Jaarverslag
2015

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

VOORWOORD
Het mag gezegd: 2015 was een bijzonder productief en succesvol jaar voor
Toerisme Oost-Vlaanderen. Niet alleen kunnen we prat gaan op een paar
fraaie en succesvolle nieuwe producten, onze sectorwerking draaide op
volle toeren en dankzij onze doorgedreven perswerking konden we OostVlaanderen zowel nationaal als internationaal sterker dan ooit profileren
als een toeristisch aantrekkelijke, gastvrije provincie.
Niemand kon er dit jaar naast kijken dat we twee nieuwe wandelnetwerken openden: Meetjeslandse Bossen en Kalkense Meersen-Donkmeer
(fase 1), echte aanwinsten voor het wandeltoerisme in Oost-Vlaanderen.
Voor iedereen die er graag te voet opuit trekt maar ook voor lokale ondernemers zijn wandelnetwerken prachtige producten. Geen enkele wandeling is compleet zonder een drink- of eetstop onderweg, of voor sommigen
een overnachting in de regio. Op die manier leveren wandelnetwerken
telkens weer een mooie bijdrage aan de omzet van onze toeristische ondernemers.
Met de campagne Plan Bier en de bijhorende fiets- en wandelkaarten voor
de Vlaamse Ardennen en Scheldeland zetten we in 2015 intensiever dan
ooit in op biertoerisme, samen met de brouwers, horeca en andere toeristische actoren. Zij sprongen enthousiast met ons op de kar, om sàmen
Oost-Vlaanderen te promoten als bierbestemming. Dat we reeds in de
ontwikkelingsfase van Plan Bier ook de toeristische ondernemers zouden betrekken, was de evidentie zelve. Uit eerdere projecten leerden we
immers dat samenwerking loont: door de krachten te bundelen, kunnen
overheid en ondernemers sterkere producten ontwikkelen. Producten die
de beleving voor de toeristen vergroten, genereren meer bezoekers en bezorgen zo de plaatselijke economie een extra duwtje in de rug. Het thema
‘ bier’ moet de komende jaren een blijver worden: alles wat we in 2015
hierrond realiseerden, betekende slechts het startpunt voor een groeiend
en verder evoluerend aanbod aan arrangementen en andere initiatieven
rond dit thema.
Om onze communicatie met de sector verder te optimaliseren, lanceerden we eind 2015 een uitgebreide sectorwebsite. Die verzamelt àlle B2B
informatie binnen Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s, zoals onze
werking, tools en cijfers, en houdt toeristische ondernemers en persmedewerkers met regelmatige nieuwsberichten op de hoogte van het laatste
toeristische nieuws in de provincie.

Nieuw wat betreft onze perswerking waren de inspanningen voor het
meten van de impact ervan. Voor 2015 konden we uitpakken met een excellent rapport: Auxipress, een bureau gespecialiseerd in mediascreening,
becijferde de commerciële mediawaarde van alle artikels die op ons initiatief of met onze medewerking verschenen, samen op bijna € 1,5 miljoen.
Anders gezegd: Toerisme Oost-Vlaanderen was meer dan ooit prominent
aanwezig in de pers, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Ook de
marketingrapporten waren nieuw: zij worden maandelijks opgemaakt en
gepubliceerd op de sectorwebsite en bieden zowel onszelf als de sector een
overzicht van de concrete prestatiecijfers van bijvoorbeeld de verkoop van
onze producten, de downloads op de website en onze prestaties op sociale
media.
Bovenstaande is uiteraard nog maar een kleine greep uit de inspanningen
die we ook in 2015 ondernamen om het toerisme in Oost-Vlaanderen verder uit te bouwen en te promoten. Zoals steeds werd er weer intensief ingezet op onder meer het interprovinciale samenwerkingsverband Logeren
in Vlaanderen Vakantieland, we bouwden onze MICE-werking verder uit,
zetten onverminderd in op het partnerschap met de regionale organisaties
en slaagden er dankzij het onderhoudssysteem Osyris in om beter dan
ooit de kwaliteit te bewaken van onze ondertussen duizenden kilometers
– voornamelijk – fiets- en wandelroutes. Een gedetailleerd overzicht van
onze werking in 2015 vindt u in dit jaarverslag.
Dank aan allen die dit jaar met ons meewerkten aan een nog mooier toeristisch Oost-Vlaanderen: de collega’s van de deputatie en de Provincieraad
die onze initiatieven mee ondersteunden, en alle medewerkers van Toerisme Oost-Vlaanderen die ze bedachten, realiseerden en/of promootten.
Eddy Couckuyt
gedeputeerde voor toerisme
voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen
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DEEL 1:
ALGEMENE WERKING

1. KERN VAN DE ORGANISATIE
In opdracht van het provinciebestuur en in partnerschap met Oost-Vlaamse steden en gemeenten en andere publieke en private
actoren, bouwt Toerisme Oost-Vlaanderen vzw de provincie uit tot een volwaardige toeristisch-recreatieve bestemming.

1.1 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.

1.2. 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.

1.3. 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.

1.4. ONS PRODUCT
De provincie Oost-Vlaanderen wordt ingedeeld in vijf
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.
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2. BELEIDSDOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN 2015-2019
In het kader van de beleids- en beheerscyclus van het provinciebestuur werden beleidsdoelstellingen en actieplannen uitgewerkt
voor Toerisme Oost-Vlaanderen voor de periode 2015-2019.

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
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
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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. Toerisme Oost-Vlaanderen zetelt in de bestuursorganen en werkgroepen en neemt in deze vzw het penningmeesterschap waar.
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Interprovinciaal wordt tweemaandelijks overleg gepleegd tussen de directies van de provinciale toeristische organisaties (PTO’s).
In 2015 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, interprovinciale

fietsproducten, de Vlaamse kampeersector, het voorstel nieuw logiesdecreet, de taakstelling van de provincies op gebied van
toerisme, en de taakverdeling tussen het Vlaamse en provinciale niveau.
Het secretariaat van het interprovinciaal overleg (a-commissie toerisme) ligt in handen van de VVP (Vereniging Vlaamse Provincies). In 2015 werd geen interprovinciaal overleg gehouden met alle gedeputeerden voor toerisme (b-commissie toerisme).
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, samen met stadsbestuur
Gent, actief betrokken in de vzw MeetinGent & Oost-Vlaanderen vzw. Deze laatste legt zich toe op de ontwikkeling van MICEactiviteiten (Meetings, Incentives, Congesses en Events) in Gent en Oost-Vlaanderen. Toerisme Oost-Vlaanderen participeert aan
de bestuursorganen en commissies promotie en financiën en neemt het penningmeesterschap waar.
Toerisme Oost-Vlaanderen zetelt eveneens in de bestuursorganen van de Oost-Vlaamse Regionale Landschappen met wie wordt
samengewerkt rond fietsen en wandelen en regionale projecten zoals Schelde Sterk Merk.
Toerisme Oost-Vlaanderen is verder vertegenwoordigd in talrijke regionale, provinciale en Vlaamse overleg- en stuurgroepen
rond toerisme 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 2015 werd vorm gegeven aan volgende potentieel nieuwe toeristische projecten:
• ‘Wandelnetwerken Kalkense Meersen –Donkmeer (fase 1) en Meetjeslandse Bossen’: lancering in 2015 van twee nieuwe
wandelnetwerken in respectievelijk Scheldeland en Meetjesland (Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken Toerisme
Vlaanderen) zie Deel 2: Headlines 2015: 3. Fietsen en wandelen: 3.1 Wandelnetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer (fase 1) en
3.2 Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen
• ‘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 (programma Omgevingskwaliteit en Platteland Plus). Het project heeft tot doel
de toeristische beleving van de Oost-Vlaamse sierteeltsector te verhogen. Het beoogt samenwerking tussen verschillende publieke en private partners waaronder het Proefcentrum voor Sierteelt, de gemeente Wetteren en de Koninklijke Maatschappij
voor Landbouw en Plantkunde. zie Deel 2: Headlines 2015: 8. B(l)oeiend Oost-Vlaanderen
• ‘Beleef je eigen Ronde’, rond de Ronde van Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen met o.a. de ontwikkeling van fietsinrijpunten en fietsrustpunten en een nieuwe De Mooiste Rondes-pocket, en het verhogen van de beleving van de Ronde in het
landschap 365 dagen per jaar (Impulsprogramma Toerisme Vlaanderen)
zie: Deel 2: Headlines 2015: 2. Beleef je eigen Ronde 2015 en 11. Projecten in voorbereiding: 11.3 Inrichting Ronde van
Vlaanderenstraat

9

• ‘Tanaris’, rond toeristisch-recreatieve ontwikkelingen op en langs de Dender (Scheldeland) met de plaatsing van signalisatieen doorverwijsborden langs de Dender (Toeristisch-recreatief Project Toerisme Vlaanderen)
zie Deel 2: Headlines 2015: 5. Op en rond het water: 5.1 Tanaris
• ‘Fietsnetwerk Meetjesland’ met de inrichting van rustpunten (Toeristisch-recreatief Project Toerisme Vlaanderen)
zie: Deel 2: Headlines 2015: 3. Fietsen en wandelen: 3.6 Fietsrustpunten Meetjesland
Toerisme Oost-Vlaanderen werkte ook samen met respectievelijk Toerisme Scheldeland, Toerisme Meetjesland en Toerisme
Vlaamse Ardennen rond de realisatie van de volgende projecten met regionale invalshoek:
• ‘Groote Oorlog in Scheldeland’, met de ontwikkeling van een app met digitale fiets- en wandellussen, audiofragmenten en
authentiek fotomateriaal naar aanleiding van 100 jaar WO I (Impulsprogramma Toerisme Vlaanderen)
zie: Deel 3: Regiowerking: 5. Scheldeland: 5.2 App Groote Oorlog in Scheldeland
• ‘Plattelandsbeleving langs de grens’ waarin de plattelandsbeleving als toeristisch product rond de grens in het Meetjesland
verder wordt ontwikkeld met o.a. de realisatie en promotie van een Boerkeroute (LEADER-programma Meetjesland)
zie: Deel 3: Regiowerking: 3. Meetjesland: 3.2 Boerke op stap
• ‘De Lieve Vervoert’ rond toeristisch-recreatieve productontwikkeling rond het Lievekanaal in het Meetjesland (LEADERprogramma Meetjesland) ‘De Lieve Vervoert’ zal tussen 2016 en 2018 de uitgesproken plattelandsregio langs de Lieve, het
oudste kanaal van Vlaanderen, op een unieke en eigen manier op de toeristische kaart zetten door middel van een publicatie met enkele thematische routes, met telkens een digitale beleving (audio, video of spelelementen).
Voor de uitstraling naar het brede publiek en voor de binding van de verschillende thema’s wordt gezocht naar een creatiefartistieke insteek die moet zorgen voor zichtbaarheid van het project in het gebied en een grotere aantrekkingskracht van
het verhaal en de thema’s. Ook de link met de ondernemers in het gebied wordt versterkt.
• ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ (LEADER-programma Vlaamse Ardennen), project aansluitend bij de realisatie van nieuwe wandelproducten in de Vlaamse Ardennen zie: Deel 3: Regiowerking: 1. Vlaamse Ardennen
Ook met andere partners wordt samengewerkt in het kader van projecten met een breder opzet maar met een toeristische
inslag waaronder de strategische projecten (in het kader van programma Ruimte Vlaanderen) ‘Schelde Sterk Merk’ (Scheldeland
en Waasland), ‘Havenland’ (Waasland), ‘Denderland’ (Scheldeland) en ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ (Scheldeland).
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DEEL 2:
HEADLINES 2015

1. PLAN BIER
1.1 PLAN BIER VlAAMSE ARDENNEN
Met Plan Bier Vlaamse Ardennen lanceerde Toerisme Oost-Vlaanderen begin 2015 een campagne om
via het thema bier meer binnen- en buitenlandse toeristen aan te zetten tot een bezoek aan OostVlaanderen. Met het oog op de realisatie van een nieuwe toeristische kaart met fiets- en wandellussen
rond de lokale biercultuur werd in samenwerking met het regioteam Vlaamse Ardennen en de regionale toeristische ondernemers een inventarisatie gemaakt van lokale cafés en brouwerijen.
De interessantste locaties - acht brouwerijen, 72 zorgvuldig geselecteerde cafés en 14 gespecialiseerde
drankenhandels - werden op kaart gezet en met elkaar verbonden door vier fiets- en drie wandelroutes. De routes op de Plan Bier kaart leiden toeristen niet alleen langs de mooiste plekjes van de Vlaamse Ardennen, ze geven
hen meteen een ruime keuze aan gezellige ‘bierstops’ onderweg.
• Fietsroutes:
- Oudenaards Bruinroute (31 km): langs de vier nog actieve brouwerijen van bierstad Oudenaarde en de cafés die hun
bieren tappen
- Zwalmroute (24 km): langs de molens van de Zwalmstreek, waar vooral in het weekend lekkere eten en bier wordt geserveerd
- Graalroute (42 km): door en langs Geraardsbergen, met zijn bruine cafés, eethuizen en bieren
- Zottegemroute (36 km): voorbij twee artisanale brouwerijen met een uniek verhaal en enkele cafés met een mooi aanbod
• Wandelroutes:
- Muziekbosroute (7,84 km): een kleine wandeling met twee caféstops in een van de prachtigste bossen van de regio
- Brakelroute (9,21 km): via de Valkenberg naar Elst en enkele bekende Rondecafés
- Zwalmbeekroute (9 km): door Klein Zwitserland, een bijzonder stukje Vlaamse Ardennen
Bij de redactie van de kaart werd de bekroonde biersommelier Sofie Vanrafelghem betrokken. Zij tipte op de tekstzijde telkens
één verrassend bier uit het aanbod van de acht brouwerijen.
De gratis Plan Bier kaart Vlaamse Ardennen verscheen in het Nederlands en Engels en werd begin maart 2015 voorgesteld
tijdens een persconferentie in Oudenaarde, in samenwerking met de Stad Oudenaarde.

