemeenten ondersteunen en stimuleren
bij het ontwikkelen en in de markt zetten van kwaliteitsvolle toeristische producten. Medewerkers van Toerisme Vlaanderen en Toerisme Oost-Vlaanderen lichtten aan 170 deelnemers toe hoe er met de
(Oost-)Vlaamse streekbieren toeristisch kan ingespeeld worden op nationale én internationale toeristen. Om de mogelijkheden
te illustreren, nodigde Toerisme Oost-Vlaanderen verschillende boeiende sprekers uit, zoals biersommelier Sofie Vanrafelghem
en Chris Bauweraerts van Brouwerij Achouffe. Ondernemers werden opgeroepen om hun ideeën rond biertoerisme te delen en
aangemoedigd om samen het thema bier als hefboom te gebruiken voor het uitwerken van arrangementen en andere toeristische producten. Tijdens de afsluitende bier-infomarkt konden ze daarvoor de eerste contacten leggen met andere toeristische
aanbieders zoals logies, diensten voor toerisme, brouwerijen, musea en gidsenverenigingen.

INFODAG GROEPSUITSTAPPEN
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Om de groepsbezoeken in de Oost-Vlaamse toeristische regio's te promoten, organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen op donderdag 30 januari voor de 12de keer een infodag groepsuitstappen. 380 groepsverantwoordelijken uit heel Vlaanderen kwamen

in de Brielpoort in Deinze het nieuwe Oost-Vlaamse toeristische aanbod voor groepen ontdekken. Met 68 standhouders noteerden we aan aanbiederszijde een recordaantal. Bezoekers konden behalve voor de infobeurs ook inschrijven voor 3 infosessies,
die het ruime groepsaanbod van de stad Deinze en de VVV Leiestreek belichtten, de initiatieven in het kader van de Biënnale
van de Schilderkunst en het nieuwe tentoonstellingsaanbod in de Gentse musea. 's Namiddags trokken de deelnemers met bussen op begeleid bezoek naar onder meer het Museum van Deinze en de Leiestreek, huisbrouwerij Sint-Canarus, het fruitbedrijf
Cocquyt, pottenbakkerij 't Hoveke, de jeneverstokerij Filliers en chocolatier De Zwarte Vos.

SECTORBEGELEIDING TOERISTISCHE INFRASTRUCTUUR
Met het oog op de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle en professionele logiessector ondersteunde Toerisme Oost-Vlaanderen ook in 2014 de logiesuitbaters in de provincie. Een consulent verblijfstoerisme is het centrale aanspreekpunt voor ondernemers – startende of reeds actieve – met vragen allerhande over het opstarten en runnen van een kleinschalig logies. In 2014
informeerde en begeleidde onze consulent opnieuw tientallen logiesuitbaters, individueel of tijdens infosessies, netwerkmomenten en studiedagen.
Voor de marketingacties werd nauw samengewerkt met de vzw Logeren in Vlaanderen (LIV). De consulent verblijfstoerisme
zorgde voor de werving van en communicatie met de deelnemende logies in het inspiratieboek Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2015 (zie: 8. Samenwerkingsverbanden) en op de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be.

INFOMOMENTEN VOOR LOGIES
Speciaal voor logiesuitbaters organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen in mei 2014 3 gratis infosessies, respectievelijk in de
Huysmanhoeve in Eeklo (Meetjesland), CC Belgica in Dendermonde (Scheldeland) en het stadhuis van Sint-Niklaas (Waasland).
132 deelnemers maakten kennis met de regicoördinatoren en de consulente verblijfstoerisme, vernamen hoe ze via Toerisme
Oost-Vlaanderen en haar regio's promotie konden maken en hoorden van de deskundige digitale media wat ze konden ondernemen om hun logies online te versterken. Er was ook telkens een uiteenzetting van de mogelijkheden voor vergunde logies
om te adverteren in 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland.'
Op 12 juni was er een extra infomoment in het PAC Het Zuid in Gent, in samenwerking met Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2015. 51 logiesuitbaters namen deel en kregen alle info over deelnemen aan Logeren in Vlaanderen Vakantieland en de
nieuwe online booking tool.

MICE
MEETin GENT & OOST-VLAANDEREN
Sinds 2014 zet Toerisme Oost-Vlaanderen actief haar schouders onder de ontwikkeling van MICE-activiteiten (Meetings,
Incentives, Congresses en Events) in Oost-Vlaanderen. Naast kunststad Gent gaat daarbij voortaan ook grote aandacht naar de
regio's. Begin 2014 nam Toerisme Oost-Vlaanderen een consulent in dienst om de stad Gent en de provincie te promoten als
centra voor congressen, meetings en incentives, beurzen, colloquia en seminaries. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de
vzw MeetinGent & Oost-Vlaanderen (het vroegere Gent Congres, met als nieuwe manager Philippe Lefebvre) en Toerisme Gent.
Toerisme Oost-Vlaanderen ontvangt hiervoor extra middelen van het provinciebestuur.
De promotie van Gent en Oost-Vlaanderen als MICE-bestemmingen gebeurde (of zal gebeuren) via de volgende kanalen:
• nieuwe website: in 2014 werden bestekken opgevraagd en werden de eerste contacten gelegd met de webbouwer.
Lancering is voorzien in mei 2015.
• nieuwe Engelstalige promotiebrochure, met meer aandacht dan vroeger voor de groene regio's.
De eerste Oost-Vlaamse leden werden opgenomen in een infomap voor potentiële klanten.
• e-mailcampagne voor de Oost-Vlaamse regio's
ONTDEKKINGSDAG VOOR BEDRIJVEN
MeetinGent & Oost-Vlaanderen organiseerde op 17 oktober 2014 een eerste succesvolle ontdekkingsdag voor bedrijven in de
Vlaamse Ardennen. 14 verantwoordelijken gingen op prospectie bij 7 MICE-locaties in de regio en maakten uitgebreid kennis
met hun event/seminarie/teambuildingmogelijkheden. In 2015 wordt een ontdekkingsdag gepland in de Leiestreek en het
Waasland.
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SWOT-ANALYSE
In de lente van 2014 startte MeetinGent met een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) van het
Oost-Vlaamse MICE-aanbod. Per regio en in samenspraak met aanbieders, lokale besturen en toeristische diensten werden de
sterktes, knelpunten en mogelijkheden opgelijst. Vanuit de SWOT-analyse zal een positionering per regio worden opgemaakt.
Met de resultaten hiervan wordt in 2015 verdergewerkt.

8. SAMENWERKINGSVERBANDEN
LOGEREN IN VLAANDEREN
Samen met de vier andere provinciale toeristische federaties, Horeca Vlaanderen, de Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme, de kampeersector en logiesuitbaters werkte Toerisme Oost-Vlaanderen, in de schoot van de vzw Logeren in Vlaanderen,
ook in 2014 intensief verder aan de promotie van het logiesaanbod in Vlaanderen op de binnenlandse markt. Eind 2014
verscheen de Logeren in Vlaanderen Vakantielandbrochure voor 2015. 81 Oost-Vlaamse logiesuitbatingen namen deel aan de
promotieacties. In samenwerking met Radio 2 werden het inspiratieboek en de bijhorende website op 10 december 2014 voorgesteld tijdens het 'Grootste ontbijt van Vlaanderen'. Deze publieksactie vond gelijktijdig plaats in 5 treinstations, waaronder
Gent Sint-Pieters.
De samenwerking met Logeren in Vlaanderen Vakantieland is voor Toerisme Oost-Vlaanderen één van de belangrijkste pijlers
in de ondersteuning en promotie van het Oost-Vlaamse logies. Toerisme Oost-Vlaanderen streeft naar een kwaliteitsvol aanbod
van toeristisch logies in de provincie en organiseert, aanvullend op de samenwerking met Logeren in Vlaanderen Vakantieland,
ook rechtstreekse dienstverlening. Zo kunnen logiesuitbaters bijvoorbeeld gratis een beroep doen op een provinciale logiesconsulent, voor advies en ondersteuning. (zie: 7. Sectorwerking: Sectorbegeleiding toeristische infrastructuur) Er worden ook
regelmatig vormingsmomenten voorzien. Daarnaast voert de provincie actieve promotie voor vergund logies via diverse media.
Zo werkt de provincie Oost-Vlaanderen samen met Logeren in Vlaanderen Vakantieland mee aan het vermarkten van Vlaanderen als ideaal vakantieland voor binnenlandse bezoekers.

VLAANDEREN LEKKER LAND
ALGEMEEN
Onder de noemer 'Vlaanderen Lekker Land' promootten Toerisme Vlaanderen, Horeca Vlaanderen en de provinciale toeristische organisaties sinds 2011 de Vlaamse eet-, drink- en tafelcultuur op de binnenlandse markt. De missie bestond eruit Vlaanderen tegen 2013 op de kaart te zetten als culinaire bestemming. Naast de centrale Vlaamse aansturing was Vlaanderen Lekker
Land ook provinciaal georganiseerd, maar deze provinciale organisatie – waarvoor Toerisme Oost-Vlaanderen een provinciaal
coördinator in dienst had – werd in 2013 stopgezet. Na deze stopzetting werd de Vlaanderenbrede werking rond gastronomie
en eten en drinken geïntegreerd in de werking van Toerisme Vlaanderen. Toerisme Oost-Vlaanderen en de andere PTO's verlenen hun medewerking hieraan en zijn in verschillende werkgroepen betrokken bij de uitwerking van acties.
In 2014 liep de Vlaanderenbrede campagne 'Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land' nog door en werd opnieuw de actie
'Jong Keukengeweld' opgezet.
JONG KEUKENGEWELD
Met de imagocampagne 'Jong Keukengeweld' zette Toerisme Vlaanderen ook in 2014 Vlaanderen op de kaart als jonge en
hippe culinaire bestemming. 60 topchefs jonger dan 35 jaar, onder wie 15 uit Oost-Vlaanderen, waren de gezichten van de
campagne. Van 1 oktober tot 15 november konden jongeren van 18 tot 30 jaar voor € 45 bij hen aanschuiven voor een driegangenmenu. De dienst Marketing en Communicatie van Toerisme Oost-Vlaanderen zette 'Jong Keukengeweld' in de kijker met een
succesrijke Facebook-actie (zie: 4. Communicatie & Marketing).
Toeristische vertaling van het netwerk horeca en producenten streekproducten
In 2011 werd in samenwerking met Horeca Vlaamse Ardennen een projectaanvraag uitgewerkt voor LEADER (Liaisons Entre
Actions de Développement de l'Economie Rurale), een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling waar
ook Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen financiële middelen voor uittrokken.
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In het kader van dit LEADER-project 'Toeristische vertaling van het netwerk horeca en producenten streekproducten' organi-

seerde Toerisme Oost-Vlaanderen in maart de Evenementenmaand Proef de Vlaamse
Ardennen.
Meer dan 20 producenten van streek- en hoeveproducten en horecauitbaters sloegen
daarvoor de handen in elkaar. Van 1 tot en met 30 maart trakteerden ze ruim 1100
geïnteresseerden op een 25-tal activiteiten die het culinaire vakmanschap en de
gastvrijheid van de regio in de kijker zetten: van bedrijfsbezoeken over kookworkshops tot smakelijke wandelingen. Alle activiteiten werden gebundeld in een handige
gratis brochure die in heel Oost-Vlaanderen werd verspreid. De brochure promootte
ook nog eens de twee Proef de Vlaamse Ardennen-producten die in 2013 werden
uitgegeven: de vier fiets- en wandelroutes langs smakelijke plekjes en de bierkaart
Vlaamse Ardennen.
De Proef de Vlaamse Ardennen Evenementenmaand werd aan pers en publiek voorgesteld tijdens een startmoment in Ronse op 26 februari. Aan deze voorstelling werd
een begeleide wandeling gekoppeld langs enkele beschermde cafés in de stad.