1.2 WWW.PLANBIER.BE
Met www.planbier.be kreeg de Plan Bier kaart ook een online luik. Daarin werd niet alleen het bieraanbod van de Vlaamse
Ardennen opgenomen maar ook dat van Scheldeland, de Leiestreek, het Meetjesland, het Waasland en Gent. De site gaf een
opsomming van alle brouwerijen, hun bieren en hun bezoekmogelijkheden, alle Plan Bier arrangementen en bierevenementen. Op een Google Maps-kaart konden bezoekers hun eigen ‘bierroutes’ plannen én - aan de hand van bierpictogrammen - de
charmantste streekbierencafés van Oost-Vlaanderen ontdekken. Internationale gasten konden online kennismaken met Plan
Bier via de Engelstalige website www.planbeer.be.

1.3 PLAN BIER SCHELDELAND
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Ook voor Scheldeland lanceerden Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Scheldeland in oktober 2015
een Plan Bier kaart. Daarop werden vier mooie en veilige fiets- en drie wandelroutes uitgestippeld
langs tien brouwerijen, 84 authentieke biercafés en 21 bierhandelaars in de regio.
• Fietsroutes:
- Roze Olifantroute (38 km): door het zuiden van Gent, onder meer voorbij brouwerijen Huyghe en
Slaapmutske
- Blauwe Ommegangroute (38 – 44 km): langs de fietspaden langs Schelde en Dender in de buurt 		
van Dendermonde, en brouwerijen Dilewyns en Malheur
- Gulden Duvelroute (29 – 51 km): een goudkleurige route vanuit Puurs, waar ‘den Duvel rijpt’
- Witkaproute (46 km): door biersteden Aalst en Ninove, en voorbij het ‘beste bierrestaurant ter 		
wereld’		

• Wandelroutes:
- Baksteenwandeling Rupelstreek (4,4 km): langs de sporen van het baksteenverleden van de streek
- Boswandeling Opdorp en Lippelo (9,7 km): van aan de grootste Dries van het land, voorbij het geografische middelpunt
van Vlaanderen
- Meersenwandeling Berlare (7,5 km): door de groene meersen van Berlare en bijhorende gezellige cafeetjes
Deskundige gids van dienst was deze keer Tom De Four, de kok van het Denderleeuwse bierrestaurant De Heeren van Liedekercke. Hij introduceerde de regionale brouwerijen aan de hand van anekdotes en selecteerde uit hun aanbod telkens één bier dat
bezoekers absoluut moesten proeven.

1.4 BROuWerIJBEZOEKEN EN BIERARRANGEMENTEN
Al van bij de start van de Plan Bier campagne slaagde Toerisme Oost-Vlaanderen erin om op twee inspiratiedagen rond bier en
toerisme een grote betrokkenheid te creëren bij de lokale toeristische ondernemers (zie 7. Sectorwerking: 7.2 Inspiratiedagen
regio’s). De sector was niet alleen nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Plan Bier fiets- en wandelkaarten, ze werkte ook
actief mee aan productontwikkeling rond de lokale biercultuur. Brouwerijen en recazaken zetten zelf initiatieven op touw,
zoals bijvoorbeeld brouwerijbezoeken voor individuelen bij brouwerijen Roman in Oudenaarde en Huyghe in Melle. Met de
logiessector werden tien bierarrangementen uitgewerkt.

1.5 MEDIACAMPAGNE
Met een YouTube-filmpje waarin het Oost-Vlaamse bierverhaal op een sfeervolle manier werd verteld en een online bierwedstrijd en -quiz die linkte naar brouwerijen en fiets- en wandelroutes rond dit thema, zette Toerisme Oost-Vlaanderen consumenten extra aan om de biercultuur in de provincie te komen beleven.
Voor Plan Bier werd ook campagne gevoerd via het zomernummer van StapAf, een reportage op één in Vlaanderen Vakantieland, een grote (betaalde) reportage in VAB-magazine en via Facebook, Google Adwords en Twitter.

Enkele resultaten van de Plan Bier campagne:
•
•
•
•
•

Plan Bier Vlaamse Ardennen: 35.000 exemplaren verspreid
Plan Bier Scheldeland: oplage 18.000 exemplaren, 12.000 exemplaren verspreid (tussen oktober en december 2015)
You Tube-film: +115.000 views op YouTube, +150.000 views op Facebook
Deelnames aan ‘Welk bier past bij jou’-wedstrijd: + 10.000
Commerciële mediawaarde van de verschenen persartikels: € 800.000 zie 4.Communicatie en marketing: 4.4. Opvolging
pers- en marketingacties: 4.4.1 Rapport commerciële mediawaarde persartikels

Bij partners:
Deelnames aan bouwerijbezoeken:
• Brouwerij Huyghe: +200 deelnemers op vier bezoeknamiddagen
• Brouwerij Roman: gemiddeld 30 individuele bezoekers elke zaterdag van april t/m september 2015
• Brouwerij Dilewyns: 78 bezoekers tijdens twee laatste zaterdagen en woensdag 30 december
• Brouwerij Liefmans: schatting voor 2015: 7 à 10% van de bezoeken dankzij Plan Bier
Wegens groot succes besloot Toerisme Oost-Vlaanderen ook in 2016 de campagne Plan Bier voort te zetten, met onder
meer Plan Bier Waasland, een verdere samenwerking en productontwikkeling met de sector en de verdere uitbouw van de
campagnewebsite www.planbier.be.
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2. BELEEF JE EIGEN RONDE 2015
In het kader van het impulsproject ‘Beleef je eigen Ronde’ ontwikkelde en optimaliseerde Toerisme Oost-Vlaanderen tussen
2012 en 2014 verschillende Rondetoerisme-producten. Deze producten, onder meer een pocketbrochure met Ronde-thematochten en een systeem voor tijdsregistratie op iconische Rondelocaties, moesten liefhebbers van de Ronde van Vlaanderen
inspireren om de Vlaamse Ardennen te bezoeken, er te fietsen en er te overnachten.
Ook in 2015 bleven de Ronde en het lokale wielerfgoed centraal staan in de toeristische promotie van de Vlaamse Ardennen.

2.1 FIETSINRIJPUNTEN
Er werden nog vijf fietsinrijpunten voor sportieve fietsers in de regio gerealiseerd. Omdat de gekozen locaties heel verschillend
zijn, werd geopteerd voor een individuele aanpak en invulling van deze inrijpunten:
• Fietsinrijpunt De Passage (Oude Sint-Martinuskerk in Ronse): fietsenrekken, elektrische fietspomp, start- en infobord, laadkast
voor batterijen van e-fietsen, verkoop en distributie van routekaarten en StapAf,…
• Fietsinrijpunt The Outsider (Donkstraat, Oudenaarde): fietsenrekken, elektrische fietspomp, lockers en kleedkamermeubilair,
fietsafspuitplaats, oplaadpunt voor e-fietsen, start- en infobord, verkoop en distributie van routekaarten en StapAf,…
• Fietsinrijpunt Centrum Ronde van Vlaanderen: fietsenrekken, lockers, startbordjes
• Fietsinrijpunt pam Velzeke: laadkast voor batterijen van e-fietsen, elektrische fietspomp, verkoop en distributie van routekaarten en StapAf,…
• Fietsinrijpunt De Gavers: bikewash met fietspomp, fietskluizen, start- en infobord

2.2 RUSTPUNTEN
Op acht plaatsen langs de Ronde van Vlaanderenroutes werden rustpunten voor sportieve fietsers geïnstalleerd. Afhankelijk
van de beschikbare plaats werden picknicksets, rustbanken, fietsenrekken en vuilnisbakken geplaatst. Deze locaties kregen een
rustpunt:
• Vijflindendries, Oudenaarde
• Processiestraat, Wortegem-Petegem
• Paterberg, Kluisbergen
• Stationsberg, Maarkedal
• Sint-Ursmarusstraat, Brakel
• Paddestraat, Zottegem
• Peperstraat, Zwalm
• Damstraat, Zingem

2.3 TOERISTISCHE GIDS 'DE MOOISTE RONDES'
Begin 2015 realiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen ‘De Mooiste Rondes’, een toeristische gids in pocketformaat voor sportief
wielertoerisme in de Vlaamse Ardennen. Vier nieuwe lussen (42 tot 181 km) rond evenveel
thema’s leiden fietsers over het parcours van de Vlaamse voorjaarsklassiekers, langs de mooiste
fietswegen van de Vlaamse Ardennen.
Voor het samenstellen van ‘De Mooiste Rondes’ werd advies gevraagd aan de lokale sector, die
beroepshalve vaak in contact komt met sportieve wielertoeristen. Touroperators, logiesuitbaters, horecazaken en ook wielertoeristen zelf leverden een belangrijke bijdrage aan de inhoud
van de routes en de praktische informatie. Voor het uitdenken van het concept schakelde
Toerisme Oost-Vlaanderen ook de expertise in van het Centrum Ronde van Vlaanderen (CRVV)
en van Toerisme Vlaanderen, dat zich vooral richt op de buitenlandse promotie van Vlaanderen
als topbestemming voor sportieve fietsers.
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De gids werd opgedeeld in drie hoofdstukken: een inspirerend deel met zeven toppers uit de
Vlaamse Ardennen en de koers (Oudenaarde, CRVV, Koppenberg, Geraardsbergen & De muur,
Paddestraat, café In den Hengst en Gent), een praktisch deel met vier fietsroutes langs knooppunten en een informatief deel, boordevol praktische informatie.

Fietsroutes en bijhorende thema’s waren:
• Spartacusroute – ‘Cancellara achterna’ - 181 km
• Bidonroute – ‘Lekker onderweg’ – 42 km
• Toerroute – ‘Fietsen met je zintuigen’ – 97 km
• Bahamontesroute – ‘Verhalen en heroïek’ – 110 km
Om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken, werd bij het uittekenen van de routes rekening gehouden met de verschillende interesses van bezoekers: keihard fietsen (Spartacusroute), lekker eten en drinken (Bidonroute), simpelweg genieten
van het landschap en de lokale cultuur (Toerroute), en fietsen in het spoor van de helden van de Ronde (Bahamontesroute).
Behalve nieuwe fietsroutes bood de pocket ook een compleet overzicht aan van fietsvriendelijke logies, wielercafés en sportieve
evenementen in de Vlaamse Ardennen. De routes werden bovendien gratis downloadbaar gemaakt als GPX en als PDF op de
website www.beleefjeeigenronde.be.
De grafische vormgeving en redactie van de pocket werden verzorgd door de Gentse magazinemaker Stapel, die ook halfjaarlijks instaat voor de opmaak van het fiets- en wandelmagazine StapAf. Voor de gelegenheid werd samengewerkt met het
wielermagazine Bahamontes. Deze laatste leverde ook de Bahamontesroute aan, een tocht van 110 kilometer doorspekt met
anekdotes en verhalen uit de Ronde van Vlaanderen.
‘De Mooiste Rondes’ kwam zowel uit in het Nederlands als (in beperkte oplage) in het Engels. De pocket werd op 17 januari
2015 aan de pers voorgesteld op de fietsbeurs Velofollies in Kortrijk Xpo

2.4 MEDIACAMPAGNE
Voor ‘Beleef je eigen Ronde’ werd campagne gevoerd via publiciteit in de Rondegids van Het Nieuwsblad, de Krant van WestVlaanderen (vier weken 2/3 pagina over fietsen in de Vlaamse Ardennen) en Bahamontes.
Samen met Toerisme Vlaanderen was Toerisme Oost-Vlaanderen aanwezig in de persruimte op de dag voor de Ronde. Meer
dan 100 ‘De Mooiste Rondes’ werden daar verspreid aan hoofdzakelijk buitenlandse journalisten.

3. FIETSEN EN WANDELEN
3.1 WANDELNETWERK KALKENSE MEERSEN-DONKMEER (FASE 1)
Met het wandelnetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer (fase 1) huldigde Toerisme Oost-Vlaanderen op 19 september 2015 aan
het Kasteel van Berlare en in samenwerking met de gemeente Berlare, het zesde wandelnetwerk op Oost-Vlaamse bodem officieel in. Het nieuwe wandelnetwerk was het tweede netwerk door het Oost-Vlaamse deel van de toeristische regio Scheldeland.
Rond de toeristische trekpleister het Donkmeer en langs de
Schelde tussen Berlare en Dendermonde selecteerde Toerisme
Oost-Vlaanderen, in samenwerking met het regioteam Scheldeland en de steden en gemeenten in de regio, de mooiste
en veiligste wandelpaden. Deze werden op kaart gezet en via
knooppunten samengevoegd tot een samenhangend en in
beide richtingen bewegwijzerd wandelnetwerk van ongeveer
100 km.
Bij het wandelnetwerk Kalkense Meersen – Donkmeer (fase
1) hoorde een handige kaart op scheurvrij en waterbestendig
papier. De kaartzijde vermeldt alle paden en knooppunten,
de achterzijde wijst wandelaars de weg naar een tiental niet
te missen plekken, zoals Berlare Broek, het kasteelpark van
Berlare en het Donkmeer. Bij elke wandelkaart steekt een
gratis inspiratiegids in pocketformaat, vol tips en weetjes over
het wandelnetwerk en Scheldeland, plus drie uitgestippelde
suggestieroutes met tips.
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3.2 WANDELNETWERK MEETJESLANDSE BOSSEN
Op 26 september 2015, op de vooravond van de Week van het Bos, openden Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland het wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen. Ruim 230 km uitstekende wandelpaden, verbonden via het knooppuntensysteem, leiden wandelaars door de drie grote bosgebieden van het Meetjesland: het Landschapspark Drongengoed in Ursel, Het
Leen in Eeklo en de Lembeekse Bossen in Lembeke (Kaprijke). Ook bij dit wandelnetwerk hoorde een stevige wandelkaart op
scheurvrij papier en een gratis inspiratiegids met drie kant-en-klare wandellussen, streekinfo, stops en tips voor onderweg. Het
nieuwe wandelnetwerk was het tweede netwerk, na Meetjeslandse Kreken, dat volledig op het grondgebied van het Meetjesland loopt.
Campagne voor beide netwerken werd offline gevoerd via VAB magazine (zie 4. Communicatie en marketing:  4.1 Toeristische
publicaties) en online via een artikel in de VAB nieuwsbrief (125.000 abonnees) en een leaderboard op de VAB website.

3.3 OSYRIS EN METER- EN PETERWERKING
2015 was het eerste volledige jaar waarin het onderhoud van alle Oost-Vlaamse fiets- en wandelbebording verliep via Osyris,
het digitale onderhoudssysteem voor routestructuren. Meldingen en klachten, controleopdrachten, werkopdrachten en voorraadbeheer werden via Osyris geautomatiseerd aangemaakt en bijgehouden. In totaal stond de dienst recreatieve infrastructuur in voor het onderhoud en de bewegwijzering van 7.560 km fiets- en wandelinfrastructuur:
• 5 fietsnetwerken
• 4 eigen wandelnetwerken
• het deel op Oost-Vlaams grondgebied van 3 grensoverschrijdende wandelnetwerken
• 32 fietsroutes
• 82 wandelroutes
• 12 ruiter- en menroutes
• 3 autoroutes
In Osyris waren in 2015 30.552 bewegwijzeringsbordjes geregistreerd. Deze bewegwijzering werd over het volledige jaar drie
keer gecontroleerd door een duizendtal vrijwillige meters en peters, die eventuele fouten, tekorten, verdwijningen en vernielingen signaleerden. De afdeling recreatieve infrastructuur verwerkte vervolgens alle meldingen tot werkopdrachten voor de eigen
technische dienst van Toerisme Oost-Vlaanderen of voor sociale tewerkstellingsplaatsen die ter plaatse de problemen verhelpen. Ook recreanten zelf kunnen via de routedokter op www.tov.be fouten melden.
Op basis van de ervaringen van zowel de eigen medewerkers als de peters, meters en uitvoerders werden in 2015 nog aanpassingen uitgevoerd die het gebruiksgemak en de functionaliteit van het systeem verhoogden.
In 2015 werden vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen ongeveer 5.000 werkopdrachten uitgeschreven en opgevolgd. Soms moesten
borden en palen volledig vervangen worden, in andere gevallen ging het om het bijplaatsen van extra borden om een situatie
te verduidelijken, in nog andere moesten groenaanslag, stickers of graffiti van borden verwijderd worden.
Op 5 december 2015 nodigde Toerisme Oost-Vlaanderen al haar peters en meters uit voor een infodag rond Osyris in het
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid in Gent. Er kon ingeschreven worden voor drie sessies over de werking van het systeem en een eerste evaluatie. Medewerkers van de dienst recreatieve infrastructuur stonden de hele dag klaar om toelichting te
geven en vragen te beantwoorden. Peters en meters konden ter plaatse inloggen in Osyris en meteen hun eventuele problemen
tijdens het rapportageproces voorleggen. De deelnemers werden achteraf vergast op een hapje en een drankje en kregen een
kleine attentie cadeau.

3.4 NIEUWE WANDELROUTEPLANNER
Eind november 2015 ging de nieuwe wandelrouteplanner van Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s online, een realisatie
in samenwerking met wandelknooppunter.be. De nieuwe tool laat wandelaars toe nog gemakkelijk en sneller hun trajecten te
plannen op een van de wandelnetwerken in de provincie, ook op de tablet. Ook de nieuwe wandelnetwerken Kalkense Meersen Donkmeer (fase 1) en Meetjeslandse Bossen werden via de wandelrouteplanner beschikbaar gesteld.
Nieuwe functies maakten het onder andere mogelijk om:
• het hoogteprofiel van routes te bekijken
• cafés, musea en andere interessante plekken te selecteren en af te drukken
• eenvoudiger uitgestippelde routes te wijzigen
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De wandelrouteplanner is te consulteren op www.tov.be/wandelrouteplanner en op de verschillende regiosites.

3.5 LUSVORMIGE ROUTES
In december saneerde Toerisme Oost-Vlaanderen, na de opening van het wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen, in deze regio
drie lusvormige routes:
• Lembeekse Bossen wandelroute
• Drongengoedbos wandelroute
• Keigatbos wandelroute
De bewegwijzering verdwijnt in januari 2017.
In december kwamen geüpdatete versies uit van de brochures van de Liniewegel wandelroute en de Fondatie van Boudelo
wandelroute. De routes werden niet gewijzigd, maar de foto’s en teksten waren na tien jaar wel aan herziening toe.

3.6 FIETSRUSTPUNTEN MEETJESLAND
Niet alleen in de Vlaamse Ardennen maar ook langs het fietsnetwerk van het Meetjesland werden in 2015 op meerdere locaties
rustpunten voor fietsers ingericht, namelijk in Boekhoute/Assenede, Sint-Laureins, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Waarschoot, Zomergem en Zelzate. De steden en gemeenten engageerden zich om de rustpunten te onderhouden.

4. COMMUNICATIE EN MARKETING
4.1 TOERISTISCHE PUBLICATIES
4.1.1 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. Elke StapAf bevat als uitneembaar middenkatern een routeboekje in pocketformaat, met
kant- en klare fiets- en wandellussen die lezers uittestten. Onderwerpen voor reportages en rubrieken worden bepaald tijdens
redactievergaderingen met de regiomedewerkers, Visit Gent en de Transversale Cel Cultuur van de provincie Oost-Vlaanderen.
De eigenlijke realisatie van StapAf was ook in 2015 in handen van Stapel Magazinemakers.
In de voorjaarseditie 2015 verschenen onder meer reportages over wandelen over de Bosberg en de Muur in de Vlaamse Ardennen, en Oost-Vlaamse street art. Het zomernummer stond - naar aanleiding van de campagne Plan Bier - volledig in het teken
van Oost-Vlaams bier, met een reportage over fietsen langs brouwerijen en cafés van Aalst tot Ninove, vier logeertips met bierarrangement, Oost-Vlaamse biertips voor de echte liefhebbers en traditiegetrouw
een agenda met de leukste fiets-, wandel- en beleefevenementen van het voorjaar.
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StapAf in 2015
• StapAf verscheen in 2015 in een oplage van 55.000 exemplaren en vergrootte zijn abonneebestand van 33.000 naar
36.000 lezers, waarvan 10% uit Nederland.
• Het succes valt deels te verklaren door de populariteit van het uitneembare middenkatern met fiets- en wandelroutes,
toonde eenenquête bij de StapAf-abonnees aan (zie 6. Kenniscentrum: 6.1 Onderzoek StapAf).
• 62% van de respondenten gaf aan dat ze één of meerdere routes uit het voorjaarsnummer hadden uitgeprobeerd. Iedere
ondervraagde abonnee legde gemiddeld iets meer dan één tocht af. De 36.000 StapAf-abonnees waren in theorie dus goed
voor 39.600 tochten. 56% van de tochten werd ondernomen door niet-Oost-Vlamingen.

4.1.2 WANDELPLEZIER A LA CARTE
Ter promotie van de twee nieuwe Oost-Vlaamse wandelnetwerken (Kalkense Meersen-Donkmeer fase 1 en Meetjeslandse Bossen) maakte Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking met VAB het minimagazine ‘Wandelplezier à la carte’. Daarin werden
over 16 pagina’s de wandelnetwerken voorgesteld aan de hand van twee suggestielussen en toppers in de regio’s. Aandacht
ging ook naar logeermogelijkheden en regionale lekkernijen. Het minimagazine werd toegevoegd als uitneembaar middenkatern aan het VAB magazine van eind september 2015 (oplage: 300.475 exemplaren). Het katern werd ook als overdruk verspreid
via de eigen kanalen van Toerisme Oost-Vlaanderen.

4.2 ONLINE COMMUNICATIE
4.2.1 WWW.TOV.BE EN REGIOSITES
Gebruiksvriendelijkheid staat centraal op de in 2014 volledig vernieuwde websites van Toerisme Oost-Vlaanderen en vier van
haar toeristische regio’s (Meetjesland, Scheldeland, Waasland en Vlaamse Ardennen). Alle sites wijzen op een compacte, snelle
en eenvoudige manier de weg naar alle toeristische info over Oost-Vlaanderen. Bezoekers kunnen snel en efficiënt fiets- en
wandelroutes bekijken, ze downloaden als PDF of GPX of aankopen in de webshop van Toerisme Oost-Vlaanderen. Daar kunnen partners ook hun grote bestellingen van brochures plaatsen.
Wekelijks werden ook in 2015 via ‘Nieuws’ en ‘In de kijker’ de leukste activiteiten of de nieuwe producten van Toerisme OostVlaanderen in de kijker gezet. De websites zijn ook vlot raadpleegbaar op smartphone en tablet.
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4.2.2 E-NIEUWSBRIEVEN
Via elektronische nieuwsbrieven communiceerde Toerisme Oost-Vlaanderen ook in 2015 op geregelde tijdstippen met haar
verschillende doelgroepen over nieuwe toeristisch-recreatieve producten, acties of veranderingen binnen de organisatie. De
onderwerpen voor de consumentennieuwsbrief (StapAf nieuwsbrief) werden bepaald tijdens maandelijkse redactievergaderingen met de regioteams, Visit Gent en de Transversale Cel Cultuur van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ook toeristische actoren
werden daarbij betrokken: zij konden hun eigen nieuws melden en zo genieten van gratis promotie.
De e-nieuwsbrieven zijn:
• StapAf nieuwsbrief
- Fiets-en wandelnieuwsbrief voor consumenten
- Meer dan 60.000 abonnees
- Maandelijks

De StapAf nieuwsbrief haalde een gemiddelde openingsratio van 42 %, goed voor 303.308 geopende nieuwsbrieven. De
gemiddelde doorklikratio bedroeg 12,9%. Er werd in totaal 165.344 doorgeklikt, zowel naar eigen platformen als naar
platformen van partners.

•  Sectornieuwsbrief
- Nieuwste ontwikkelingen in en voor de sector (producten, reglementeringen, kansen in toerisme, …)
- Voor logies, attracties en bestemmingen
- Meer dan 3.000 abonnees
- Op periodieke basis
• Groepsnieuwsbrief
- Tips en ideeën voor groepen
- Voor groepsverantwoordelijken uit Vlaanderen en Nederland
- Meer dan 7.500 abonnees
- Tweemaandelijks
4.2.3 Sociale media
Toerisme Oost-Vlaanderen zette opnieuw sterk in op sociale media en was, samen met de toeristische regio’s, actief op Facebook, Twitter en Instagram. Alle sociale mediakanalen zijn een verlengde van de websites en andere communicatiemiddelen.
Ook hier ligt de focus op fietsen en wandelen in de Oost-Vlaamse regio’s.
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•  Facebook
De Facebookpagina’s bieden een overzicht van de relevantste activiteiten en evenementen op Oost-Vlaams en regionaal
niveau. Daarnaast promoten ze de producten en aanbiedingen die door Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s worden
ontwikkeld, zoals routes, brochures en arrangementen.

9.194 webgebruikers vonden eind 2015 de Facebookpagina van Toerisme Oost-Vlaanderen leuk: een mooie stijging tegenover
2014, toen de pagina 6.770 fans had. De Facebook-posts kregen 26.281 interacties (alle acties samen op berichten, zoals leuk
vinden, delen, reageren, vermelden en klikken) en 3.113 reacties (commentaren en delen van berichten).

•  Twitter
Via tweets op Twitter wordt vooral gecommuniceerd over evenementen en producten.

Het aantal volgers steeg van 727 (eind 2014) naar 1.017. Samen zorgden ze in de loop van 2015 voor 612 interacties, 246
clicks en 101 retweets.