9. ONTHAAL, DISTRIBUTIE EN VERZENDING
Het team van de onthaal- en verzendingsdienst verzorgde in 2014 de verspreiding van meer dan 90.000 brochures, waarvan
41.200 betalende brochures. Zo werden er meer dan 20.000 fietsnetwerkkaarten, bijna 3.000 wandelnetwerkkaarten, bijna
6.600 fietsroutebrochures en meer dan 2.800 wandelroutebrochures verkocht. De fietsproducten blijven over het algemeen
genomen voor alle regio's populairder dan de wandelproducten.
80,5% van de verkoop gebeurt op factuur en gaat naar de diensten toerisme, logiesinstellingen en distributeurs. Van de verkoop
direct aan de toerist/recreant wordt 74% via de webshop besteld. 26% van die rechtstreekse verkoop wordt via de infobalie
gerealiseerd.
De best verkopende brochures in 2014 waren:
• de vernieuwde fietsnetwerkkaart Scheldeland (5927 ex.)
• de fietsnetwerkkaart Waasland (3679 ex.)
• de fietsnetwerkkaart Vlaamse Ardennen (3570 ex.)
• de fietsnetwerkkaart Meetjesland (2661 ex.)
• de fietsnetwerkkaart Leiestreek-Oost (2653 ex.)
• de Ronde van Vlaanderen fietsroute (1948 ex. + 554 ex. in de Engelstalige versie)
• de wandelnetwerkkaart getuigenheuvels Vlaamse Ardennen (1830 ex.)
In het voorjaar en net voor de zomer werden bij het verschijnen van StapAf opnieuw distributierondes verzorgd voor de
bevoorrading van de diensten voor toerisme en fietsvriendelijke instellingen. Voor het eerst werden ook alle logiesinstellingen
gecontacteerd. Het is immers belangrijk dat de toeristische informatie, en zeker de regiogidsen, in de logiesinstellingen beschikbaar zijn. De logiesinstellingen die brochures bestelden, konden deze afhalen bij de dichtstbijzijnde dienst voor toerisme.
Door de diensten voor toerisme in te schakelen als verdeelcentra voor de sector toe in te schakelen, beoogt Toerisme OostVlaanderen niet alleen een snellere levering (minder verdeelpunten voor de transporteur), maar ook een beter contact tussen
de officiële toerismediensten en de logiesinstellingen in hun buurt.

10. PROJECTEN IN VOORBEREIDING
WANDELLUSSEN POLDERS VAN KRUIBEKE
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In 2014 startte Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking met Toerisme Waasland en de gemeenten Kruibeke en Temse met
de ontwikkeling van vier nieuwe wandellussen binnen het gebied van de Polders van Kruibeke. Concreet gaat het om drie
nieuwe wandellussen in de Polders van Kruibeke, een nieuwe lus die Rupelmonde met Temse zal verbinden en de bestaande
Roomakkerroute in Temse. Lancering van de lussen is voorzien in de lente van 2015.

WANDELNETWERK KALKENSE MEERSEN-DONKMEER
Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Scheldeland konden in 2014 dankzij het impulsprogramma Vlaamse Regio's verderwerken aan de uitbouw van het wandelknooppuntennetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer. Bedoeling is om aan oostelijke zijde
van het wandelnetwerk verbinding te maken met het wandelnetwerk Stille Waters, dat zowel op Oost-Vlaams als Antwerps
grondgebied loopt.
De eerste fase van het wandelnetwerk, 120 km wandelwegen op het grondgebied van de gemeenten Berlare, Zele, Wichelen en
Dendermonde, wordt gelanceerd in september 2015. De mooiste gebieden van het wandelnetwerk zijn het Donkmeer, de oude
Scheldebocht, de oude turfputten, de St.-Onolfspolder, de omgeving van Appels, de meersen van Berlare en de Sigmagebieden
Paardeweide en Paardebroek.
De voorbereiding in 2014 behelsde onder meer de opmaak van het theoretisch ontwerp, de terugtoetsing met alle betrokken
actoren, de indiening van het subsidiedossier (maart 2014), de inventarisatie van borden en wegen (zomer) en de toekenning
van de subsidies (oktober 2014).

WANDELNETWERK MEETJESLANDSE BOSSEN
In 2014 verrichtte Toerisme Oost-Vlaanderen ook voorbereidend werk voor de ontwikkeling van het nieuwe wandelnetwerk
Meetjeslandse Bossen. Er werd een theoretisch ontwerp opgemaakt, een subsidiedossier ingediend in het kader van het impulsprogramma Vlaamse Regio's (maart 2014) en een inventarisatie gemaakt van borden en wegen (zomer). In oktober 2014
besliste Toerisme Vlaanderen geen subsidies te zullen toekennen aan dit project. Na bijsturing heeft Toerisme Oost-Vlaanderen
besloten om op eigen kosten het project voort te zetten. Eindrealisatie is voorzien voor september 2015.

RANDINFRASTRUCTUUR FIETSNETWERKEN MEETJESLAND EN VLAAMSE ARDENNEN
Om bezoekende fietsers nog beter te ontvangen, investeert Toerisme Oost-Vlaanderen sinds enkele jaren fors in de inrichting
van rust- en picknickplekken langs de fietsnetwerken. In 2014 werd gestart met de inventarisatie van locaties op de fietsnetwerken Meetjesland en de Vlaamse Ardennen. De benodigde materialen daarvoor werden aangekocht, de plaatsing en realisatie
werden voorbereid. Effectieve realisatie volgt in het voorjaar 2015.
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DEEL 3:
REGIOWERKING
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Oost-Vlaanderen is ingedeeld in 5 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 de 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 2 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/of Dagelijkse Besturen, en volgt op die manier het regionaal toeristisch beleid nauw op.

1. VLAAMSE ARDENNEN
TOERISTISCHE PRODUCTONTWIKKELING
VLAAMSE ARDENNEN ALS DARE-REGIO
In het kader van het LEADER-project 'DARE-regio Vlaamse Ardennen', dat eind juni afliep, werden in 2014 nog een aantal
toeristische producten gelanceerd. Streefdoel van dit project was het verhogen van het aantal toeristische overnachtingen in de
regio door extra in te spelen op het 'avontuurlijke' karakter van de Vlaamse Ardennen.
• Met de Brauwierweide in Everbeek-Beneden (Brakel) en het Koppenbergbos in Melden (Oudenaarde)
werden in samenwerking met ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) 2 nieuwe paalcampings gerealiseerd. Met in totaal 4 stuks zijn de Vlaamse Ardennen koploper wat betreft het aantal paalcampings
in Vlaanderen. Trekkers konden al eerder hun tentje opzetten op de paalcampings in het Muziekbos
in Ronse en aan de Spettekraai (Oude Schelde) in Zingem.
• De actie 'Natuurexploratie' werd afgesloten met 5 kruidenwandelingen. In samenwerking met 6
logiesuitbaters werden ook 6 kruidenarrangementen uitgewerkt. Herboristen uit de regio werkten
mee aan de inhoudelijke invulling van de wandelingen. Ter promotie van de arrangementen en de
wandelingen werd begin september 2014 de folder 'Kruidig weekendje weg in de Vlaamse Ardennen'
uitgegeven.
AGROTOERISME IN DE VALLEI VAN DE ROOIGEMSEBEEK
Het LEADER-project 'Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek' resulteerde in 2014 in een zomer- en najaarsactie. Basisingrediënten van dit samenwerkingsproject tussen landbouwers, horeca en toerisme zijn de potentiële waarden van dit gebied
(de vallei, de historische kouters en hoeves, …) en de lokale hoeve- en streekproducten.
• Tijdens de zomer werden samen met tal van partners 32 picknickacties uitgewerkt. 23 logiesuitbaters, 4 producenten van
hoeve- en streekproducten, 4 gemeentebesturen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen pakten uit met onder meer
picknickarrangementen, picknickevenementen op hoeves en zelfs een picknick met paard en kar.
• In het najaar stonden de restaurants centraal met het thema 'Gastronomie'. Onder de noemer 'Culinair genieten in de vallei
van de Rooigemsebeek' werden 8 restaurants en 6 logies, onder meer het toprestaurant Hof van Cleve, naar voren geschoven
als dé places to be voor een culinair uitje (met overnachting) in deze vallei.
VLAANDERENS MOOISTE LANDSCHAP DOOR DE OGEN VAN DE MOLENAAR
In het kader van het LEADER-project 'Vlaanderens Mooiste Landschap door de ogen van de molenaar' realiseerde Toerisme
Vlaamse Ardennen een wervende molenfilm. Binnen dit project werden ook 5 geocaches, een nieuwe toeristische molenkaart
en de educatieve brochure ‘Met de klas naar de molen’ uitgebracht. Het project had als doel het toeristische, recreatieve en
educatieve potentieel van de molens in de Vlaamse Ardennen op een duurzame manier vorm te geven en te promoten.
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SECTORMOMENT
Sinds enkele jaren organiseert Toerisme Vlaamse Ardennen de opening van het toeristisch seizoen als een sectormoment voor
de toeristische sector in de regio. Toeristisch onthaal was het hoofdthema van dit sectormoment, dat in 2014 plaats vond op
18 maart. Het improvisatiebureau Inspinazie nam de sector mee op een interactieve tocht waarop de basiskenmerken van

een goed toeristisch onthaal én van het toeristisch product Vlaamse Ardennen werden geduid. De sector zelf stelde het lokaal
toeristisch-recreatieve aanbod voor aan een 100-tal aanwezigen.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN
In 2014 vormde het bestaande strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Vlaamse Ardennen, goedgekeurd in
2009, nog steeds de basis voor de opmaak van het jaarlijkse marketingactieplan. De merknaam 'Vlaanderens Mooiste Landschap' met de 2 productpijlers 'Landschapstoerisme' en 'Rondetoerisme' bleven een goede leidraad voor het toeristisch beleid
in de regio. Beide pijlers werden vertaald in de sterke campagnes 'Beleef je eigen Ronde' en 'Proef de Vlaamse Ardennen', die
in 2014 werden voortgezet.
zie: Deel 2: Headlines 2014: 2. Beleef je eigen Ronde 2014
zie: Deel 2: Headlines 2014: 8. Samenwerkingsverbanden
Eind 2014 werd een bureau aangesteld dat Toerisme Vlaamse Ardennen zal begeleiden in het planningsproces voor de opmaak
van een nieuw strategisch beleidsplan. Het planningsproces wordt begin 2015 opgestart.

NIEUWE BROCHURES
Toerisme Vlaamse Ardennen bracht in 2014 2 nieuwe, opmerkelijke brochures uit:
• Toegankelijkheidsinfo Vlaamse Ardennen
Deze brochure werd gerealiseerd binnen het LEADER-project 'Uitbouw zorgtoerisme in de Vlaamse Ardennen', in samenwerking met de vzw Zorginnovatiecluster van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Ook de opmaak van een landingspagina
over zorg op de website van Toerisme Vlaamse Ardennen kaderde in dit samenwerkingsverband.
• Beiaardconcerten in de Vlaamse Ardennen
Een initiatief van 6 steden en gemeenten in de regio die hun beiaard als bijzonder erfgoed en extra troef voor het toerisme
van hun stad of gemeente wilden valoriseren. Toerisme Vlaamse Ardennen coördineerde de realisatie van de brochure.

DEELNAME AAN BEURZEN EN ANDERE EVENEMENTEN
Toerisme Vlaamse Ardennen had een stand op de volgende beurzen:
• Velofollies Kortrijk Xpo (i.s.m. Toerisme Oost-Vlaanderen, CRVV en de Stad Oudenaarde): van 18 tot 20 januari 2014
• Vakantiesalon Brussel: van 6 tot 10 februari 2014
• 50 plus Beurs Utrecht: van 16 tot 20 september 2014
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2. LEIESTREEK
LEIESTREEK GREETERS
Op 4 april gingen de Leiestreek Greeters officieel van start. Greeters zijn enthousiaste inwoners van de regio die op vrijwillige
basis groepjes van maximum 6 toeristen begeleiden tijdens een bezoek aan hun stad, dorp of streek. Ze vertellen verhalen en
maken een wandel- of fietstocht langs hun favoriete locaties. De 25 Leiestreek Greeters wonen verspreid in de Oost- en WestVlaamse Leiestreek en hebben diverse interesses. Ze worden voorgesteld en gepromoot op de nieuwe website www.greetersleiestreek.be. De Leiestreek werd ook opgenomen als Greeter-bestemming in het wereldwijde Global Greeter Network (www.
globalgreeternetwork.info).

KUNSTZOMER LEIESTREEK
De 6de editie van de Kunstzomer Leiestreek trok van 24 mei tot 28 september door de regio. Op 16 verschillende locaties in 9
steden en gemeenten van de Leiestreek maakten ruim 7.500 bezoekers kennis met schilderijen, sculpturen en andere werken
van 42 hedendaagse kunstenaars. In de Oost-Vlaamse Leiestreek deden Deinze en Nazareth-Eke mee aan dit evenement.

ZOMERSE BOOTTOCHTEN
Ook in 2014 stonden de traditionele boottochten opnieuw op het zomerprogramma. Zo’n 1.400 passagiers genoten van een
ontspannende dag op en langs het water. De grensoverschrijdende tochten naar Rijsel en de seniorentochten konden ook dit
jaar rekenen op een volle bezetting. Ook de nieuw aangeboden tochten tussen Deinze en het pittoreske Sint-Martens-Latem
waren een succes.

DORP IN DE KIJKER
Onder deze noemer zette Toerisme Leiestreek in 2014 Vinkt, een deelgemeente van Deinze, in de spotlights. Bestaande evenementen kregen een extra duwtje in de rug en nieuwe initiatieven zoals de fietstocht ‘Kunst op het hof’ werden financieel
ondersteund. Met een handige overzichtsbrochure en een postkaart werd Vinkt een jaar lang extra onder de aandacht van
toeristen gebracht. De brochure bevatte ook logiesarrangementen en 3 wandelingen.

FIETSFEESTEN LEIESTREEK
Na het grote succes van de Fietsfeesten Leiestreek in 2013 bundelde en promootte Toerisme Leiestreek ook in 2014 12 fietsevenementen. 10 Vlaamse en 2 Franse fietsfeesten werden in de kijker gezet na een selectie door de jury. Deze 12 evenementen
trokken in totaal meer dan 30.000 fietsers naar de grensoverschrijdende Leiestreek, ruim 10.000 meer dan in 2013.

LEIESTREEK, VAN BRON TOT MONDING
Toerisme Leiestreek pakte ook uit met 'Leiestreek, van bron tot monding', een handige overzichtskaart met alle toeristische
troeven van de grensoverschrijdende Leiestreek: van musea en kastelen over fietsverhuurders en recreatiedomeinen tot
brouwerijen. De tweetalige kaart werd op 15.000 exemplaren gedrukt en gratis verspreid via de diensten voor toerisme in de
Vlaamse en Franse Leiestreek en via de webshop van Westtoer. Wegens groot succes was er in het najaar al een herdruk op
10.000 exemplaren nodig.
In samenwerking met Lys sans Frontières werden opnieuw speeddates georganiseerd waarop publieke en private ondernemers
nieuwe samenwerkingsverbanden konden smeden.
In dit laatste projectjaar van het Interreg IVa-project 'Leiestreek van bron tot monding' organiseerden Toerisme Leiestreek en
Lys sans Frontières een aantal uitwisselingen over de grenzen heen, zoals een colloquium voor beleidsmakers en –uitvoerders,
en een exclusieve persreis in de Franse en Vlaamse Leiestreek.
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EUROMETROPOOL
Tijdens het laatste werkjaar van het Interreg IV-project van de
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai werden nog enkele belangrijke
acties gerealiseerd.
Een eerste was de nieuwe toeristische pocket van de Eurometropool.
Deze gratis, drietalige pocket belicht de toeristische toppers, de
stadscentra met hun rijk cultureel aanbod en de parken en natuurdomeinen. Er werden 213.000 exemplaren gedrukt, die verspreid
werden via tientallen distributiepunten: toeristische diensten,
hotels, B&B’s en deelnemende toeristische sites. Aansluitend bij de
toeristische pocket werd ook een kortingsbonnenboekje (50.000 exemplaren) uitgegeven met reducties bij 38 attracties uit de
Eurometropool.
Om de lancering van de toeristische pocket te ondersteunen, werd in het najaar een grote communicatiecampagne opgezet
bestaande uit spots op de lokale zenders, digitale affiches in het station van Lille Europe, publicitaire inlassingen in de gedrukte
pers, een Google Adwords campagne en bannercampagnes op de verschillende partnersites. Stewards verspreidden ook meer
dan 31.000 exemplaren van de pocket op de hogesnelheidstreinen tussen Lille, Parijs, Londen en Brussel.

DEELNAME AAN BEURZEN EN ANDERE EVENEMENTEN
Toerisme Leiestreek had een stand op het volgende evenement:
Infobeurs Infodag groepsuitstappen TOV Deinze: op 30 januari 2014
zie: Deel 2: Headlines 2014: 7. Sectorwerking
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3. MEETJESLAND
TOERISME MEETJESLAND NAAR DE HUYSMANHOEVE
Op 16 mei 2014 nam Toerisme Meetjesland zijn intrek in het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo, met als
bedoeling de hoeve - samen met de provincie Oost-Vlaanderen en het Plattelandscentrum Meetjesland - verder uit te bouwen
tot provinciaal streekcentrum voor de regio. Met een centraal infokantoor dat de toeristische info over de hele regio verspreidt
en de projecten van de regiocoördinatie moet de Huysmanhoeve het toeristische ankerpunt van het Meetjesland worden. De
combinatie infokantoor en streekcentrum werd duidelijk gesmaakt bij het grote publiek: in 2014 had de Huysmanhoeve 15.000
bezoekers. Dat waren er 1.500 meer dan in 2013.

PERS EN COMMUNICATIE
Toerisme Meetjesland versterkte verder zijn werking op het vlak van sociale media en andere online kanalen. De Facebookpagina had eind 2014 bijna 2.400 volgers, de Twitteraccount 680. Wat betreft print media verscheen in september zowel bij
Het Belang van Limburg (100.000 exemplaren) als Gazet van Antwerpen (220.000 exemplaren) een toeristische gids die ook
het Meetjesland in de kijker zette. Ook in onder meer Libelle, Pasar, Wereldwijzer Reisforums (Nl), Break en VTB VAB Magazine
verschenen artikels over de regio.

GLUTENVRIJ MEETJESLAND
De campagne 'Glutenvrij Meetjesland' kreeg een eigen Facebook-pagina, die eind 2014 door meer dan 400 mensen werd
gevolgd. Met www.glutenvrijmeetjesland.be ging er ook een minisite online. In januari verzorgden de deelnemende ondernemers een stand met glutenvrije lekkernijen op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Netwerk Meetjesland, in samenwerking met
Voka. Daarop zijn altijd een 500-tal stakeholders uit de regio aanwezig. In november nam de groep deel aan de Wintermarkt
van de VCV (Vlaamse Coeliakie Vereniging) in Sint-Niklaas en werd een gloednieuwe 'Glutenvrij genieten in het Meetjesland'brochure verspreid. Het Meetjesland profileerde zich dus met succes in deze nichemarkt.

Glutenvrij genieten
tussen Brugge en Gent

Volwaardig glutenvrij genieten in Vlaanderen kan nu in het Meetjesland.
Hier kun je naar hartenlust fietsen en wandelen in het rustgevende krekengebied
op de grens met Zeeuws-Vlaanderen. Of ontdek de bosgebieden in het zuiden.
Het aanbod glutenvrije logies en restaurants vind je op www.glutenvrijopreis.be.

WINTER IN HET MEETJESLAND
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De imagocampagne 'Winter in het Meetjesland', die tijdens de winter 2013-2014 al voor de 4de keer liep, leverde minstens 140
boekingen op. Sommige logiesuitbaters gaven hun cijfers niet door. In september 2014 was opnieuw een online winteractie
gepland, maar de interesse vanuit de sector bleek te klein om ermee door te gaan. Na evaluatie wil Toerisme Meetjesland in
2015 de campagne beter voorbereiden en ruimer vooraf lanceren.

UIT IN HET MEETJESLAND
De campagne 'Uit in het Meetjesland' werd in 2014 mee gedragen door 30 (betalende) evenementenorganisatoren, mooi
verspreid over de regio. In de bijhorende brochure, die op 10.000 exemplaren uitkwam, kon Toerisme Meetjesland 115 zomerse
evenementendagen in de kijker zetten, bijna 40 meer dan in 2013. Aan de campagne werd ook een Facebook- en een Twitteractie gekoppeld.

PLATTELANDSBELEVING LANGS DE GRENS
In samenwerking met het Plattelandscentrum Meetjesland en de afdeling Marketing en Communicatie van Toerisme OostVlaanderen startte Toerisme Meetjesland in 2014 met 'Plattelandsbeleving langsheen de grens', een project dat werd goedgekeurd door LEADER Meetjesland, Leie en Schelde. Dit moet resulteren in een nieuw product met 4 wandel- en (digitale)
belevingsroutes rond het bekende stripfiguurtje Boerke, een creatie van striptekenaar Pieter De Poortere die zelf afkomstig is
uit het Meetjesland (Zomergem-Beke). De Boerkesroutes worden gelanceerd in mei 2015.