•  Instagram
Met Stapaf.be werd Toerisme Oost-Vlaanderen midden november 2015 ook actief op Instagram. Deze Instagram-account
wordt beheerd door alle Oost-Vlaamse regioteams. Ze heeft als doel Oost-Vlaanderen met aantrekkelijke foto’s te promoten
als toeristische bestemming. Eind 2015 had de account 35 volgers.
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4.2.4 Online campagnes
In 2015 voerde Toerisme Oost-Vlaanderen een intensieve online campagne in samenwerking met Travelmedia, een communicatiebureau gespecialiseerd in de reissector. De campagne bouwde voort op de campagne van 2014 en had als oogmerk
de regio’s nog verder te positioneren als aantrekkelijke fiets- en wandelbestemmingen. Travelmedia werkte de campagne uit,
volgde ze op en verzorgde de eindrapportering.
De campagne had de volgende concrete doelstellingen:
•  StapAf verder positioneren als een referentie voor het vinden van inspiratie en informatie rond fietsen en wandelen in Vlaanderen
•  consumenten leiden naar de website www.tov.be
•  het verblijfstoerisme in de Oost-Vlaamse regio’s bevorderen
•  de bekendheid van het wandel- en fietsaanbod verhogen door het promoten van de nieuwe producten uit 2015 (Plan Bier en
bierwedstrijd, toeristische gids De Mooiste Rondes, Met Boerke op stap,…).
De volgende kanalen werden ingezet voor de campagne: Google AdWords, Twitter Ads, Reisroutes mediadeal (mailing), Facebook Ads, YouTube Advertising (video), Vakantiepromos Dedicated mailing

De campagne haalde de volgende resultaten:
•  2.661 inschrijvingen StapAf magazine
•  1.863 bestellingen in de webshop
•  6.249 downloads PDF + GPX
•  548 inschrijvingen nieuwsbrief
•  9.585 deelnames Smaaktest (‘Wat is jouw favoriete bier?’)
•  2.558 deelnames Plan Bier wedstrijd
•  383.122 totaal aantal clicks/ likes / weergaven

4.3 PR EN PERSWERKING
4.3.1 Vlaanderen Vakantieland op één
Net als de andere Vlaamse Provinciale toeristische organisaties werkte Toerisme Oost-Vlaanderen ook in 2015 structureel
samen met de VRT voor het toeristische magazine ‘Vlaanderen Vakantieland’ op één. De inhoud van de binnenlandreportages
werd in overleg bepaald tijdens de maandelijkse redactievergaderingen. Toerisme Oost-Vlaanderen verleende praktische en
logistieke hulp bij de prospectie en/of de opnames.
De VRT-directie deelde in januari 2015 de stopzetting van Vlaanderen Vakantieland mee en kondigde een nieuwe formule aan
rond reizen en toerisme.
De volgende reportages werden in de loop van 2015 nog uitgezonden:
•  3 januari: Logeren en wandelen in het Meetjesland: B&B Bready in Bassevelde
•  31 januari: Gent Lichtfestival 2015
•  7 februari: Logeren in De Groene Weg in Brakel
•  21 februari: Backstay Hostel in Gent
•  21 maart: Plan Bier in de Vlaamse Ardennen
•  11 april: Kruidig logeren in de Vlaamse Ardennen
•  2 mei: Ook getest op weekend: Vakantiewoning Adelaide in Ronse
•  9 mei: Boerke op stap in het Meetjesland
•  16 mei: Nautisch erfgoed in Scheldeland
•  11 juli: De waterputhoeve, een familieweekend in het Meetjesland
•  22 augustus: Kaba Hostel & Operatie Gent
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Op de volgende data werd Vlaanderen Vakantieland gepresenteerd vanuit een Oost-Vlaamse locatie:
•  24 januari: vanuit de Sint-Pietersabdij in Gent, n.a.v. de tentoonstelling ‘Carll Cneut. In my head’
•  7 maart: vanuit STAM Gent, n.a.v. de tentoonstelling ‘Maquettes. Verbeelding op maat’
•  4 juli: vanop het vliegveld van Gontrode, n.a.v. de fiets- en wandelroutes ‘Op zoek naar de zeppelin’
•  15 augustus: vanuit Aalst, n.a.v. de iPad-wandeling voor kinderen en het circusfestival Cirk!
4.3.2 Toerisme Oost-Vlaanderen in de pers
In 2015 verstuurde Toerisme Oost-Vlaanderen een 15-tal persberichten naar een groot aantal journalisten van de (inter)nationale en regionale pers. Er gingen persberichten de deur uit over onder andere De Mooiste Rondes-pocket, de wandelnetwerken
Kalkense Meersen-Donkmeer (fase 1) en Meetjeslandse Bossen, Plan Bier Vlaamse Ardennen en Scheldeland, de nieuwe edities
van StapAf, en B(l)oeiend Oost-Vlaanderen. Dat resulteerde in meer dan 200 berichten online en in print, en artikels in media
als Het Laatste Nieuws, Weekend Knack, VAB Magazine, Het Nieuwsblad, Goesting, De Zondag, Libelle en De Morgen.
De afdeling marketing en communicatie gaf ook, op specifieke vraag van binnen- en buitenlandse journalisten, input voor
reportages, onder meer in:
•  Goesting (oktober 2015): ‘Dit zijn de 15 mooiste Vlaamse bossen’
•  Weekend.be (september 2015): ‘Twee nieuwe wandelnetwerken’
•  Zin Magazine (september 2015): ‘Rick De Leeuw verkent de Vlaamse Ardennen’
•  Algemeen Dagblad (mei 2015): ‘Tappen en trappen in de Vlaamse Ardennen’
•  Metro (maart 2015): ‘Helse heuvels, hemels uitzicht’
Een 15-tal reportages (in o.a. Soigneur, REIZ& Magazine, Fietsactief, Algemeen Dagblad, Zin Magazine, De Kampioen en Tracks
and Trails) volgden op persreizen waarvoor Toerisme Vlaanderen (Nederland) het eerste contact legde met Toerisme OostVlaanderen. De aanvragen tot persreizen leidden tot georganiseerde (individuele) bezoeken aan Oost-Vlaanderen, waarbij Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking met de regioteams het verblijf en het programma organiseerde. Dit hield meestal in
dat er logies en restaurants werden gezocht, fietsen werden gehuurd, routes werden uitgestippeld, interviews werden gepland
en toeristische publicaties werden bezorgd. Vaak begeleidden medewerkers van Toerisme Oost-Vlaanderen of regiomedewerkers de journalisten ook persoonlijk.

4.4 OPVOLGING PERS- EN MARKETINGACTIES
4.4.1 Rapport commerciële mediawaarde persartikels
Om de impact van haar persacties te kunnen inschatten, schakelde Toerisme Oost-Vlaanderen eind 2015 Auxipress in, een
bureau actief in mediascreening. Dat kreeg de opdracht voor het jaar 2015 de publicitaire waarde te berekenen van artikels die
in de pers waren verschenen als gevolg van persberichten verspreid vanuit Toerisme Oost-Vlaanderen, specifieke vragen van
journalisten (foto’s beeldbank, tips voor trips, …), persreizen enzovoort. Aan de hand van de reclametarieven die de verschillende media hanteren en die verschillen naargelang oplage en lezersbereik, wordt de omvang van een artikel en/of een beeld
‘vertaald’ in euro. Met die methode kan de waarde van een persactie in reclameruimte worden berekend.
Auxipress becijferde de commerciële mediawaarde van alle 123 persvermeldingen samen op € 1,438 miljoen. Opvallend:
•  Plan Bier was goed voor ongeveer € 800.000 aan mediawaarde
•  23 publicaties in Nederland waren samen goed voor € 270.000
•  de Vlaamse Ardennen haalden de Duitse en de Deense televisie, met reportages over fietsen op het parcours van de Ronde
4.4.2 Monitoringsysteem marketingacties
Sinds maart 2015 stelt de afdeling marketing en communicatie maandelijks een marketingrapport op dat de evolutie weergeeft
van de inspanningen van de afdeling. Dit rapport geeft concrete prestatiecijfers weer zoals:
•  verkoopcijfers webshop
•  downloads routes in PDF
•  downloads routes in GPX
•  abonnees StapAf magazine en nieuwsbrief
•  prestaties StapAf nieuwsbrief
•  bezoekers-en actiecijfers op www.tov.be
•  prestaties sociale media
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De data worden iedere maand geïmporteerd in een gestructureerd datamodel. Dankzij deze dataverzameling kunnen de
inspanningen van de afgelopen periode(s) geëvalueerd worden en ontstaan er zichtbare trends en evoluties die de werking in

de toekomst verder kunnen optimaliseren.
Door middel van een visuele weergave is het ook mogelijk om de data op een aantrekkelijke manier te delen met de sector,
wat ook de transparantie van de werking bevordert.
Alle marketingrapporten en het marketing jaarrapport 2015 zijn te raadplegen op http://sector.tov.be/marketingrapporten.

4.5 CAMPAGNES
In 2015 werden de volgende thematische campagnes uitgewerkt:
•  Plan Bier zie: 1. Plan Bier
•  Beleef je eigen Ronde zie: 2. Beleef je eigen Ronde 2015
•  Wandelnetwerken Kalkense Meersen-Donkmeer (fase 1) en Meetjeslandse Bossen zie: 3. Fietsen en wandelen: 3.1 Wandelnetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer (fase 1) en 3.2 Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen
•  Boerke op stap zie Deel 3: Regiowerking:  3. Meetjesland: 3.2 Boerke op stap
•  Winterwandelcampagne Scheldeland zie Deel 3: Regiowerking: 5. Scheldeland: 5.4 Winterwandelcampagne

4.6 BEURSWERKING
In 2015 nam Toerisme Oost-Vlaanderen deel aan de volgende beurzen:
•  Fiets- en wandelbeurs RAI-Amsterdam: 31 januari en 1 februari 2015
•  Fiets- en wandelbeurs Antwerpen: 28 februari en 1 maart 2015

5. OP EN ROND HET WATER
5.1 TANARIS
Op 1 december 2015 werd Tanaris, een toeristisch-recreatief project met ondersteuning van Toerisme Vlaanderen rond toeristische ontwikkeling op en langs de Dender (Scheldeland), afgerond. In het kader van dit project werd nog een picknickplaats
ingericht aan het sluis in Denderbelle. Langs de Dender werden in het najaar 16 borden geplaatst die pleziervaarders informeren over de dichtstbijzijnde aanlegplaats én de eerstvolgende aanlegmogelijkheid. Met telkens een aantrekkelijke foto van
de stad of gemeente waar aangelegd kan worden, wil Toerisme Oost-Vlaanderen de huurders en eigenaars van plezierboten
bovendien aansporen aan land te gaan voor een stadsbezoek of een fietstocht. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking
met de steden en gemeenten langs de Dender en met Waterwegen & Zeekanaal nv (W&Z).

5.2 VAARKAARTEN
Gezien de populariteit van de toeristische vaarkaarten van Toerisme Oost-Vlaanderen bij de pleziervaarder, kwamen – na de kaart Dender – ook de andere kaarten (Leie & Schelde, Zeeschelde
& Rupel en Gent) in vertaling uit. Van elke kaart waren er telkens twee versies: één in het Frans
en Duits, en één in het Nederlands en Engels. Omdat de voorraad van de Leie&Schelde-vaarkaart bijna was uitgeput, werd ze als eerste herwerkt, vertaald en heruitgegeven in een oplage
van 6.000 exemplaren.
Onze partners Toerisme Gent en Promotie Binnenvaart Vlaanderen namen de populaire vaarkaarten traditioneel mee naar de Belgian Boat Show.
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6. KENNISCENTRUM
6.1 ONDERZOEK STAPAF-MAGAZINE
6.1.1 Gebruik van het routeboekje
In het StapAf-magazine dat halfjaarlijks verschijnt, zit telkens een routeboekje met kant en klare fiets- en wandelroutes. Het
kenniscentrum onderzocht in 2015 voor het eerst het effectieve gebruik van dit routeboekje door de StapAf-abonnees.
Via een online-bevraging in de tweede helft van mei gingen de kennismedewerkers na of de StapAf-abonnees één of meerdere
trajecten uit het lentenummer 2015 (waarin 5 fiets- en één wandelroute) hadden verkend. Bijna 2.200 StapAf-abonnees vulden
de online vragenlijst in.

Enkele resultaten:
•  62 % van de respondenten gaf aan één of meerdere tochten te hebben gedaan
•  56 % van de tochten werd ondernomen door bezoekers van buiten onze provincie
•  de Nederlandse abonnees namen 10 % van alle fiets- en wandeltochten voor hun rekening

6.1.2 Evaluatie StapAf
In november lanceerde het kenniscentrum een uitgebreide online-enquête om de mening van de StapAf-lezers over het magazine te peilen, het profiel van de lezers in kaart te brengen en het gebruik van het routeboekje van de zomereditie 2015 te
achterhalen. Omdat in 2010 een vergelijkbaar lezersonderzoek werd gehouden, kunnen evoluties worden gedetecteerd.

Enkele conclusies:
•  96,4% van de 6.070 StapAf-lezers die de enquête beantwoordden, vond StapAf een ‘goed’ tot ‘zeer goed’ magazine
•  StapAf zette 90% van de lezers aan om de provincie al fietsend te verkennen. 82% zei dat StapAf hen motiveerde tot een
wandeltocht in Oost-Vlaanderen.
•  het uitneembare routeboekje was met stip de populairste rubriek en kreeg van 95% van de lezers een (zeer) goed

In welke mate zet de StapAf de lezers ertoe aan om te gaan fietsen en wandelen in Oost-Vlaanderen?

30,7%

Fietsen

Wandelen

14,4%

Zeer vaak

43,6%

40,0%

Meerdere malen

15,3%

27,1%

Een enkele keer

10,5%

18,5%

Nog nooit

6.2 LOGIESAANBOD SECTORWEBSITE
Zoals elk jaar inventariseerde het kenniscentrum het logiesaanbod in Oost-Vlaanderen. Hierbij werden een 800-tal logiesuitbatingen in de provincie bevraagd.
Via de Toerismedatabank werden statistische en consumentgerichte informatie opgevraagd. Onder meer de websites van Toerisme Oost-Vlaanderen en de regio’s kunnen op die manier het logies in de provincie promoten met up-to-date informatie.
De statistische gegevens vormen de basis voor rapporten over het logiesaanbod op Vlaams niveau (‘Te Gast in Vlaanderen’).
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Het kenniscentrum maakte per regio een handig overzicht van het logiesaanbod. Binnen de nieuwe sectorwebsite wordt onder
het luik ‘kenniscentrum’ dergelijke informatie voortaan ontsloten. Zie 7. Sectorwerking: 7.6 Sectorwebsite

Enkele cijfers:
•  in 2014 verschaften de ruim 793 logiesuitbaters in Oost-Vlaanderen 21.030 bedden voor toeristen
•  deze toeristische capaciteit situeerde zich voor 2/3 in de groene regio’s en voor 1/3 in Gent
•  gastenkamers maakten 42% uit van de uitbatingen en verschaften 10% van de beddenplaatsen.