DEELNAME AAN BEURZEN EN ANDERE EVENEMENTEN
Toerisme Meetjesland had een stand op het volgende evenement:
Glutenvrije Wintermarkt Sint-Niklaas: op 29 november 2014
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4. WAASLAND
APP ONTDEK HET WAASLAND
In 2013 werd het idee gelanceerd om met de Wase diensten
voor toerisme en de gemeentebesturen van het Waasland
een gratis app te ontwikkelen. Digitale applicaties zijn ook in
toerisme, naast infokantoren en brochures, uitgegroeid tot een
belangrijke bron van informatie. Met de app 'Ontdek het Waasland', die op 20 mei 2014 werd gelanceerd, krijgen bezoekers
nu ook via hun smartphone of tablet toegang tot alle toeristische info over de regio. Op de website www.ontdekhetwaasland.be kan alle info uit de app ook via pc worden bekeken.
Toerisme Vlaanderen zorgde voor financiële ondersteuning van
dit project via het impulsprogramma Vlaamse Regio's.
De app 'Ontdek het Waasland
• heeft 8 rubrieken waarin bezoekers allerhande info vinden over het Waasland: wandelen-fietsen-op het water, logeren, trekpleisters, eten&drinken, shopping, evenementen, streekproducten en uit met de kids.
• is zowel beschikbaar voor Apple als Android en kan gratis gedownload worden via de Apple Store of Google Play.
• moet in de toekomst ook gebruikt kunnen worden door personen met een visuele beperking. Er werden verdere stappen
ondernomen om het AnySurfer kwaliteitslabel te behalen.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN
Toerisme Waasland werkte in 2014 verder aan de opmaak van een strategisch beleidsplan toerisme. Het beleidsplan stippelt
het regionale toeristische beleid uit voor een periode van ongeveer 6 jaar, en dit zowel op gebied van promotie als op gebied
van productontwikkeling. Doel is te komen tot een strategisch plan dat inspirerende en tegelijk realistische lijnen uitzet voor
de toekomst. Uiterst belangrijk is dat het plan gedragen is door de steden, gemeenten en de stakeholders in de openbare en
private sector.
In 2014 werden de SWOT, de keuze van de strategische doelstellingen en de keuze van de positionering bepaald. Om tot deze
beslissingen te komen organiseerde Toerisme Waasland 2 toerismeparlementen waarop een 50-tal actoren uit de publiek/private sector werden samengebracht, zowel uit de toeristische als de niet-toeristische sector. Er werden ook face-to-face gesprekken
georganiseerd met stakeholders die een rol van betekenis spelen in het toeristische Waasland.

AMBACHTELIJK WEEKEND
Onder het thema 'Wereldoorlog I' werd op 23 en 24 augustus 2014 het 35ste Ambachtelijk Weekend georganiseerd in het
Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. Ruim 300 ambachtslui en andere creatievelingen namen deel. Het inschrijvingsgeld werd
afgeschaft en de inschrijvingen gebeurden voor het eerst online via www.ambachtelijkweekend.be. Toerisme Waasland werkte
voor het evenement speciale 'ambachtelijke' fiets- en wandelroutes uit, die de verschillende locaties met elkaar verbonden en
die bezoekers via deze website konden downloaden.
Toerisme Waasland besliste na evaluatie dat het Ambachtelijk Weekend aan vernieuwing toe was en stelde het consultancybureau Karvansera aan om het huidige concept te evalueren en aanbevelingen te formuleren. De resultaten hiervan worden
verwacht in 2015.

PUBLICATIES EN PUBLICITEIT
De toeristische gids Waasland werd in 2014 geactualiseerd en vooral verspreid in de regio en de rest van Oost-Vlaanderen. In
het najaar zond TV Oost de reportagereeks 'Verrassend Dichtbij' uit, rond fietsen en wandelen in het Waasland. Rode draad
doorheen de reportages was de nieuwe app 'Ontdek het Waasland' (zie hoger).
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In samenwerking met Mediahuis verscheen de toeristische gids 'Tips om dit voorjaar te ontdekken', met 6 pagina's over het
Waasland en omstreken. De gids zat op 30 april gratis bij Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Op 14 juni en 9
augustus verscheen respectievelijk in Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg bijkomend een advertentie voor de app.

NETWERKWEEK
In de week van 17 februari 2014 organiseerde Toerisme Waasland voor het eerst een netwerkweek. De toeristische sector in het
Waasland werd uitgenodigd om samen met Toerisme Waasland te bekijken wat de mogelijkheden waren tot samenwerking en
hoe partners het best met elkaar in contact konden worden gebracht. Deze eerste editie was meteen een succes: er was veel
interesse vanuit de sector en er werden volop nieuwe contacten gelegd.

DEELNAME AAN BEURZEN EN ANDERE EVENEMENTEN
Toerisme Waasland had een stand op de volgende evenementen:
• Scheldehappening: op 21 april 2014
• Autoloze Zondag Sint-Niklaas: op 21 september 2014
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5. SCHELDELAND
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
toerisme voor regio Scheldeland. Het sleutelwoord in het nieuwe strategisch beleidsplan is samenwerking. Samen met alle
toeristische spelers willen we Scheldeland toeristisch op de kaart zetten. In de 1ste helft van 2014 vonden nog diverse overlegmomenten en bijeenkomsten van de stuurgroep plaats, om de laatste hand te leggen aan de finale versie van dit beleidsplan
Een uitgebreide toelichtingsronde startte vanaf mei: in totaal 41 partners en relevante organisaties kregen een toelichting op
maat die doorgaans positief en in een aantal gevallen met uitgesproken enthousiasme onthaald werd. Vanaf de zomer volgden
de formele goedkeuringen door de betrokken administraties. Het strategisch plan werd definitief goedgekeurd door Toerisme
Oost-Vlaanderen op 25 september, door de provincie Oost-Vlaanderen op 8 oktober, door Toerisme Provincie Antwerpen op 1
oktober en door de provincie Antwerpen op 27 november . Een gepopulariseerde versie van het plan, met oog voor de belangrijkste elementen, werd voorbereid. Het definitieve rapport is klaar en zal in mei 2015 voorgesteld worden.

DE GROOTE OORLOG IN SCHELDELAND
2014 stond voor Toerisme Scheldeland in belangrijke mate in het teken van 100 jaar Groote Oorlog. Rond de gebeurtenissen
tijdens WOI in Scheldeland werden samen met Toerisme Provincie Antwerpen, 8 steden en gemeenten en de dienst Marketing
& Communicatie van Toerisme Oost-Vlaanderen een aantal toeristische producten ontwikkeld die aanzetten om de regio te verkennen, onder meer fiets- en wandelroutes. Dit project werd in 2010 door Toerisme Scheldeland ingediend in het impulsfonds
Groote Oorlog en ontving een subsidie van Toerisme Vlaanderen.
Zie: Deel 2 Headlines 2014: 1.De Groote Oorlog in Scheldeland

FLORALIËNTOCHTEN
Samen met Toerisme Wetteren, Toerisme Waasland en Toerisme Lochristi werden ook in de zomer van 2014 begeleide fietstochten rond de sierteelt georganiseerd. Toerisme Waasland en Toerisme Scheldeland zorgden voor de affiches en de flyers, de
gemeenten stonden in voor de praktische organisatie. Voor Wetteren bleven de Floraliëntochten een groot succes. De 3 tochten
konden rekenen op 130 enthousiaste deelnemers.

S-MAG EN ANDERE PUBLICATIES
S-MAG maakte consumenten in 2014 opnieuw warm voor een bezoek aan Scheldeland, en dat op een frisse en hedendaagse manier. Het toeristisch magazine werd
verspreid in een oplage van 20.000 exemplaren. Geïnteresseerden konden het gratis
aanvragen via de website, maar het lag ook gratis bij de diensten voor toerisme in
heel Vlaanderen en Zuid-Nederland. Gezien het belangrijke thema Groote Oorlog
werd binnenin S-MAG een insert toegevoegd met de verkorte versies van enkele fietsen wandelroutes uit de '100 jaar Groote Oorlog in Scheldeland'-brochures, plus een
overzicht van enkele grote WOI-evenementen in de regio. Deze folder werd ook geblistered bij Plus Magazine en bereikte zo 57.000 abonnees.

SUBSIDIEPROJECT TANARIS
Met het project Tanaris zetten Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Scheldeland (in samenwerking met de steden en gemeenten en de waterwegbeheerder) ook in 2014 verder in op de uitbouw van de Denderstreek als watertoeristische omgeving.
Op de Belgian Boat Show in Flanders Expo in Gent werden in februari de vertaalde vaarkaarten Dender voorgesteld. (zie Deel 2:
Headlines 2014: 5. Watertoerisme)
Omdat Tanaris eind 2015 wordt afgesloten, werd in september 2014 een overleg georganiseerd tussen Toerisme Oost-Vlaanderen/Toerisme Scheldeland, Waterwegen en Zeekanaal en de steden en gemeenten (Dendermonde, Aalst, Ninove, Lebbeke,
Denderleeuw en Geraardsbergen) om te bekijken welke beschikbare middelen nog kunnen aangewend worden.
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Volgende acties werden het meest gedragen door alle aanwezigen:

• randinfrastructuur: plaatsing van infoborden, telkens voor een aanlegplaats en dit stroomopwaarts en stroomafwaarts de
aanlegplaats
• realisatie van een picknickplaats aan de sluis in Denderbelle (Lebbeke), naar analogie met de al ingerichte rustplaatsen

DEELNAME AAN BEURZEN EN ANDERE EVENEMENTEN
Toerisme Scheldeland had een stand op de volgende beurzen:
• Belgian Boat Show Gent: van 8 tot 10 februari en van 14 tot 16 februari 2014
• Zenith Brussel: van 16 tot 20 november 2014
Tijdens de Belgian Boat Show vond het 5de symposium rond watertoerisme plaats, een organisatie van de partners NautiV,
Toerisme Leiestreek, Toerisme Gent en Toerisme Scheldeland.
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DEEL 4:
STATUTAIRE WERKING
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1.ALGEMENE VERGADERING
LEDEN
Leden van rechtswege:
De Provincie 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 (tot 03/09/2014)
M. De Brouwer, C. De Padt (tot 17/12/2014), S. De Potter (vanaf 03/09/2014), E. Dooms, H. Leroy, G. Zenner-De Gryze, L. Van
Boven, S. Van Meirvenne (vanaf 17/12/2014), 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, Gavere, Gent, Geraardsbergen, Haaltert, Hamme, Herzele, Horebeke, Kaprijke, Kluisbergen, Knesselare, Kruibeke, Kruishoutem, Laarne, Lebbeke, Lede, Lierde, Lochristi, Lokeren, Lovendegem, Maarkedal, Maldegem, Melle,
Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Nevele, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Gillis-Waas, Sint-Laureins, Sint-LievensHoutem, 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, Toerisme Hamme, Toerisme Waasland, Toerisme Brakel, VVV Oosterzele, Toerisme Leiestreek, Toerisme Scheldeland.
Aangesloten verenigingen:
A.C.W., Vakantievreugde, Pasar Gent-Eeklo, Gentse Gidsen, vzw Gent Hotels, Pasar Waas en Dender, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen,
Grote Routepaden, Horeca (Oost-) Vlaanderen, Unizo Oost-Vlaanderen, Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, V.T.B. Cultuur,
Gandante vzw
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,
M. Dubrulle, H. Florin, M. Hansens-Boye, L. Lekens, G. Lequy, A. Martens, J. Mathieu-Stevens, G. Moortgat, 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. Van Thuyne, R. Vereecke, M. Vinck-Van Cauter

VERGADERINGEN
De Algemene Vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen kwam twee maal samen, nl. op 25 juni 2014 en 15 december 2014.
Algemene Vergadering op 25 juni 2014
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, verwelkomde de aanwezigen en opende de algemene vergadering. Hij deelde mee
dat de vergadering traditioneel in het teken staat van de afsluiting van het voorbije jaar. Er zal teruggeblikt worden op voorbije
acties en de rekeningen van 2013 zullen voorgelegd worden. Er waren geen opmerkingen of aanvullingen bij de agenda van de
vergadering.
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2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Algemeen manager Katia Versieck meldde dat mevr. Herlinde Trenson, schepen van toerisme van Knesselare, op de Algemene
Vergadering van december 2013 de vraag had gesteld of de problematiek van gemeenten die wel lidgeld betalen bij Toerisme

Oost-Vlaanderen maar niet bijdragen aan de regionale toerismewerking (i.c. Toerisme Meetjesland) gekend was en werd aangepakt. Mevr. Trenson, die vandaag niet aanwezig was, vroeg dit in het verslag op te nemen en hierop op de zitting van vandaag
terug te komen.
Katia Versieck steltde dat Toerisme Oost-Vlaanderen zich bewust is van de problematiek en dat hierop wordt teruggekomen
wanneer de lidmaatschapsbijdrages voor 2015 zal worden besproken (zie pt.6).
Het verslag van de Algemene Vergadering van 19 december 2013 werd zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. Dhr. Roger
Heirwegh vraagt evenwel om als 'verontschuldigd' te worden opgenomen in dit verslag.
3. Toelichtingen bij het jaarverslag
Eddy Couckuyt, gedeputeerde-voorzitter, gaf toelichtingen bij de gedrukte versie van het jaarverslag dat de leden bij hun
aankomst overhandigd kregen. Er waren geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Gedeputeerde Couckuyt verleende het woord aan bedrijfsrevisor Wim Heyndrickx en algemeen manager Katia Versieck voor de
bespreking van de rekeningen 2013.
4. Balans en rekeningen 2013
De balans en rekeningen 2013 werden opgenomen in het jaarverslag en werden toegelicht door de heer Wim Heyndrickx,
bedrijfsrevisor aangesteld door de Algemene Vergadering.
Katia Versieck gaf toelichting bij de exploitatierekeningen (kosten/opbrengsten) en vergeleek deze met het budget. De totale
opbrengsten lagen in de lijn van de verwachtingen (€ 4.181.860). De kosten bedroegen € 4.284.320, wat een verschil gaf van
-€ 102.460.
Wim Heyndrickx besloot de toelichtingen met de vaststelling dat de jaarrekeningen een getrouw beeld gaven van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen op datum van 31 december 2013 en
overeen stemden met de algemeen aanvaarde grondslagen terzake.
Katia Versieck deelde verder mee dat verificateur van het provinciebestuur, de heer Stefaan Desmet, de jaarrekening 2014
nakeek en een verslag zonder voorbehoud afleverde.
De balans en jaarrekeningen 2013 werden éénparig goedgekeurd door de Algemene Vergadering die kwijting gaf aan de
bestuurders.
5. Budgetwijziging 2014
Katia Versieck legde de Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging van het budget 2014 voor. Aan opbrengstenzijde
(€ 4.112.127,18) werd een vermindering van € 113.517 voorgesteld. Bij de ontvangsten werden er minder subsidies van de
projecten Tanaris en Beleef je Eigen Ronde verwacht, meer inkomsten uit de verhuur van de kelder van het Metselaarshuis
en de doorrekening van de huur van de locatie Scheldeland. Aan kostenzijde werd onder meer bij infrastructuur (onderhoud
van routestructuren) een meerkost verwacht, net als bij de werkingskosten. De nieuw geplande wandelnetwerken zullen pas
gerealiseerd zijn in 2015 en geen kosten meer genereren in 2014. De projecten Tanaris en Beleef je Eigen Ronde zullen in 2014
minder kosten genereren. Dit bracht de kosten 2014 op € 4.296.400,00. Het verwachte resultaat voor 2014 wordt -€ 184.272,82
in plaats van de eerder verwachte -€ 229.805,82.
De vraag werd gesteld of TOV bewust verlies maakt. Geputeerde Couckuyt antwoordde dat er voldoende reserves zijn, en deze
beleidsmatig kunnen worden ingezet.
De budgetwijziging werd goedgekeurd.
6. Lidmaatschapsbijdragen 2015
De bijdragen van de leden aan TOV zijn traditioneel laag. Ze zijn bovendien sinds de invoering van de euro, meer dan 10 jaar
geleden, ongewijzigd gebleven. Op voorstel van de Raad van Bestuur werd op de vorige vergadering beslist om de bijdragen
van alle leden in 2014 met 2% te verhogen/indexeren. Hierbij werd rekening gehouden met het feit dat de kosten jaarlijks
stijgen en het provinciebestuur jaar na jaar wel extra inspanningen levert. De wijziging betekent voorts slechts een minimale
verhoging van de bijdragen van onze leden.
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Ondertussen werd in het kader van de meerjarenbegroting de bijdrage van het provinciebestuur aan TOV voor de volgende 5
jaar (2015-2019) goedgekeurd. De toegekende budgetten stijgen jaarlijks met 2%.
Om gelijke tred te houden met de inspanningen van het provinciebestuur, is het voorstel om de bijdragen van de leden (steden
en gemeenten, verenigingen en toegetreden leden) ook in 2015 en de daaropvolgende jaren (2016-2019) met 2% te indexeren.
De Algemene Vergadering gaf haar goedkeuring aan de verhoging.