Uitbatingen naar logiestype in Oost-Vlaanderen 2014
Vakantielogies 5%
Logies voor doelgroepen 12%

Hotels 14%

Kampeerlogies 5%

Huurvakantie
woningen 22%

Gastenkamers 42%

793 Logiesuitbatingen

6.3 SEIZOENSEVALUATIE
Toerisme Oost-Vlaanderen hield midden augustus 2015 een bevraging bij de logiesuitbaters en bij de provinciale domeinen
en recreatiedomeinen. Bedoeling was om kort te peilen naar de bezetting tijdens het zomerseizoen, en hoe deze zich verhield
tegenover de bezetting tijdens de zomer van 2014.
Alle aangemelde en vergunde hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, kampeerlogies (behalve de verblijfparken), vakantielogies, provinciale domeinen en recreatiedomeinen in de Oost-Vlaamse regio’s kregen twee vragen voorgelegd:
•  Hoe evalueert u de bezetting in uw logiesuitbating gedurende het zomerseizoen?
•  Is de bezetting in de zomervakantie dit jaar globaal beter/slechter dan vorig jaar? Indien beter/slechter: ziet u factoren die
bepalend zijn voor deze hogere/lagere bezetting dit jaar?

Enkele resultaten:
Bij de logies (140 respondenten)
•  Ruim 6 op 10 van de logies gaven een positieve evaluatie van het zomerseizoen; de eerste helft van augustus werd het best
geëvalueerd
•  Regionale verschillen in de evaluatie; Meetjesland en Vlaamse Ardennen gaven meest positieve evaluatie
•  Vergelijking met vorig jaar: 1 op 4 vond voorbije zomer (veel) beter – 40% gelijkaardig – 15% (veel) slechter – 1 op 4
vergelijking niet mogelijk; meest positieve evaluatie in Meetjesland: 40% evalueerde zomer 2015 beter dan vorig jaar
•  Redenen beter/slechter seizoen zijn divers: het weer, bepaalde evenementen (bv. Zomerzoektocht Davidsfonds Vlaamse
Ardennen), vaak ‘individueel’ bepaald
Bij de provinciale domeinen (5 respondenten)
•  Globaal positieve evaluatie van de zomer, met verschillen naar periode; eerste helft augustus kreeg de beste evaluatie
•  Vergelijking met vorig jaar is een gemengd verhaal : 3 respondenten evalueerden beter, 2 evalueerden slechter
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7. SECTORWERKING
7.1 INSPIRATIEDAG
Naar jaarlijkse gewoonte bracht Toerisme Oost-Vlaanderen ook in 2015 de toeristische sector (logies, horecazaken, infokantoren, attracties, …) samen op een inspiratiedag. De inspiratiedag 2015 vond plaats op 14 december in TIO3 in Ronse en had
‘digitale communicatie’ als overkoepelend thema. 120 toeristische actoren namen deel.
Na een korte stand van zaken met resultaten van de Plan Bier-campagne lanceerde Toerisme Oost-Vlaanderen de sectorwebsite waarop voortaan alle praktische info en nieuws voor toeristische ondernemers gebundeld staan (zie 7.5 Sectorwebsite).
Tijdens het netwerkmoment ’s middags konden de deelnemers interessante contacten leggen met onder andere de verschillende medewerkers en regioverantwoordelijken van Toerisme Oost-Vlaanderen. De onderwerpen sharing economy, toeristische
publicaties en toeristische websites maakten van het panelgesprek, gemodereerd door VRT-journalist Chris Van den Abeele, een
rijk gevulde discussie.
In de namiddag zorgden vier infosessies voor inspirerende voorbeelden en praktische tips:
•  Trends in social media, door Elien Vanhaesebroeck (social media trainer bij Talking Heads)
•  Jouw verhaal is belangrijk, door Sara Pieters (innovation advisor en eigenaar Red Zezel)
•  Facebook praktisch, door Bram Elewaut (deskundige digitale media bij Toerisme Oost-Vlaanderen)
•  Kanalen voor online promotie, door Maarten Decroos (business developer bij Forcis)

7.2 INSPIRATIEDAGEN REGIO’S
Naast de provinciale inspiratiedag werden er in 2015 ook twee regionale inspiratiedagen georganiseerd rond het thema ‘bier’.
7.2.1 Inspiratiedag Vlaamse Ardennen
Samen met Toerisme Vlaamse Ardennen organiseerde de cel sectorwerking op 30 maart een
regionale inspiratiedag, gekoppeld aan de start van
het toeristisch seizoen Vlaamse Ardennen. Locatie
was Brouwerij Roman in Oudenaarde. Toerisme
Vlaamse Ardennen blikte terug op de acties en de
campagnes van het voorbije jaar, en keek vooruit
naar de acties voor 2015, in hoofdzaak Plan Bier
Vlaamse Ardennen (zie 1. Plan Bier: 1.1 Plan Bier
Vlaamse Ardennen). De kaart werd voorgesteld
aan de sector, en brouwers uit de regio kregen de
gelegenheid zichzelf, hun producten en hun toeristisch aanbod voor te stellen aan de deelnemers.
Enkele brouwerijen lieten weten dat ze, in het kader van Plan Bier, ook bezoeken voor individuelen zouden organiseren. Na de
presentaties konden de 90 deelnemers kort de brouwerij bezoeken en enkele bieren degusteren.
7.2.2 Inspiratiedag Scheldeland
In aanloop naar de realisatie van een Plan Bier-kaart voor Scheldeland (zie 1. Plan Bier: 1.3 Plan Bier Scheldeland) organiseerde de cel sectorwerking in samenwerking met Toerisme Scheldeland op 17 juni een tweede inspiratiedag in brouwerij Dilewyns
in Dendermonde. Op dit sectormoment werden de genodigden geïnformeerd over de geplande acties rond het thema ‘bier en
toerisme’. Brouwers uit de regio kregen de kans zich voor te stellen aan de 30 deelnemers, die nadien werden vergast op een
bezoek en een degustatie. Naar aanleiding van deze regionale inspiratiedag stelden Brouwerij Huyghe en Brouwerij Dillewyns
hun brouwerijen op enkele data open voor individuele toeristen. Door het grote succes hebben ze toegezegd de actie te herhalen in 2016. Ook brouwerij Bosteels zal in 2016 de deuren openen voor individuele bezoekers.
Zie: 1. Plan Bier: 1.4 Brouwerijbezoeken en bierarrangementen

7.3 INFODAG GROEPSUITSTAPPEN
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Om de groepstrips in de Oost-Vlaamse toeristische regio’s te promoten, organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen op 29 januari
2015 voor de 13de keer een infodag groepsuitstappen. 63 standhouders stelden op de infobeurs in CC De Ververij in Ronse hun

nieuwe groepsaanbod voor aan ruim 350 groepsverantwoordelijken uit heel Vlaanderen. Bezoekers konden inschrijven voor
drie infosessies rond:
•  het groepsaanbod van Toerisme Ronse
•  het culturele aanbod van de provincie Oost-Vlaanderen
•  Floraliën 2016
Na een lunch volgden tien prospectietochten per autocar door de Vlaamse Ardennen. Deelnemers konden onder meer het
MOU bezoeken, brouwerij Liefmans, het pam Velzeke, het CRVV (Centrum Ronde van Vlaanderen), koffiebranderij Hoorens,
Vleeswaren Antonio, de Kartuizerpriorij van Lierde en het atelier van glaskunstenaar Jan Leenknegt. Eén van de prospectietochten was volledig geschikt voor mensen met een beperkte mobiliteit.

7.4 SECTORBEGELEIDING LOGIES
Met het oog op de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle en professionele logiessector ondersteunde Toerisme Oost-Vlaanderen ook in 2015 de logiesuitbaters in de provincie. De consulent verblijfstoerisme bleef het centrale aanspreekpunt voor
ondernemers – startende of reeds actieve – met vragen allerhande over het opstarten en runnen van een logies. In 2015 informeerde en begeleidde de consulent opnieuw tientallen logiesuitbaters, individueel of tijdens infosessies, netwerkmomenten en
studiedagen.
Voor de marketingacties werd - naar jaarlijkse gewoonte intussen - 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 2016 (zie: 8. Logeren in Vlaanderen) en op de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be. Hiervoor werden opnieuw regionale infosessies gehouden.

7.5 INFOMOMENTEN VOOR LOGIES
Speciaal voor logiesuitbaters organiseerde Toerisme Oost-Vlaanderen in mei en juni 2015 vier gratis infosessies, respectievelijk
in B&B De Zevenbunder in Nevele (Meetjesland), het Provinciaal Erfgoedcentrum in Oudenaarde (Vlaamse Ardennen), Vakantiewoning De Boskabanne in Laarne (Scheldeland) en het AC De Zaat in Temse (Waasland). In totaal maakten meer dan 120
deelnemers - meer dan een kwart van de vergunde en erkende logiesuitbaters in de hele provincie Oost-Vlaanderen - kennis
met de regiocoördinatoren, regiomedewerkers en de consulente verblijfstoerisme. Ze vernamen hoe ze via Toerisme OostVlaanderen en haar regio’s promotie konden maken en hoorden van de deskundige digitale media wat ze konden ondernemen om hun logies via hun Facebookpagina te versterken. Er was ook telkens een uiteenzetting van de mogelijkheden voor
vergunde logies om te adverteren in ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland.’
Op woensdag 7 oktober 2015 vond in B&B De Zoete Kers in Wakken (West-Vlaamse Leiestreek) het eerste logiesforum van
Toerisme Leiestreek plaats. Op dit netwerkmoment wisselden een twintigtal logiesuitbaters ervaringen uit en leerden ze elkaar
beter kennen. Er was ook een infosessie rond het thema ‘Hoe bereik je meer potentiële gasten zonder extra financiële inspanningen?’.

7.6 SECTORWEBSITE
Met www.sector.tov.be ging midden december 2015 de sectorwebsite van Toerisme Oost-Vlaanderen online. De website verzamelt alle B2B informatie en heeft als doel:
•  de toeristische ondernemers en stakeholders informeren over de werking, tools en cijfers van Toerisme Oost-Vlaanderen en
van de regionale vzw’s
•  op een gebruiksvriendelijke manier  informatie verdelen
aanzetten tot samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s
•  contactinformatie uitwisselen
•  de sector door middel van regelmatige nieuwsberichten op de hoogte houden van het laatste nieuws
•  de pers informeren over nieuwe acties en producten, en journalisten de weg wijzen naar de beeldenbank van Toerisme OostVlaanderen
•  toeristische ondernemers en stakeholders informeren over (veranderde) wetgeving en subsidiemogelijkheden
De website werd opgebouwd door de marketingafdeling van Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking met de Dienst sectorwerking en het Kenniscentrum. In een eerste fase werd de informatiearchitectuur uitgetekend op basis van het aanbod van
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Toerisme Oost-Vlaanderen en de noden uit de sector. Daarnaast werden de functionaliteiten bepaald en het design vormgegeven.
De website vertrekt vanuit de vragen van de ondernemers waarmee de afdelingen dagelijks geconfronteerd worden. Met het
informerende luik ‘Kenniscentrum’ en activerende luik ‘Toolkit’ worden vragen zoals ‘wat is het voordeel van een vergund
logies?’ en ‘hoe bestel ik publicaties om aan mijn gasten aan te bieden?’ meteen beantwoord. Behalve alle info over toeristische producten, wetgeving en contacten binnen Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s, bundelt de website ook een aantal
bestaande tools zoals de beeldenbank, de webshop, de routedokter en de Toerismedatabank.
Andere pagina’s linken door naar onder meer info over de werking van Toerisme Oost-Vlaanderen, data omtrent bijvoorbeeld
het verblijfstoerisme in de provincie en het logiesaanbod, online nieuwsbrieven, externe promotiekanalen en een kalender
met een overzicht van aankomende evenementen en marketingacties.

7.7 MICE
Toerisme Oost-Vlaanderen zet actief haar schouders onder de ontwikkeling van MICE-activiteiten in Oost-Vlaanderen. Behalve
naar kunststad Gent gaat daarbij grote aandacht naar de regio’s. Tot de MICE-sector behoren Meetings, motivatiereizen (Incentives), congressen (Conventions) en tentoonstellingen of beurzen (Exhibitions).
De MICE-consulente van Toerisme Oost-Vlaanderen promootte, in de schoot van de vzw MeetinGent & Oost-Vlaanderen, ook in
2015 Gent en de rest van de provincie als interessante locaties voor MICE-toerisme. Ze stond in voor de promotie naar binnenen buitenlandse bedrijven, begeleidde hen tijdens hun zoektocht naar mogelijke vergader- en seminarielocaties, en bemiddelde bij concrete vragen.
De promotie van Gent en Oost-Vlaanderen als MICE-bestemmingen gebeurde via:
•  www.meetingov.be
Eind 2015 ging de nieuwe website online. Veel aandacht ging naar gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie. Zo vinden bezoekers meteen de belangrijkste informatie op de homepage: de dienstverleners, info over Gent, de verschillende Oost-Vlaamse
toeristische regio’s enzovoort. Met één klik kan een gratis offerte worden aangevraagd voor de organisatie van een evenement. De site werd meteen ook geschikt gemaakt voor mobiel gebruik.
•  Digitale kanalen
- 20 nieuwsbrieven naar eigen databank van 3.500 Nederlandstalige contacten
- Onderdeel van nieuwsbrieven Meet in Flanders
- Rapportage van ontdekkingsdagen via externe partners (Eventonline)
- Regelmatige posts op Facebook en Twitter
- Ontdekkingsdagen voor bedrijven
MeetinGent & Oost-Vlaanderen organiseerde in 2015 drie ontdekkingsdagen voor bedrijven: twee in de Leiestreek op 8 mei en
4 september, en een derde in het Waasland op 11 september. Meetingplanners konden mee op prospectie bij MICE-locaties en
maakten uitgebreid kennis met hun event/teambuildingmogelijkheden.