Katia Versieck kwam terug op de vraag van Herlinde Trenson en Toerisme Meetjesland (zie pt. 2). Ze lichtte de visie van TOV
toe op complementariteit van het lidmaatschap van TOV en de regionale structuur. Er is de lage, eerder symbolische, lidmaatschapsbijdrage op provinciaal niveau en - daarnaast - de werkingstoelage op regionaal niveau waar het gemeentelijk en het
provinciale niveau middelen samenleggen om aan promotie te doen op regionaal niveau. De provinciale en regionale werking
zijn zeer sterk verweven en aanvullend. TOV pleit voor een efficiënte werking en aansluiting bij beide niveaus en zal onderzoeken in welke mate bijdrages samen kunnen worden geïnd. Waar er zich een probleem stelt, zal in eerste instantie overleg
worden gepleegd met de stad of gemeente en de regionale structuur.
7. Bevestiging aanstelling toezichthouder
Op de Algemene Vergadering van 6 juni 2013 werd een commissaris-revisor aangesteld voor de controle van de rekeningen van
TOV voor de boekjaren 2013 tot 2015. TOV heeft naast een commissaris-revisor nog een toezichthouder die, namens het provinciebestuur, jaarlijks de rekeningen van TOV nakijkt en de goede werking van de organisatie bewaakt. Stefaan Desmet, financieel
beheerder, neemt deze taak al jaren voortreffelijk waar.
Op de vergadering van juni 2013 werd zijn opdracht voor de vzw niet herbevestigd. Dhr. Desmet heeft ondertussen wel plichtsgetrouw de rekeningen van TOV nagekeken. De voorzitter stelde voor zijn mandaat als toezichthouder te herbevestigen. De
Algemene Vergadering verklaarde zich hiermee akkoord.
8. Varia en rondvraag
Er waren geen verdere vragen of opmerkingen. De voorzitter dankte de leden voor hun aanwezigheid en nodigde hen uit voor
de receptie, aangeboden door Toerisme Oost-Vlaanderen.
Algemene Vergadering op 15 december 2014
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, verwelkomt de aanwezigen en dankt hen voor hun komst in deze drukke periode.
Hij opent deze 'open' algemene vergadering en overloopt de agenda, die traditioneel in het teken staat van de planning en
begroting voor het volgende jaar. TOV verwelkomt vanavond niet alleen haar leden maar ook een aantal personen en partners
die uit interesse deze vergadering bijwonen. In het kader van de openbaarheid van bestuur voorziet TOV jaarlijks een publieke
zitting waarop alle stakeholders en in het bijzonder de brede toeristische sector, worden uitgenodigd. Zowel de werking van het
voorbije jaar als het werkprogramma voor 2015 zal toegelicht worden. Op die manier wil TOV de brede sector nog nauwer betrekken bij haar werking, en hun inbreng stimuleren. Deze jaarlijkse formele algemene vergadering is niet het enige moment
waarop TOV dat doet. Door het jaar heen zijn er verschillende ontmoetings- en inspiratiemomenten en wordt samen met de
private en publieke actoren verder gebouwd aan het toerisme en de recreatie in Oost-Vlaanderen. Behalve de werking 2014 en
de planning 2015 staat ook de aanstelling van een nieuw provincieraadlid in de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur op
de agenda.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de Algemene Vergadering van 25 juni 2014 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Toelichting werking 2014
Algemeen manager Katia Versieck licht de werking van het afgelopen jaar toe. TOV trad opnieuw met een aantal mooie realisaties naar buiten, waaronder:
• Toeristisch-recreatieve productontwikkeling
Er werd intensief gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe wandelknooppuntennetwerken. Tegen de zomer werd, i.s.m.
Toerisme Vlaams-Brabant, het nieuwe wandelnetwerk Pajottenland voorgesteld. Dat strekt zich uit tot in Geraardsbergen en
Ninove.
TOV verhoogde het comfort langs de bestaande netwerken, met de inrichting van rustplaatsen langs de fietsnetwerken
Meetjesland en de Vlaamse Ardennen.
Het nieuwe digitale onderhoudssysteem voor routestructuren Osyris werd in gebruik genomen. Alle routes en netwerken
worden voortaan 3 keer per jaar grondig geïnspecteerd door 1.500 vrijwilligers. Deze meters en peters werden begin januari
ontvangen in de Oude Vismijn in Gent, voor een kennismaking met het systeem.
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• Ondersteuning en stimulering van de toeristische sector
Logies en horecazaken worden begeleid en gestimuleerd om kwaliteitsvolle producten in de markt te zetten, o.a. met de
jaarlijkse inspiratiedag en de infobeurs Dagtrips voor groepen.
De inspiratiedag (8/12/2014) in Gent stond in het teken van bier en toerisme. Medewerkers van Toerisme Oost-Vlaanderen
en Toerisme Vlaanderen lichtten toe hoe ze in 2015 Vlaanderen willen profileren als bierbestemming. Verschillende sprekers
gaven aan toeristische partners en ondernemers tips over hoe hierop in te spelen. 170 geïnteresseerden schreven zich in.
De infobeurs Dagtrips voor groepen (30/1/2014) in Deinze lokte 380 groepsverantwoordelijken. Zij ontdekten het nieuwe
groepsaanbod uit Oost-Vlaanderen en informeerden zich bij 68 standhouders. 's Namiddags verkenden ze met verschillende
bussen de Oost-Vlaamse Leiestreek.
• MICE-activiteiten
Sinds 2014 zet TOV actief haar schouders onder de ontwikkeling van MICE-activiteiten (Meetings, Incentives, Congresses en
Events) in Oost-Vlaanderen. Er kwam een consulent in dienst om deze activiteiten in kaart te brengen en verder uit te werken, dit in nauwe samenwerking met de vzw MeetinGent en Oost-Vlaanderen (het vroegere Gent Congres) en Toerisme Gent.
Extra middelen komen van het provinciebestuur.
• Communicatie en marketing
Het fiets- en wandelmagazine StapAf werd volledig vernieuwd er verscheen traditiegetrouw 2 keer. Het werd wijd verspreid
via de fiets- en wandelbeurzen in Mechelen en Amsterdam. In 2014 telde het abonneebestand 55.000 adressen in België en
Nederland.
De vernieuwe website van TOV en 4 van haar regio's gingen online. De sites werd wervender, aantrekkelijker en overzichtelijker. Ook de nieuwe online beeldbank werd in gebruik genomen. TOV en haar regio's werden ook actief op sociale media,
waaronder Facebook en Twitter.
• Toeristische regio's
In het kader van de herdenking van WOI pakte Toerisme Scheldeland samen met TOV uit met een gratis fiets- en wandelbrochure met daarin telkens 3 tochten langsheen de oorlogsgeschiedenis van de regio.
In het Waasland en het Meetjesland werden ecoroutes uitgestippeld op de grens van natuur en industrie.
In het kader van het impulsproject 'Beleef je eigen Ronde' werd het tijdsmetingsysteem in de Vlaamse Ardennen geoptimaliseerd en extra gepromoot, o.a. met een Cancellara-fandag in het CRVV.
Samen met o.a.Toerisme Wetteren, Toerisme Gent en de provincie werden producten ontwikkeld rond de restauratie van het
Lam Gods en de verdwijning van de Rechtvaardige Rechters. TOV gaf een wervende brochure uit en een gratis fietskaart langs
plaatsen in/tussen Gent en Wetteren die gelinkt worden aan de legendarische diefstal. Wetteren gaf een digitale wandeling
uit en organiseerde ook begeleide wandelingen. Toerisme Gent lanceerde een Lam Gods-wandeling door de stad.
• LEADER-project 'Proef de Vlaamse Ardennen'
In het kader hiervan en in partnerschap met Horeca Vlaanderen werd gewerkt rond het gebruik van streekproducten (waaronder bieren) in de horeca. Ter afsluiting van het project kwam een brochure uit met een overzicht van lekkere evenementen en culinair genieten in de regio Vlaamse Ardennen, de reeds ontwikkelde culinaire fiets- en wandelroutes en de in 2013
uitgegeven bierkaart.
• Strategische plannen
Zowel Scheldeland als Waasland werkten aan nieuw strategische plannen. Ook in de Vlaamse Ardennen werden de voorbereidingen hiervoor opgestart.
• Promotie van het logiesaanbod
Samen met de andere TPA's, Horeca Vlaanderen, de Federatie voor hoeve- en plattelandstoerisme, de campingsector en de
logiesuitbaters werkte TOV - in de schoot van de vzw Logeren in Vlaanderen - intensief aan de promotie van het logiesaanbod op de binnenlandse markt, en dit aan de hand van het concept 'Vlaanderen Vakantieland'. Eind 2014 verscheen de Logeren in Vlaanderen Vakantielandbrochure voor 2015. 81 Oost-Vlaamse uitbatingen namen deel aan de promotieacties. Het
boek werd op 10 december 2014 voorgesteld op het 'Grootste Ontbijt van Vlaanderen', tegelijk in 5 treinstations waaronder
Gent Sint-Pieters.
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• Vlaanderen Vakantieland
De participatie in het één-programma Vlaanderen Vakantieland werd voortgezet. Dit resulteerde in diverse Oost-Vlaamse
reportages o.a. over het wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken en 100 jaar Groote Oorlog in Scheldeland.
4. Jaarplan en budget 2015
Gedeputeerde-voorzitter Couckuyt overloopt de planning voor 2015, met daarin o.a.:
• Productontwikkeling
TOV zal 2 nieuwe wandelnetwerken ontwikkelen: Meetjeslandse Bossen en Kalkense Meersen/Donkmeer (fase 1). Er worden
ook uitbreidingen van wandelnetwerken voorbereid in de Vlaamse Ardennen en Scheldeland.
In het Sigmagebied/de Scheldepolders wordt het grootschalige natuurrecreatief project 'Schelde sterk merk' uitgewerkt, met
o.a. de realisatie van enkele wandellussen.
Er wordt intensief ingezet op kwaliteitsbewaking en –verbetering van onze duizenden kilometers fiets- en wandelroutes (zie
Osyris hierboven)
Een aantal grootschalige projecten met regionale invalshoek worden verder afgewerkt, o.a. Tanaris en 'Beleef je eigen
Ronde'. In 2015 verschijnt een nieuwe Rondepocket voor sportieve fietstoeristen.
Er wordt bekeken of er aan productontwikkeling kan gedaan worden rond nautisch erfgoed, eventueel met ondersteuning
van Toerisme Vlaanderen.
• Ondersteuning van de sector
Ook in 2015 zullen meerdere info- en ontmoetingsmomenten georganiseerd worden. Geïnteresseerden worden ook samengebracht rond thema's met toeristisch potentieel, zoals bier en de Oost-Vlaamse sierteelt (n.a.v. de Floraliën in 2016). De
communicatie met de sector zal worden opgefrist en geïntensifieerd, met (bij goedkeuring) de ontwikkeling van een digitaal
sectorplatform.
• Communicatie en marketing
StapAf zal 2 keer verschijnen en er zal opnieuw intensief gecommuniceerd worden met consumenten, de sector en de toeristische pers via e-nieuwsbrieven en sociale media. Er komen diverse thematische marketingcampagnes, waarvan enkele i.s.m.
de regio's en de stad Gent.
• Toeristische regio's
Er staan enkele nieuwe producten gepland rond kunst & cultuur in de Leiestreek en het Lam Gods in Gent en Oost-Vlaanderen.
Toerisme Waasland zal i.s.m. TOV werken rond de grens en rond 'De Elfde van den Elfde', een nieuwe TV-serie rond Prosperpolder. TOV participeert samen met het provinciebestuur aan de productie van deze reeks.
In het Meetjesland wordt gewerkt rond het LEADER-project Plattelandsbeleving langs de grens, met o.a. de realisatie en
promotie van Boerkesroutes.
Voor Scheldeland komt het WOI-project uitgebreid aan bod, voor de Vlaamse Ardennen de Ronde en het fietserfgoed. Provinciebreed worden de eet- en tafelcultuur en de Oost-Vlaamse bieren in de kijker gezet.
Het nieuwe strategische plan voor Scheldeland wordt begin 2015 voorgesteld, dat van het Waasland in april 2015. Voor de
Vlaamse Ardennen zal in 2015 een nieuw strategisch plan worden opgemaakt.
• Verder zal er in 2015 intensief ingezet worden op het interprovinciale samenwerkingsverband Logeren in Vlaanderen Vakantieland, zijn er een aantal marketingonderzoeken gepland en zal er verder gewerkt worden aan een betere verzameling en
ontsluiting van beleidsondersteunende gegevens.
Algemeen manager Versieck geeft een uitgebreide toelichting bij het budget voor 2015. Zij stipt aan dat het tekort zal aangevuld worden met een opname uit de reserves van € 276.701.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarplan en de begroting.
De Algemene Vergadering keurt het jaarplan en de begroting voor 2015 goed.
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5. Nieuwe vertegenwoordiger provincieraad en aanstelling als bestuurder
Gedeputeerde Couckuyt deelt mee dat de provincieraad beslist heeft provincieraadslid Sara De Potter aan te stellen als vertegenwoordiger van het provinciebestuur in de Algemene Vergadering, ter vervanging van Joris Vandenbroucke die Vlaams
Parlementslid werd.

De provincieraad stelt eveneens voor mevr. De Potter aan te stellen als lid van de Raad van Bestuur in de categorie provincieraad, ter vervanging van Joris Vandenbroucke.
De Algemene Vergadering neemt akte en benoemt mevr. Sara De Potter als lid van de Raad van Bestuur.
6. Varia en rondvraag
Algemeen manager Versieck deelt de data mee van de volgende algemene vergaderingen, namelijk 3 juni en 9 december 2015.
Mevrouw H. Trenson verwijst naar de vergaderingen van 19 december 2013 en 25 juni 2014, waarop de problematiek aan bod
kwam van gemeenten die lidgeld betalen bij Toerisme Oost-Vlaanderen maar niet bijdragen aan de regionale toerismewerking.
Er werd toen bevestigd dat Toerisme Oost-Vlaanderen dit als probleem erkent en dat inititiatieven zouden worden genomen
om de werking op provinciaal en regionaal niveau beter op elkaar af te stemmen en eventueel provinciale en regionale
bijdrages samen te innen of te koppelen. Ze is op de hoogte dat hieromtrent ondertussen verschillende denkpistes gelanceerd
werden waaronder een statutenwijziging van TOV. Ze vraagt naar de stand van zaken van dit dossier.
Algemeen manager Katia Versieck antwoordt dat er hieromtrent inderdaad verschillende denkpistes worden onderzocht. TOV
streeft ernaar om een koppeling te maken tussen de lidmaatschapsbijdrages van steden en gemeenten aan het provinciale
niveau en het regionale niveau. Zoals al eerder aangegeven, worden de bijdrages als complementair beschouwd. Er zijn verschillende manieren waarop dit zou kunnen gebeuren. Scenario's en hun impact worden onderzocht. Belangrijk is dat we goed
doordacht te werk gaan én in overleg met betrokken partners (steden en gemeenten). Momenteel wordt inderdaad de piste van
statutenwijziging van TOV verder onderzocht. Met de Raad van Bestuur van Toerisme Oost-Vlaanderen zullen in het voorjaar
2015 besprekingen gehouden worden zodat op de Algemene Vergadering van juni 2015 een voorstel kan worden voorgelegd.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en nodigt hen uit voor de receptie, aangeboden door Toerisme OostVlaanderen.

2. RAAD VAN BESTUUR
LEDEN
De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
Namens de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen:
E. Couckuyt, gedeputeerde, voorzitter
H. Bruggeman, gedeputeerde, ondervoorzitter
Namens de provincieraad van de Provincie Oost-Vlaanderen:
J. Vandenbroucke, ondervoorzitter (tot 03/09/2014)
M. De Brouwer
C. De Padt
S. De Potter (vanaf 15/12/2014)
H. De Sutter
E. Dooms
S. Herman
H. Leroy
G. Zenner-De Gryze
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Namens de steden en gemeenten:
L. Bats, Sint-Niklaas (Waasland)
R. De Coninck, Eeklo (Meetjesland)
M. De Meulemeester, Oudenaarde (Vlaamse Ardennen)
C. De Vriese, De Pinte (Leiestreek)
D. Poriau, Merelbeke (Scheldeland)
A. Storms, Gent

Namens de V.V.V.'s:
L. Lampaert, VVV De Lieve (Meetjesland)
J. De Vlieger, GVVV Leiestreek (Leiestreek)
J. De Maere, Toerisme Waasland (Waasland)
H. De Wulf, Toerisme Scheldeland (Scheldeland)
L. Hoorens, Toerisme Vlaamse Ardennen (Vlaamse Ardennen)
Namens de Verenigingen:
J. Browaeys, VOKA – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
W. Geirnaerdt, Unizo Gent-Meetjesland
T. Joiris, Horeca Oost-Vlaanderen
M.-C. Martens, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen
Adviserende leden:
M. Expeels, verdiensten
M. Schapmans, Toerisme Vlaanderen
E. Van De Wiele, directeur dienst Toerisme Gent
K. Versieck, algemeen manager
M. Belmans, manager marketing, sector- en regiowerking
P. Goffaux, manager recreatieve infrastructuur, facilitair beheer en distributie
M. Dheere, penningmeester

VERGADERINGEN
De Raad van Bestuur vergaderde in 2014 op volgende data: 27 februari, 3 april, 5 juni, 25 september, 12 november en 15
december.
Alle beslissingen met betrekking tot de globale werking van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen werden aan de goedkeuring van
de Raad van Bestuur onderworpen.
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DEEL 5:
PERSONEEL
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De in 2013 opgestarte herstructurering kreeg in 2014 verder vorm.

1. Organisatie- en loopbaanmodel
Toerisme Oost-Vlaanderen voerde in 2014 een doorzichtig functie- en loopbaanmodel in. Alle huidige en toekomstige functies
worden ingepast in een bepaald niveau en functieklasse, met bijpassende functietitels en salarisschalen. Het basismodel wordt
nog verder uitgewerkt en zal in 2015 zijn neerslag vinden in de uitwerking van gedetailleerde functiefiches met bijhorende
verantwoordelijkheden en takenpakketten voor elk van de personeelsleden.

2. Wijzigingen
MANAGEMENT
De taken op managementniveau werden in 2014 als volgt vastgelegd:
Katia Versieck, algemeen manager
verantwoordelijkheden: algemene verantwoordelijkheid en rechtstreeks verantwoordelijk voor beleid en organisatie, personeelszaken en financiën
stuurt aan: algemene diensten, cel data en onderzoek, cel projectwerking en regiowerking (beleid, organisatie en financiën)
Mieke Belmans, manager marketing, sector- en regiowerking
verantwoordelijkheden: verantwoordelijk voor marketing en communicatie, sectorwerking en regiowerking
stuurt aan: afdeling marketing en communicatie, cel sectorwerking en regiowerking (dagelijkse werking)
Pierre Goffaux, manager recreatieve infrastructuur, facilitair beheer en distributie
verantwoordelijkheden: verantwoordelijk voor kwaliteit recreatieve producten (routestructuren) en dienstverlening, onthaal en
distributie en facilitair beheer
stuurt aan: cel recreatieve infrastructuur, cel onthaal en distributie en technische cel

DIENSTEN
De afdeling ‘productontwikkeling en infrastructuur’ werd opgesplitst in 2 cellen:
de cel ‘projectwerking’ met 3 projectcoördinatoren geeft op een zelfstandige manier complexe en/of grootschalige projecten met soms organisatiebrede impact vorm. De toeristische projecten kunnen uiteenlopend zijn. In 2014 hadden de projecten
waaraan werd gewerkt nog een sterk recreatief-infrastructurele inslag (ontwikkeling kwaliteitsbehoudsysteem routestructuren,
ontwikkeling wandelnetwerken) maar ook bredere toeristische projecten zoals rond watertoerisme (bv. project Tanaris), regionale thema’s (bv. project Beleef je Eigen Ronde rond de Ronde Van Vlaanderen) werden centraal uitgewerkt.
de cel ‘recreatieve infrastructuur’ spitst zich voornamelijk toe op het kwaliteitsbehoud en verbetering van de bestaande routestructuren, waaronder de fiets- en wandelnetwerken.

NIEUWE FUNCTIES
MICE-consulent
Toerisme Oost-Vlaanderen ontvangt sinds 2014 extra middelen van het provinciebestuur om een personeelslid in te zetten voor
de ontwikkeling van MICE-activiteiten (Meetings, Incentives, Congresses en Events). Lynn Steyaert werd aangeworven en werkt
sinds maart 2014 mee aan de uitvoering van de opdracht en doelstellingen van de vzw Gent Congres, omgevormd tot vzw Gent
en Oost-Vlaanderen Convention Bureau en staat in voor de ontwikkeling en promotie van het MICE-gebeuren in Oost-Vlaanderen.
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Projectcoördinatoren
De functie van projectcoördinator (zie cel ‘projectwerking’) is vrij nieuw in de organisatie. Projectcoördinatoren werken organisatiebreed en behartigen projecten met diverse invalshoeken (infrastructuur, marketing, …). Ze werken hiervoor samen

met de verantwoordelijken van verschillende cellen in de organisatie. Nieuwe projectcoördiantoren zijn Stijn Vinck (voorheen
afdelingshoofd recreatieve infrastructuur) en Frederik Goossens (voorheen tijdelijk deskundige recreatieve infrastructuur).

BEËINDIGING ARBEIDSCONTRACT EN VERVANGINGEN
In maart 2014 nam Westtoer een nieuwe regiocoördinator, Katrien Six, voor de provinciegrensoverschrijdende regio Leiestreek
in dienst.
Door stopzetting van de vzw Tafelen in Vlaanderen/Vlaanderen Lekker Land en integratie van de toeristische productlijnen
‘eten en drinken’ in de werking van Toerisme Vlaanderen, werd een einde gesteld aan het arbeidscontract van Annelies Mertens, consulent Vlaanderen Lekker Land bij Toerisme Oost-Vlaanderen.
In 2014 verliet Lieve Roelandt, manager HR en interne zaken de organisatie. Er werd voor geopteerd om de functie niet ongewijzigd opnieuw in te vullen. Er werd beslist een coördinator personeelszaken en administratie aan te werven die, als naaste
stafmedewerker van de algemeen manager, een cruciale plaats inneemt in de uitbouw van een goed personeelsbeleid en een
dynamische organisatiestructuur.
Deze persoon zal niet alleen de personeelszaken en –administratie behartigen maar eveneens de administratieve en organisatorische aspecten van de vzw. De aanwervingsprocedure werd afgerond in 2014 maar leidde pas tot effectieve tewerkstelling
van een nieuw personeelslid in 2015.

3. PERSONEELSOVERZICHT per 31 december 2014
De centrale diensten in Gent werden op 31 december 2014 bemand door 28 personen. Centraal wordt een eigen provinciebrede werking ontwikkeld. De centrale diensten werken ook coördinerend en ondersteunend naar de regiocoördinatiecellen.
De regiocoördinatiecellen worden bemand door een regiocoördinator en één of meerdere regiomedewerkers. De regiocoördinaties zijn het eerste algemene contactpunt voor een regio en volgen de regionale werking op. De regiocoördinatiecellen zijn
gehuisvest in de regio’s Eeklo voor het Meetjesland, Sint-Niklaas voor het Waasland, Dendermonde voor Scheldeland, Ronse
voor de Vlaamse Ardennen, Kortrijk voor de Leiestreek.

Algemene leiding
Katia Versieck, algemeen manager

Managementteam
Katia Versieck, algemeen manager
Mieke Belmans, manager marketing, sector- en regiowerking
Pierre Goffaux, manager recreatieve infrastructuur, facilitair beheer en distributie

Medewerkers centrale diensten
Algemene diensten
Melissa Dheere, verantwoordelijke boekhouding en personeelsadministratie
Chris Dobbelaere, directiesecretariaat
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Marketing en communicatie
Tim Bottelberghe, afdelingshoofd marketing en communicatie
Steven De Backer, verantwoordelijke communicatie
Bram Elewaut, deskundige digitale media
Caroline De Ruyck, copywriter
Jan Lehoucq, medewerker lay-out
Lut Busschots, polyvalent medewerker

Sectorwerking
Jo Petrus, consulent sectorwerking
Deborah Ongena, consulent verblijfstoerisme
Theo De Meyer, consulent verblijfstoerisme
Lynn Steyaert, consulent MICE-sector
Projectwerking
Stijn Vinck, projectcoördinator
Frederik Goossens, projectcoördinator
Sara Van Cotthem, projectcoördinator
Recreatieve infrastructuur
Veronique Eeckhaut, deskundige recreatieve infrastructuur
Annelies De Roo, deskundige recreatieve infrastructuur
Ronnie Boeykens, medewerker recreatieve infrastructuur
Data en onderzoek
Els De Groote, verantwoordelijke data en onderzoek
Dorothy Lamiroy, deskundige data en onderzoek
Onthaal, distributie en technische dienst
Petra Cayman, medewerker onthaal en distributie
Piet d’Alcantara, medewerker onthaal en distributie
Sabrina Brusselman, polyvalent medewerker
Peter Pruydt, medewerker technische dienst
Antoine Vanden Bossche, medewerker technische dienst
Medewerkers regiocoördinatiecellen
Vlaamse Ardennen
Wim Haesebeyt, regiocoördinator Vlaamse Ardennen
Ann De Pauw, regiomedewerker Vlaamse Ardennen
Vera De Temmerman, medewerker regiowerking Vlaamse Ardennen
Meetjesland
Erik Hennes, regiocoördinator Meetjesland
Bart Van Damme, regiomedewerker Meetjesland
Waasland
Els Maes, regiocoördinator Waasland
Heidi Schaght, regiomedewerker Waasland
Scheldeland
Inge Stevens, regiocoördinator Scheldeland
Thijs Goessens, regiocoördinator Scheldeland (waarnemend)
Tamara Corijn, regiomedewerker Scheldeland
Leiestreek
Katrien Six, regiocoördinator Leiestreek
Emmanuel Derdeyn, regiomedewerker Leiestreek
Lien Vanhaverbeke, regiomedewerker Leiestreek
Personeel Leiestreek in gezamenlijke dienst met Westtoer
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DEEL 6:
FINANCIEEL VERSLAG
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (in EURO)			
ACTIVA			
VASTE ACTIVA
COMPUTERSOFTWARE		
TERREINEN & GEBOUWEN		
MEUBILAIR & ROLLEND MATERIEEL		
BORGTOCHTEN 		
				
VLOTTENDE ACTIVA

550.216,43
140.673,89
392.720,00
13.750,84
3.071,70
2.864.367,89

OVERIGE VORDERINGEN > 1 JAAR		
56.000,00
VOORRAAD AUTOROUTES		
2.601,60
VOORRAAD FIETSROUTES		
26.241,62
VOORRAAD FIETSNETWERKKAARTEN		
12.549,45
VOORRAAD WANDELROUTES		
28.051,66
VOORRAAD THEMATOCHTEN		
7.213,51
VOORRAAD RUITTERROUTES		
1.352,50
VOORRAAD FIETSBOXEN
1.796,70
VOORRAAD WANDELBOXEN
1.710,84
VOORR WANDELNETWERKKAARTEN		
3.580,54
VOORRAAD FIETSNETWERKBOXEN
519,27
VORDERINGEN < 1 JAAR			
- KLANTEN		
49.276,69
- OVERIGE VORDERINGEN		
200.106,65
GELDBELEGGING		
393.953,20
LIQUIDE MIDDELEN		
1.957.694,88
OVERLOPENDE REKENINGEN		
121.718,78
				
TOTAAL ACTIVA		
3.414.584,32
				
		

PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN
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2.652.218,34

FONDSEN VAN DE VERENIGING		
BESTEMDE FONDS SOCIAAL PASSIEF		
WERKINGSRESERVE VOORBIJE JAREN		
VERLIES VAN HET BOEKJAAR		
VOORZIENING PENSIOENEN 		
VOORZIENING GASTENKAMERS		
VOORZIENING GELDBELEGGING		
VOORZIENING PROJECTEN		
				