7.8 RAP OP STAP
Samen met Toerisme Vlaanderen (Vakantieparticipatie) ontving Toerisme Oost-Vlaanderen eind oktober 40 reisadviseurs van
verschillende Vlaamse Rap op Stap-kantoren, de reisadviesbureaus voor mensen met een beperkt budget. Zij maakten kennis
met het aanbod in de provincie en meer specifiek in dat van Vlaamse Ardennen.
De tweedaagse studie-uitstap bestond uit:
•  Dag 1: een kennismaking met het Oost-Vlaamse aanbod
In Oudenaarde en omgeving bezocht de groep het Centrum Ronde van Vlaanderen, het MOU en pam Ename. Tijdens een
infosessie in de Ceder in Deinze, waar de groep overnachtte, lichtten de Ceder, de Kleppe, Toerisme Wetteren en de Lokerse
Feesten hun specifieke aanbod toe.
•  Dag 2: een studiedag ingevuld door het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen.
Dit initiatief sluit aan bij de inspanningen van de Provincie om ook in Oost-Vlaanderen meer in te zetten op de ontwikkeling
van Rap-op-stapkantoren en de promotie van het lokale, budgetvriendelijke vrijetijdsaanbod.
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8. B(L)OEIEND OOST-VLAANDEREN
Eind oktober 2015 ontvingen Toerisme Oost-Vlaanderen en haar copromotoren het Proefcentrum voor Sierteelt, de gemeente
Wetteren en de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (de organisatie achter de Floraliën) de goedkeuring
van het B(l)oeiend Oost-Vlaanderen-project. Dat werd eind 2014 ingediend bij het programma voor Plattelandsontwikkeling
PDPO III 2014-2020 (Platteland Plus). Dankzij deze goedkeuring kan er de volgende 2,5 jaar samen 227.102 euro (exclusief
BTW) geïnvesteerd worden in het creëren van een hogere belevingswaarde van de sierteelt in de bloemenstreek. De promotoren ontvangen 65% cofinanciering van Europa, de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen.
Al in 2013 bracht Toerisme Oost-Vlaanderen in het kader van Collabor8, een Europees project rond sectoroverschrijdende
publiek-private samenwerking, de toeristische sector en de sierteeltsector samen met het oog op de ontwikkeling van nieuwe
toeristische producten rond de lokale sierteelt. De twee brainstormsessies die toen werden georganiseerd, lagen mee aan de
basis van het projectvoorstel. Toerisme Oost-Vlaanderen en de copromotoren zullen de komende jaren de sierteelttraditie ontsluiten om zo de recreatie en het toerisme in de streek te versterken. Door samenwerking tussen publieke en private partners
in zowel de sierteelt- als de toeristische sector zal tijdelijke en permanente productontwikkeling gerealiseerd worden. Er zijn 26
partners in het project. Het projectgebied situeert zich in de regio’s Scheldeland en Waasland.
De 4 promotoren zullen werk maken van de volgende realisaties:
•  Toerisme Oost-Vlaanderen staat in voor de toeristisch-recreatieve productontwikkeling rond sierteelt en de promotie ervan.
•  Het Proefcentrum voor Sierteelt zal de gemeenten en verenigingen stimuleren en ondersteunen bij het aanleggen van parklets (kleine parkjes) en bloemperken.
•  In 2017 zal de gemeente Wetteren een bloementapijt aanleggen.
•  In datzelfde jaar organiseert de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde een meerdaags evenement rond
verborgen tuinen.
Na het startoverleg van de copromotoren maakte Toerisme Oost-Vlaanderen in 2015 werk van de eerste realisatie, namelijk
het laten uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden van de toeristisch-recreatieve ontsluiting van de sierteelt. De
opdracht werd uitbesteed aan IDEA Consult, oplevering werd voorzien voor begin 2016. Voor dit onderzoek werden tal van
sleutelfiguren geconsulteerd, zowel uit de toeristische sector als de sierteeltsector.
Ook werden de eerste stappen gezet voor de opmaak van een communicatieplan en voor de realisatie van welkomstborden
en –parkjes. Via nieuwsflashes en/of nieuwsbrieven hield Toerisme Oost-Vlaanderen in 2015 de partners en de sector op de
hoogte van de vorderingen van het project.
Het PCS startte met de consultatie van de gemeenten voor het aanleggen van parklets en het verzamelen van technische informatie over de beplanting.

9. LOGEREN IN VLAANDEREN
Logeren in Vlaanderen vzw is een samenwerkingsverband tussen de vijf Vlaamse Provinciale toeristische organisaties en de private logiessector (Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme vzw en Horeca Vlaanderen). In 2015 investeerde de vzw € 1,39 miljoen in de promotie van
de logiessector in Vlaanderen. Alle vergunde/erkende logies in Vlaanderen konden meestappen in
de promotie.
501 logiesuitbatingen (overwegend gastenkamers, vakantiewoningen en hotels), waarvan 82 uit
Oost-Vlaanderen, adverteerden in het boek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016’. Dat werd
in samenwerking met Radio 2 op 8 december voorgesteld tijdens het ‘Gezelligste ontbijt van
Vlaanderen’. Deze publieksactie vond gelijktijdig plaats in vijf geselecteerde logiesuitbatingen, waaronder B&B De Boomgaard
in Sint-Lievens-Houtem (Vlaamse Ardennen). De Madammen van Radio 2 en enkele speciale gasten, onder wie zangeres Axelle
Red en wielerkampioen Lucien Van Impe, verzorgden het programma. Ook de gedeputeerden voor toerisme waren (virtueel)
aanwezig en lichtten met sprekende cijfers het economisch belang van het Vlaamse logies toe.
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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: 7.4. Sectorbegeleiding toeristische infrastructuur). Er worden ook
regelmatig info- en vormingsmomenten voorzien (zie: 7. Sectorwerking: 7.5 Infomomenten voor logies). 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.

10.ONTHAAL, DISTRIBUTIE EN VERZENDING
Met de verhuis van het Metselaarshuis in de Gentse Kuip naar het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid kwam in april
2015 een einde aan de jarenlange uitbating van een eigen infopunt. Voor de aankoop van de betalende toeristische fiets- en
wandelkaarten en brochures kon het publiek vanaf mei terecht bij de provinciale verkoopbalie in Het Zuid. De onthaalmensen
van het provinciebestuur staan in voor de verkoop van de kaarten en brochures, en kregen een korte opleiding in het kassasysteem. Dit systeem werd uitgebreid met de publicaties van de provinciale diensten cultuur en communicatie.
Als gevolg van deze nieuwe situatie stapte de verkoopbalie van Toerisme Oost-Vlaanderen volledig over op elektronische betalingen. De webshop van Toerisme Oost-Vlaanderen, waar zowel particulieren als toeristische ondernemers alle publicaties ook
online kunnen bestellen, werd sterk gepromoot.
Gratis brochures en kaarten staan uitgestald in de inkomhal van het PAC en zijn vrij mee te nemen. De inkomhal van het PAC
zelf zal in 2016 een grondige facelift ondergaan.

In 2015 verspreidde de onthaal- en verzendingsdienst zo’n 129.000 brochures. Dit betekende een stijging van meer dan 40% in
vergelijking met 2014. Er werden 5% meer betalende brochures verkocht (43.300 ex.) en 75% meer gratis brochures verspreid
(85.700 ex.).

Bij de betalende brochures scoorden opnieuw de fiets- en wandelnetwerken het hoogst; zij worden ook door een externe distributeur in de boekhandels verdeeld. Toppers bleven de fietsnetwerkkaarten Vlaamse Ardennen, Scheldeland en Meetjesland en
de wandelnetwerkkaart Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen. Ook de nieuwkomers, de wandelnetwerken Meetjeslandse Bossen
en Kalkense Meersen-Donkmeer (fase 1), deden het erg goed. Bij de individuele routebrochures waren de Ronde van Vlaanderenroute en de bijhorende Rondepocket samen goed zijn voor zo’n 4.000 verkochte exemplaren (beide taalversies).
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Bij de gratis brochures namen vooral Plan Bier Scheldeland en Plan Bier Vlaamse Ardennen het leeuwendeel voor zich. Samen
maakten ze bijna 55% uit van alle verspreide gratis publicaties: 47.000 exemplaren vonden hun weg naar de recreant.

11. PROJECTEN IN VOORBEREIDING
11.1 DEN ELFDE VAN DEN ELFDE
Begin 2015 werden de Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland gecontacteerd door het
productiehuis Toesprijs van Tom Van Dijck en Alice Reijs. Zij planden in Prosperpolder en omgeving opnames voor een nieuwe
fictiereeks, die in 2016 zou uitgezonden worden. De Provincie en Toerisme Oost-Vlaanderen beslisten de serie (‘Den elfde van
den elfde’) financieel te ondersteunen, op voorwaarde dat Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland toestemming
zouden krijgen om rond de serie toeristisch-recreatieve producten te realiseren.
Na een brainstormsessie beschikten Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland eind 2015 over voldoende informatie om
de ontwikkeling van een fietslus (’11 kleine tussenstops’) uit te besteden. De lancering van de routekaart en bijhorende marketingcampagne werd ingepland voor februari 2016.

11.2 OEVERLOPEN
Langs de Schelde in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde werd een overstromingsgebied aangelegd. Dit nieuwe natuurgebied (uniek
vanwege de getijdenwerking van de Schelde) ging in 2015 open voor het publiek. Natuurbeleving en kleinschalig cultureel
erfgoed staan er centraal. In 2015 werkte Toerisme Oost-Vlaanderen verder aan de realisatie van vijf nieuwe belevingsroutes in
dit gebied. Verschijning is voorzien voor 2016.

11.3 INRICHTING RONDE VAN VLAANDERENSTRAAT
In aanloop naar de 100ste editie van de Ronde van Vlaanderen in 2016 werd gestart met de voorbereiding van een thematische inrichting van de Ronde van Vlaanderenstraat en het Karel Van Wijndaelemonument (Kluisbergen). Met dit initiatief wil
Toerisme Oost-Vlaanderen de Ronde permanent zichtbaar en beleefbaar maken in het landschap van de Vlaamse Ardennen.

11.4 WANDELNETWERK ZWALMSTREEK-GETUIGENHEUVELS OOST
Toerisme Oost-Vlaanderen werkte samen met Toerisme Vlaamse Ardennen een subsidiedossier uit voor het Impulsprogramma
Fiets- en Wandelnetwerken 2015 van Toerisme Vlaanderen. De voorbereiding in 2015 behelsde onder meer de opmaak van het
theoretische ontwerp, de terugtoetsing met alle betrokken actoren en de indiening van het subsidiedossier (juli 2015). Op 16
december 2015 kende Toerisme Vlaanderen de subsidies goed.
Dit project bestaat uit vier luiken:
•  Uitbreiding van het wandelnetwerk Getuigenheuvels in twee zones: Zwalmstreek en Getuigenheuvels Oost.
•  Realisatie van een belevings- en inspiratiegids, plus de ultieme wandelgids gefocust op beleving via de thema’s wielercultuur,
erfgoed en kunst, kind- en gezinsvriendelijkheid en Vlaamse gastronomie (nadruk op bier). Naar het voorbeeld van ‘Beleef je
eigen Ronde’.
•  Randinfrastructuur en beleving: realisatie van een aantal belevende interactieve uitkijkpunten.
•  Promotioneel luik: een grootschalige, innovatieve communicatiecampagne.
Het eerste luik vindt plaats in de gemeenten Oudenaarde, Horebeke, Zwalm, Zottegem, Lierde, Brakel en Geraardsbergen. De
overige luiken behelzen datzelfde gebied aangevuld met Ronse, Maarkedal en Kluisbergen. Opening van dit wandelnetwerk is
gepland voor het voorjaar van 2017.

11.5 WANDELNETWERK KALKENSE MEERSEN-DONKMEER (fase 2:KALKENSE MEERSEN)
Na de realisatie van de eerste fase van het wandelnetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer (zie Deel 2: Headlines 2015: 3. Fietsen
en wandelen: 3.1. Wandelnetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer (fase 1) werkten Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Scheldeland verder aan de tweede fase. Deze fase (‘Kalkense Meersen’) omvat onder andere het gelijknamige natuur- en Sigmagebied, het Sigmagebied Wijmeers en het Provinciaal Domein Den Blakken.
De voorbereiding in 2015 behelsde onder meer de opmaak van het theoretische ontwerp, de terugtoetsing met alle betrokken
actoren, de indiening van het subsidiedossier (Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken 2015 van Toerisme Vlaanderen)
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en de toekenning van de subsidies (december 2015). Dit project situeert zich in de gemeenten Berlare, Wichelen, Laarne en
Wetteren. Opening van het wandelnetwerk is voorzien voor het najaar van 2017.

11.6 HAVENLANDROUTE
De Vlaamse Regering wil het havengebied Antwerpen verder ontwikkelen. Daarvoor werd het ‘Ontwikkelingsplan voor de Haven
van Antwerpen’ (OHA) opgemaakt, met ‘recreatie, erfgoed en landschap’ als één van de zes actiepunten.
In juni 2015 werd een ‘Plan voor onthaal en recreatie voor de haven van Antwerpen’ opgeleverd. De opdrachtgevers waren
Port of Antwerp, Maatschappij Linkerscheldeoever, Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit
& Openbare Werken, en EGTS-Linieland van Waas en Hulst. Om dit plan maximaal te kunnen uitvoeren, werd het ‘Strategisch
Project Havenland’ ingediend en goedgekeurd.
Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland werden via werkgroepen betrokken bij de opmaak van het onthaalplan en
het Strategisch Project Havenland. Dat laatste werd eind 2015 goedgekeurd.
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen vroeg Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland om op Linkeroever een fietsroute te realiseren volgens de gebruikelijke werkwijze van Toerisme Oost-Vlaanderen. Er werd een werkgroep ‘Havenlandroute’
opgericht voor het vastleggen van het traject en de POI’s (Points of Interest). De Havenlandroute zal gelanceerd worden in juni
2016.

11.7 HERWERKING FIETSNETWERKEN
In 2015 werd begonnen met een gedeeltelijke herwerking van de fietsnetwerken Meetjesland, Waasland en Leiestreek. Verschillende aanpassingen waren noodzakelijk omdat de netwerken in West-Vlaanderen en Zeeland worden herwerkt. Daarnaast waren er verscheidene aanpassingen ingevolge de voorziene sluiting van spoorwegoverwegen en de gewijzigde situatie ter hoogte
van Doel. Tenslotte werden ook een aantal verbeteringen in het vooruitzicht gesteld, zowel op vlak van verkeersveiligheid als
toeristische aantrekkelijkheid. Alle gegevens werden door de medewerkers van recreatieve infrastructuur en de regiomedewerkers verzameld. Ook de gemeenten konden via de regiomedewerkers voorstellen indienen.
De nieuwe kaarten zullen in maart 2016 verschijnen met als voornaamste nieuwigheid dat de kaarten Leiestreek-Oost (OostVlaanderen) en Leiestreek-West (West-Vlaanderen) geïntegreerd worden in één fietsnetwerkkaart voor de volledige Leiestreek in
West- en Oost-Vlaanderen.

11.8 TOERISTISCHE BELEVINGSGIDS VOOR DE OOST-VLAAMSE LEIESTREEK
In 2014 lieten Toerisme Oost-Vlaanderen en de Dienst Cultuur van de Provincie een verkennend onderzoek uitvoeren naar de
cultuurtoeristische profilering van de Oost-Vlaamse Leiestreek. Op basis van het eindrapport werd een samenwerking opgezet
tussen de culturele en toeristische actoren in deze regio. Voor hen werd op 16 december 2015 een studie-uitstap georganiseerd
om het aanbod beter te leren kennen. Op basis hiervan startten Toerisme Oost-Vlaanderen en de Dienst Cultuur met de samenstelling van een toeristische belevingsgids voor de Oost-Vlaamse Leiestreek. Publicatie ervan is voorzien voor juni 2016.
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DEEL 3:
REGIOWERKING

Oost-Vlaanderen telt, naast kunststad Gent, vijf toeristische regio’s: Meetjesland, Waasland, Scheldeland, Vlaamse Ardennen en
Leiestreek.
In elk van deze regio’s is een regionaal toeristisch samenwerkingsverband actief, met Toerisme Oost-Vlaanderen, de
besturen van betrokken steden en gemeenten en eventueel 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/Westtoer zijn er eveneens partner. In de schoot van de regionale toeristische vzw’s (Toerisme
Meetjesland vzw, Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, Toerisme Scheldeland vzw, Toerisme Leiestreek vzw en Toerisme Waasland
vzw) worden werkingsmiddelen voor toeristische promotie samengebracht, grosso modo voor 50% door de gemeentebesturen
(aan de hand van een verdeelsleutel) en voor 50% door Toerisme Oost-Vlaanderen, volgens het principe van 1 euro voor 1
euro. In Scheldeland en de Leiestreek is er eveneens een verdubbeling van de ingebrachte middelen van de niet-Oost-Vlaamse
gemeenten door de respectieve provinciepartners. Toerisme Oost-Vlaanderen is vertegenwoordigd in de bestuursorganen van
deze samenwerkingsverbanden en volgt op die manier het regionaal toeristisch beleid nauw op.
Daarnaast stelt Toerisme Oost-Vlaanderen in elke regio een regioteam tewerk (regiocoördinator en minstens één
regiomedewerker). Het regioteam behartigt de dagelijkse toeristische werking in de regio. De regiocoördinator treedt ook op als
secretaris van de regionale vzw. Er worden regionale projecten opgezet en geadviseerd. Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunt
op allerlei aanvullende manieren de regiowerking (regionale websites, distributie van regiobrochures, …) en financiert de
opmaak van regionale strategische plannen.

1. VLAAMSE ARDENNEN
1.1 ONLINE PROMOTIE
Toerisme Vlaamse Ardennen gaat al enkele jaren de digitale toer op. Zowel de regiowebsite als de meertalige Beleef je eigen
Ronde-site zijn intussen vaste waarden. Ook apps zijn intussen ingeburgerd in de werking, met de My Tours-app voor stedelijke
erfgoedroutes en de Route You-app Op Stap voor tochten in het buitengebied.
In 2015 werd voor het eerst een aanzienlijk budget vrijgemaakt om online en via sociale media campagne te voeren. Door
storytelling en content marketing werden unieke en persoonlijke verhalen in woord en beeld ontwikkeld. Voor de verhalen
werden de volgende thema’s geselecteerd: sportief en recreatief fietsen in het voorjaar, picknicken in de zomer en gastronomie
in het najaar. Voor elk van de thema’s gingen een journalist en een cameraman op pad om promofilmpjes te draaien.
Deze filmpjes – onder meer ‘Met Johan Museeuw in het spoor van de flandrien’, ‘Op stap met de kinderen langs hoeves’ en
‘Picknicken bij de boer’ – werden geïntegreerd in de regiowebsite, samen met een geschreven reportage van de journalist. Via
links kon de bezoeker doorklikken naar de toeristische plekjes uit de films en de reportages.

1.2 AGROTOERISME IN DE VALLEI VAN DE ROOIGEMSEBEEK
In het kader van het LEADER-project ‘Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek’ nam Toerisme Vlaamse Ardennen in
2015 enkele promotiefilmpjes op voor vier wandelroutes in en rond de dorpjes Mullem, Huise, Lede en Wannegem. Deze
routes werden ook geïntegreerd in de Op Stap-app van Toerisme Vlaamse Ardennen, samen met de filmpjes en tekst- en
fotomateriaal. De nieuwe agrotoerisme wandelproducten werden actief gepromoot via GoogleAdWords en Facebook Ads.
Online zijn ze te downloaden via www.toerismevlaamseardennen.routeyou.com.

1.3 PLAN BIER VLAAMSE ARDENNEN
Samen met Toerisme Oost-Vlaanderen realiseerde Toerisme Vlaamse Ardennen Plan Bier, een toeristische kaart met fiets- en
wandelroutes en een website met de lokale biercultuur als centraal thema (zie Deel 2: Headlines 2015: 1. Plan Bier: 1.1. Plan
Bier Vlaamse Ardennen).
Ter gelegenheid daarvan liet Toerisme Vlaamse Ardennen de opening van het toeristisch seizoen doorgaan in brouwerij
Roman. Op 30 maart 2015 werden daar 95 ingeschrevenen uit de sector verwelkomd. Aansluitend op de voorstelling van Plan
Bier brachten de lokale brouwers een presentatie over hun brouwplannen voor nu en in de toekomst. In de namiddag stonden
enkele brouwerijbezoeken voor de sector op het programma.
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1.4 ZOMERZOEKTOCHT DAVIDSFONDS
Van 6 juni tot 20 september 2015 had de 29ste editie van de Zomerzoektocht van het Davidsfonds plaats in Geraardsbergen
en de Vlaamse Ardennen. Meer dan 17.000 geïnteresseerden namen deel via een auto-, fiets- en wandelparcours. Deelnemers
konden kiezen uit twee formules: een stevige klassieke zoektocht of een speelse gezinszoektocht.
Toerisme Vlaamse Ardennen had voor deze editie en extraatje in petto ter gelegenheid van het jaar van het bier. In alle 5.000
deelnameformulieren werd een bon aangeboden voor een gratis streekbier. Gemiddeld worden er 50% van deze waardebonnen
ook effectief ingeruild bij vijf brouwerijen (Roman, Contreras, Vanden Bossche, Cnudde en Smiske).

1.5 STREEKONTWIKKELING
Na een eerste LEADER-periode tussen 2007 en 2013 werden de Vlaamse Ardennen opnieuw erkend als LEADER-gebied. Hierdoor
kan de regio opnieuw voor een periode van zes jaar (2014-2020) aanzienlijke middelen investeren in plattelandsontwikkeling.
Het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Toerisme Vlaamse Ardennen gaven de
Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) vorm en dienden deze ter goedkeuring in.
In 2015 startte Toerisme Vlaamse Ardennen mee een Streekfonds op voor de regio. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
is promotor van dit provinciaal plattelandsproject (PDPO III), het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse
Ardennen zijn de copromotoren. Het Streekfonds kreeg de naam ‘Streekmotor 23’ en zal werkzaam zijn in 23 gemeenten in
Zuid-Oost-Vlaanderen. Streekmotor 23 wil die gemeenten extra steun geven om duurzame, innovatieve en lokale initiatieven
van bewoners en verenigingen in de regio mogelijk te maken. Het zal financiële ondersteuning bieden maar ook een praktische
omkadering en een platform om de initiatieven kenbaar te maken.

1.6 DEELNAME AAN BEURZEN
Toerisme Vlaamse Ardennen nam deel aan de volgende beurzen:
•  Vakantiesalon Brussel: van 5 tot 9 februari 2015
•  50+ beurs Utrecht: van 15 tot 19 september 2015
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2. LEIESTREEK
2.1 LEIESTREEK GREETERS
Toerisme Leiestreek ging in 2015 verder met de Greeterwerking, die in april 2014 startte. Greeters zijn enthousiaste inwoners
van de regio die op vrijwillige basis groepjes van maximum zes toeristen op sleeptouw nemen voor een bezoek aan hun stad,
dorp of streek. Ze vertellen verhalen en maken een wandel- of fietstocht langs hun favoriete plekjes. De Greeters werden
gepromoot via de reguliere communicatiemiddelen. In 2015 werden meer dan 50 Greets uitgevoerd en werden er zo meer dan
220 bezoekers rondgeleid.

2.2 KUNSTZOMER LEIESTREEK
De Kunstzomer was in 2015 aan zijn zevende editie toe. Van 6 juni t/m 13 september stond kunst centraal in de regio. Op 18
verschillende locaties in acht steden en gemeenten van de Leiestreek maakten de bezoekers kennis met de werken van 56
hedendaagse kunstenaars. Tijdens de zomer trok Gèsman met zijn collectief er op uit. Uitgerust met een camper, die ingezet
werd als mobiel atelier, muziekstudio, podium voor akoestische sets of platform voor artistieke projecten, hielden ze halt in
elke deelnemende gemeente. De Kunstzomer 2015 was met ongeveer 6.000 bezoekers opnieuw een succes.

2.3 ZOMERSE BOOTTOCHTEN
Voor de zomerse boottochten (7 juni t/m 8 september 2015) werkte Toerisme Leiestreek amen met de partners een
vernieuwend programma uit. Een aantal klassiekers, zoals nocturnes en tochten naar Noord-Frankrijk, werden behouden en
aangevuld met nieuwe locaties en partners, zoals tochtjes naar Machelen-aan-de-Leie en op de Oude Leie tussen Deinze en
Gent. Het boottochtenseizoen lokte 1.500 deelnemers.
Toerisme Leiestreek pakte uit met een volledig nieuwe brochure, waarin naast de kalender van de boottochten ook het vaste
aanbod aan waterrecreatie in de Leiestreek werd opgenomen. Naast bootverhuur was er ook aandacht voor watersport en
openluchtzwemmen.

2.4 LEIESTREEK LUSJES
Toerisme Leiestreek liet nog meer mensen kennis maken met het fiets- en wandelnetwerk door middel van nieuwe thematische
en belevenisvolle suggestieroutes: de Leiestreek Lusjes. Fietsers konden via het gekende knooppuntensysteem lusvormige
routes volgen in het teken van een bepaald thema en/of met bepaalde belevingselementen. Zo werd er bijvoorbeeld een lusje
gecreëerd in het teken van bier, zodat aangesloten werd bij Plan Bier.

2.5 AVONDWANDELINGEN
Van 25 juni t/m 10 september werden in de Leiestreek zomerse avondwandelingen georganiseerd. Het betrof zowel
begeleide wandelingen van de steden en gemeenten in de regio als wandelingen van de sociaal-culturele beweging Pasar. De
wandelingen waren over de hele regio verspreid. Bovendien was er gezorgd voor diversiteit qua thema. Zo waren er zowel
standswandelingen als wandelingen die focusten op het landschap. Toerisme Leiestreek bundelde het aanbod in een flyer en
op een speciale pagina op de website. In totaal namen ongeveer 1.200 deelnemers deel aan de avondwandelingen.