SCHULDEN
LEVERANCIERS		

94.869,99
584.000,00
1.950.585,91
-30.201,66
25.901,50
14.562,60
2.500,00
10.000,00

BELASTINGEN		
BEZOLDIGINGEN		
OVERLOPENDE REKENINGEN		
				
TOTAAL PASSIVA		
				

6.563,12
255.959,04
12.491,42

762.365,98
487.352,40

3.414.584,32

OPBRENGSTEN

Reëel

Budget

127.236,23

107.500,00

VERKOOP AUTOROUTES
VERKOOP FIETSNETWERKKAARTEN
VERKOOP FIETSROUTES
VERKOOP WANDELROUTES
VERKOOP THEMATOCHTEN
VERKOOP RUITERROUTES
VERKOOP WANDELNETWERKKAARTEN
VERKOOP BROCHURES DERDEN
VERKOOP DIVERS

1.363,85
78.283,86
14.690,21
17.180,37
1.948,50
219,12
11.154,06
435,14
1.961,12

500,00
60.000,00
14.000,00
13.000,00
5.000,00
200,00
12.000,00
1.800,00
1.000,0

LIDGELDEN

37.056,78

37.130,00

LIDGELD STEDEN EN GEMEENTEN
34.623,30
LIDGELD VVV’S
1.073,40
LIDGELD VERENIGINGEN
667,94
PERSOONLIJKE LIDMAATSCHAPPEN
692,14
		
TOELAGEN PROVINCIEBESTUUR
3.637.560,00

34.900,00
1.070,00
660,00
500,00

VERKOPEN

3.635.064,18

PARTICIPATIE IN PROJECTEN
35.000,00
TOELAGEN IN DE WERKING
3.602.560,00
		
TOELAGEN TOERISME VLAANDEREN
131.755,79

32.500,00
3.602.564,18

INFRASTRUCTUUR FIETS- & WANDELNETWERKEN
29.039,65
INFRASTRUCTUUR PROJECTEN
88.534,12
BEGELEIDING STRATEGISCHE PLANNING WAASLAND
12.000,00
TEWERKSTELLINGSPROJECT
2.182,02
		
DIVERSE ONTVANGSTEN
256.350,75

36.000,00
83.000,00
12.000,00
0,00

131.000,00

189.433,00

TUSSENKOMST VERZENDINGSKOSTEN
26.482,94
SPONSERING EN PARTICIPATIES
10.959,36
INFODAG DAGTRIPS GROEPEN
5.323,61
RECUPERATIE PERSONEELSKOST: GROEPSVERZEKERING/MAALTIJDCHEQUES
34.064,38
GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN/ COLLABOR8
25,75
GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN/ I3VT FIETSONDERZOEK LEIESTREEK
1.515,95
ANDERE PROJECTEN
37.651,96
SOCIALE TUSSENKOMSTEN
107.002,15
DOORFACTURATIES
6.783,33
UITZONDERLIJKE ONTVANGSTEN
12.099,68
STRUCTURELE INTERPROFESSIONELE LOONCORRECTIE
4.125,87
ONVOORZIENE ONTVANGSTEN
10.315,77
		
ONTVANGSTEN FINANCIEEL
17.375,21

12.000,00

INTRESTEN

12.000,00

17.375,21

23.000,00
14.100,00
5.000,00
38.300,00
0,00
0,00
10.300,00
86.000,00
2.833,00
8.900,00
0,00
1.000,00

		
TOTALE OPBRENGSTEN
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4.207.334,76

4.112.127,18

KOSTEN

Reëel

Budget

		

KOSTEN BROCHURES

56.522,39

47.500,00

FIETSNETWERKKAARTEN
FIETSROUTES
WANDELROUTES
THEMATOCHTEN
BROCHURES DERDEN

17.972,49
33.477,34
1.447,50
0,00
3.625,06

28.000,00
6.000,00
4.000,00
6.000,00
3.500,00

VOORRAADWIJZIGING HANDELGOEDEREN

16.247,98

8.000,00

VOORRAADWIJZIGING HANDELSGOEDEREN

16.247,98

8.000,00

223.823,04

207.500,00

VERZENDINGSKOSTEN
BUREELBENODIGDHEDEN
INFORMATICA
TELEFONIE
HUISVESTING GENT EN REGIO'S
PAPIER/OMSLAGEN
BIBLIOTHEEK/ABONNEMENTEN
VERGADERKOSTEN BESTUURSORGANEN
DIENSTVOERTUIGEN
KOSTEN JAARVERSLAG/ NIEUWSBRIEVEN
KOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT/ REVISOREN/ MAALTIJDCHEQUES
BANKKOSTEN
HUURKOST KOPIEMACHINE
DIVERSE SECRETARIAATSKOSTEN

73.395,52
7.397,01
19.614,82
7.382,90
65.507,61
3.035,61
269,38
11.469,45
5.605,04
6.736,48
16.948,74
1.184,64
2.962,27
2.313,57

50.500,00
5.000,00
30.000,00
7.800,00
69.500,00
1.000,00
500,00
7.500,00
5.500,00
9.200,00
15.500,00
500,00
3.000,00
2.000,00

PUBLICATIES

61.230,13

67.750,00

GRATIS ROUTEBROCHURES
STAPAF MAGAZINE
ALGEMENE KOSTEN BROCHURES
ANDERE UITGAVEN

2.348,13
58.456,00
426,00
0,00

2.500,00
60.000,00
250,00
5.000,00

BEURZEN EN WORKSHOPS

14.505,92

21.500,00

WANDEL-& FIETSBEURS AMSTERDAM
WANDEL-& FIETSBEURS MECHELEN
INFODAG DAGTRIPS VOOR GROEPEN
DECORATIEMATERIAAL ALGEMEEN

1.563,89
178,00
12.084,03
680,00

4.000,00
4.000,00
11.000,00
2.500,00

PERS EN P.R.

97.593,90

122.000,00

PERSONTVANGSTEN/-CONFERENTIES/-BEZOEKEN
SAMENWERKING VRT-TELEVISIE
RELATIEGESCHENKEN/ PRIJZEN
COMMUNICATIE SECUNDAIRE DOELGROEPEN

1.039,26
80.000,00
559,55
15.995,09

7.000,00
80.000,00
15.000,00
20.000,00

368.265,50
158.589,30
6.700,00
31.596,10
155.512,80

413.000,00
200.000,00
25.000,00
33.000,00
145.000,00

AUDIO-VISUEEL MATERIAAL & UITRUSTING

15.867,30

10.000,00

STUDIES/ONDERZOEKEN

14.246,00

20.400,00

4.446,00

14.000,00

WERKINGSKOSTEN

PUBLICITEIT
EIGEN CAMPAGNES - BINNENLAND
EIGEN CAMPAGNES - BUITENLAND
MAILINGS
INTERNET - WEBSITE

EIGEN STUDIES/ ONDERZOEKEN
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AANKOOP STUDIES/ RAPPORTEN

6.800,00

3.400,00

PARTICIPATIE IN GEZAMELIJKE STUDIES

3.000,00

3.000,00

KOSTEN

Reëel
		
INFRASTRUCTUUR
202.589,44
FIETSNETWERKEN
WANDELROUTES
WATERGEBONDEN ROUTES
WANDELNETWERKEN
ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN ALGEMEEN

170.000,00

49.247,32
17.638,08
12.806,41
31.874,80
91.022,83

55.000,00
30.000,00
12.000,00
0,00
73.000,00

2.395.392,14

2.438.975,00

2.142.913,07
65.767,11
6.093,18
28.636,21
122.676,13
29.306,44

2.181.675,00
65.000,00
15.000,00
23.000,00
125.600,00
28.700,00

ANDERE KOSTEN

69.516,65

84.000,00

AFSCHRIJVINGEN

69.516,65

84.000,00

TOEVOEGING WAARDEVERM VORD TH 1 JR

1.516,00

0,00

TOEVOEGING WAARDEVERMINDERINGEN VORDERINGEN

1.516,00

0,00

VOORZIENINGEN EN TERUGNAMES

-41.297,00

-6.275,00

TERUGNAME VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN
TERUGNAME VOORZIENINGEN & RISICO'S/KOSTEN

-25.697,00
-15.600,00

-6.275,00
0,00

DIVERSEN

186.894,32

103.000,00

BEDRIJFSBELASTINGEN
WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN
NIET AFTREKBARE BTW

4.688,15
4.003,45
178.202,72

3.000,00
0,00
100.000,00

TOELAGEN/ONDERSTEUNINGEN

570.490,01

599.050,00

TOELAGEN GASTENKAMERS
5.600,00
BIJDRAGE TOERISME LEIESTREEK
31.967,00
BIJDRAGE TOERISME MEETJESLAND
53.347,74
BIJDRAGE TOERISME SCHELDELAND
58.000,00
BIJDRAGE TOERISME VLAAMSE ARDENNEN
55.776,00
BIJDRAGE TOERISME WAASLAND
57.613,00
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/ DIVERS
40.274,00
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/ LEADER HORECA VLAAMSE ARDENNEN
8.044,40
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/ LEADER UNE AUTRE PROVENCE VLAAMSE ARDENNEN
15.584,07
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/ PDPO DE GRENS MEETJESLAND
0,00
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/ PDPO TANARIS SCHELDELAND
2.904,00
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/ IMPULS BELEEF JE EIGEN RONDE VLAAMSE ARDENNEN
113.752,00
TOELAGEN LOKALE BROCHURES & UITGAVEN
1.564,59
GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN/ I3VT FIETSONDERZOEK LEIESTREEK
1.653,94
KOST FIETSVRIENDELIJKE RECA
322,83
LOGEREN IN VLAANDEREN
124.086,44
		
TOTALE KOSTEN
4.237.536,42
		

0,00
32.500,00
57.250,00
58.000,00
55.800,00
57.000,00
44.000,00
4.000,00
0,00
16.000,00
20.000,00
125.000,00
5.000,00
0,00
500,00
124.000,00

PERSONEEL
PERSONEEL
PERSONEEL DERDEN
OPLEIDING PERSONEEL, PROSPECTIE & STUDIEREIZEN
REISKOSTEN PERSONEEL
VERZEKERINGEN PERSONEEL
ANDERE PERSONEELSKOSTEN

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (VERLIES)
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Budget

- 30.201,66

4.296.400,00

- 184.272,82

Lijst met afkortingen
• CRVV: Centrum Ronde van Vlaanderen
• LEADER: Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale, een Europees subsidiëringsprogramma voor
plattelandsontwikkeling
• MICE: Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions
• Osyris: onderhoudssysteem voor de recreatieve infrastructuur
• PTO's: provinciale toeristische organisaties
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• SWOT-analyse: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats-analyse

Colofon
Coördinatie en eindredactie: Caroline De Ruyck
Foto’s: Toerisme Oost-Vlaanderen, Beeldenbank Scheldeland, D. de Kievith, Zwyp, J. Darthet, D. Stockman, D. Samyn, Westtoer, B.AD
Druk: Perka, Maldegem
Verantwoordelijke uitgever: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Met dank aan alle medewerkers van Toerisme Oost-Vlaanderen en de toeristische regio’s die input leverden voor dit jaarverslag.
D/2015/0332/8

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Pac Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