2.6 CAMPAGNES
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Toerisme Leiestreek voerde in 2015 verschillende campagnes over de belangrijkste productlijnen.
• Kunst en erfgoed
Om de troeven op vlak van kunst en erfgoed in de kijker te zetten, lanceerde Toerisme Leiestreek half mei een campagne.
Een insert van 12 pagina’s bij De Morgen en bijhorende bannering op De Morgen website brachten de Vlaamse kunst- en
erfgoedliefhebbers op de hoogte van het betreffende aanbod. Toeristische tips werden aan dit aanbod gekoppeld, zoals
logiesadresjes, gastronomietips en kunstzinnige wandelroutes. Via een wedstrijd konden lezers een overnachting voor twee
winnen in een logies in de regio.

• Zomer in de Leiestreek
In drie edities van het weekblad De Zondag, die in totaal de volledige Leiestreek omvatten, stak op vier verschillende data
een insert van vier pagina’s vol tips op vlak van fietsen, wandelen, varen, paardrijden, kunst, streekproducten en bekende of
minder bekende groene plekjes. Een agenda bracht telkens een selectie van evenementen, voor het volledige aanbod werd
doorverwezen naar de website. Voor de campagne werd ook een nieuw campagnebeeld ontwikkeld. 10.000 postkaarten met
dit campagnebeeld en een verwijzing naar de website werden verspreid via de diensten voor toerisme.
• Genieten in de Leiestreek
Met het magazine ‘Genieten in de Leiestreek’ inspireerde Toerisme Leiestreek potentiële toeristen uit Vlaanderen en
Nederland om een korte vakantie in de regio door te brengen. Het magazine van 36 pagina’s presenteerde onder andere
verhalen, reisideeën, culinaire tips en logiestips. Het werd verspreid op 110.000 exemplaren via Knack, Nest, Plus Magazine
Nederland en via infokantoren in andere regio’s.
• Gastronomie
Van 15 juli tot eind september pakten een 35-tal topchefs uit met een speciaal Leiestreekarrangement, met een bijzonder
voordeel zoals een speciaal menu tegen een scherpe prijs, gratis aperitief of koffie, of een extra gerechtje. Wie ging tafelen
bij een van de deelnemende restaurants maakte kans om een etentje te winnen. De actie kreeg ruchtbaarheid via artikels in
de gastronomische magazines Smaak en Culinaire Ambiance, en via een advertentiecampagne op Facebook.
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3. MEETJESLAND
3.1 PERS EN COMMUNICATIE
Toerisme Meetjesland bouwde in 2015 haar sociale mediakanalen (Facebook-pagina’s Toerisme Meetjesland, Landschapspark
Drongengoed en Glutenvrij Meetjesland, Twitter, Instagram en Google+) uit tot efficiënte promotiekanalen voor het toeristische
aanbod van de regio’s. De acties ‘Uit in het Meetjesland’, ‘Glutenvrij Meetjesland’ en ‘Winter in het Meetjesland’ kregen op
Facebook een financieel duwtje in de rug, wat promotioneel tot heel sterke resultaten leidde.
De Meetjeslandpagina op Facebook had eind 2015 3.300 volgers, 1.000 meer dan in 2014. De Facebookpagina Glutenvrij
Meetjesland werd gevolgd door 626 mensen (200 meer). De Twitteraccount had 833 volgens, 150 meer dan een jaar eerder.

3.2 BOERKE OP STAP
In het kader van het LEADER-project ‘Plattelandsbeleving langsheen de grens’ realiseerden en promootten Toerisme
Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen een nieuwe wandelbrochure rond Boerke, de populaire stripfiguur van de
Meetjeslandse striptekenaar Pieter De Poortere. Met de brochure bij de hand konden wandelaars vier Boerkeroutes langs de
Belgisch-Nederlandse grens verkennen. Elke route werd uitgewerkt rond een specifiek thema.
• Grensroute – 7,6 km – Waterland-Oudeman
Thema: totstandkoming van de grens
• Smokkelroute – 13 km – Sint-Laureins
Thema: het kat-en-muisspel tussen de ‘blauwers’ en ‘commiezen’
• Draadroute – 10,5 km – Boekhoute
Thema: de Dodendraad en hoe die tijdens WOI zijn stempel drukte op de streek
• Waterroute – 10,7 km – Assenede
Thema: het gevecht tussen mens en water en de stille getuigen daarvan in het landschap (dijken, kreken, kanalen, …)
Onderweg konden wandelaars via QR-codes Boerkes Bangelijke Quiz spelen op hun smartphone. Naast de Boerkeroutes in
de brochure tekende Toerisme Meetjesland als promotiemiddel ook vijf Ommetjes uit op het wandelnetwerk Meetjeslandse
Kreken:
• Ommetje in en rond Kaprijke (10,6 km)
• Ommetje Bladelin wandelroute Middelburg (6,7 km)
• Ommetje in de groene long tussen Bassevelde en Kaprijke (13,5 km)
• Ommetje rondom Sint-Margriete (13,2 km)
• Ommetje van Sint-Laureins naar de kreken (9,3 km)
De Ommetjes, die gratis werden aangeboden bij onder andere toeristische diensten, horecazaken en musea, lieten wandelaars
proeven van het krekenlandschap in het noorden van de regio.
Ter lancering van de campagne werd op 9 mei op de Huysmanhoeve een persconferentie en een Boerke-dag georganiseerd.
De persaandacht was groot, met reportages op onder meer AVS/TV Oost en CTV Zeeland (i.s.m. de gemeente Sint-Laureins) en
artikels in onder meer Knack en De Zondag.
De miniwebsite van Boerke werd in de zomermaanden 10.916 keer bezocht, de webshop-pagina met de Boerkes-brochure
30.043 keer. Het totale aantal bezoeken van pagina’s over Boerke op de website bedroeg 33.915. Eind 2015 waren er 361
brochures verkocht.

3.3 WANDELNETWERK MEETJESLANDSE KREKEN
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Eind 2015 bereikten Toerisme Oost-Vlaanderen en het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal van het Vlaamse Gewest een
akkoord over exploitatie van de voetveren over het Leopoldkanaal. De veren werden in de zomers van 2014 en 2015 al
gebruikt. Eind 2015 werd de feitelijke toestand geregulariseerd.
In diezelfde periode zat Toerisme Meetjesland ook opnieuw aan tafel met Natuurpunt & Partners omtrent de realisatie
van eventueel nieuwe trajecten langs en door natuurgebieden, ter versterking van het toeristisch-recreatieve aanbod op

het wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken. Enkele nieuwe trajecten zouden er kunnen komen tegen 2017, bij de eerste
vernieuwing van de wandelkaart. Bedoeling is vooral de wandelaar dichter bij de kreken te brengen en enkele grotere lussen in
kerngebieden fijnmaziger te maken.

3.4 CAMPAGNES
• Glutenvrij meetjesland
Met negen logieshouders en elf restaurants besteedde Glutenvrij Meetjesland ook in 2015 aandacht aan deze
voedselintolerantie, die het voor patiënten moeilijk maakt om zorgeloos op vakantie te gaan. Op 8 februari werd in het
Hoveniershuis in Evergem de persvoorstelling georganiseerd. Op 19 mei konden horeca en logies een cursus volgen rond
allergenen. Op 2 juli was er een workshop Glutenvrij in het Godshuis in Sint-Laureins, en op 28 november bemande
Glutenvrij Meetjesland een stand op de Glutenvrije Wintermarkt in Sint-Niklaas.
• Winter in het Meetjesland
Voor de winter 2015-2016 zette Toerisme Meetjesland opnieuw een winteractie op. Er werd gerekend op minimum negen
deelnemende logiesuitbaters maar uiteindelijk investeerden er elf mee in de actie. Ter promotie van ‘Winter in het
Meetjesland’ werd een brochure mee geblisterd op 90.000 exemplaren van Nest. Via eigen verdeling werden er nog eens
10.000 brochures verspreid. Behalve het winteraanbod zette de brochure ook de twee Meetjeslandse wandelnetwerken in de
kijker.
• Uit in het Meetjesland
De campagne ‘Uit in het Meetjesland’, bedoeld voor organisatoren van evenementen met bovenlokaal belang, werd in 2015
al voor de 7de keer georganiseerd. 29 organisatoren investeerden erin mee. In 2015 werd voor het eerst per evenement een
klein budget ingezet op Facebook. Dankzij deze actie kon Toerisme Meetjesland niet alleen een gigantisch bereik realiseren,
ze versterkte ook de Facebookpagina met één derde.

3.5 DEELNAME AAN BEURZEN EN ANDERE EVENEMENTEN
Toerisme Meetjesland nam deel aan de volgende beurzen en evenementen :
• Vakantiesalon Brussel (in samenwerking en gedeelde financiering met het Poland Canada War Museum en enkele andere
Maldegemse aanbieders): van 5 tot 8 februari 2015
• Countryside Gent: van 29 oktober tot 2 november 2015
• Glutenvrije Wintermarkt Sint-Niklaas (met Glutenvrij Meetjesland): 28 november 2015
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4. WAASLAND
4.1 STRATEGISCH BELEIDSPLAN
Op 29 april 2015 stelden Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland in het Van Der Valk Hotel in Beveren het Strategisch
Beleidsplan 2015-2020 voor het Waasland voor. Het beleidsplan stippelt het regionale toeristische beleid uit voor een periode
van vijf jaar, en dit zowel op gebied van promotie als op gebied van productontwikkeling.
Het (toeristische) Waasland wordt voortaan gezien als een glazen huis met vier kamers: Schelde - Durme - Moervaart, Wase
Steden, Noordelijke Bossengordel en Bloemenstreek. Elke kamer heeft een eigen karakter, een eigen aantrekkingskracht
en positionering, maar de kamers zijn wel met elkaar verbonden en lopen in elkaar over via fietsen, evenementen en
streekspecials. Zo vormen zij samen het Waaslandhuis. De kamers geven structuur aan de regio. Voor elke kamer zal een
specifieke inrichting bedacht worden.
Met de herpositionering worden vier doelstellingen voorop gesteld:
• het Waasland aantrekkelijker maken bij de doelgroepen
• de vier kamers van het Waasland aantrekkelijker maken
• de samenhang binnen de toeristische werking van het Waasland verhogen
• Toerisme Waasland omvormen tot een proactieve organisatie voor marketing en productontwikkeling

4.2 SECTORMOMENTEN
In 2015 organiseerde Toerisme Waasland diverse overlegmomenten waarop ideeën, suggesties en
samenwerkingsmogelijkheden met de sector werden besproken:
• 11 mei: sectormoment met de brouwers van het Waasland, in het kader van Plan Bier
• 19 mei: i.s.m. Toerisme Temse en Toerisme Oost-Vlaanderen een sectormoment rond de nieuwe fictiereeks ‘Den Elfde van
den Elfde’ (zie Deel 2: Headlines: 11. Projecten in voorbereiding: 11.1 Den Elfde van den Elfde) en Logeren in Vlaanderen
Vakantieland (zie Deel 2: Headlines: 9. Logeren in Vlaanderen)
• 30 november: sectormoment rond social media en de promoacties van 2015
Op 20 oktober zette Toerisme Waasland ook een studiereis op naar Wachtebeke en Moerbeke, waarvoor de diensten voor
toerisme, de toeristisch ambtenaren, de gidsen en de Wase logies werden uitgenodigd.

4.3 AMBACHTELIJK WEEKEND
Onder het thema ‘water’ werd op zaterdag 22 en zondag 23 augustus 2015 het 36ste Ambachtelijk Weekend georganiseerd in
het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. Na evaluatie werd de website gebruiksvriendelijker gemaakt en er werd een eenvoudige
brochure gemaakt met een opsomming van de deelnemers en verzamelpunten. Er werd ook een communicatiebureau
aangesteld om een nieuwe strategie en concept uit te werken voor het Ambachtelijk Weekend.

4.4 FIETS- EN WANDELKALENDER
In april verscheen, in dezelfde stijl als de toeristische gids Waasland en de toeristische kaart Waasland, voor het eerst een
evenementiële fiets- en wandelkalender. Toerisme Waasland werkte hiervoor samen met alle Wase steden en gemeenten en
verzamelde (tot en met eind 2015) het volledige aanbod aan fiets- en wandelevenementen in de regio. De kalender werd
verspreid op 23.000 exemplaren.

4.5 HET WAASLAND ALS LEADER-GEBIED
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De Grensregio Waasland (gemeenten Wachtebeke, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren en Kruibeke) werd voor het
eerst erkend als LEADER-gebied. LEADER is een Europees investeringsprogramma dat de leefbaarheid op het platteland wil
verbeteren door binnen afgebakende gebieden lokale initiatieven en samenwerking tussen lokale actoren te ondersteunen. De
helft van de financiële middelen komt vanuit de Europese Unie, terwijl Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen instaan
voor de andere helft. Dit biedt heel wat opportuniteiten, vooral voor het noorden van het Waasland.
Op basis van een diepgaande omgevingsanalyse van de Grensregio Waasland werden voor de komende LEADER-periode drie
thema’s gekozen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. De volgende thema’s werden weerhouden:

• lokale voedselstrategieën en streekproducten
• leefbare dorpen
• profilering en promotie streekidentiteit
Een eerste ontwerp van een ontwikkelingsstrategie werd ingediend in oktober 2015. Toerisme Waasland zetelt in de Plaatselijke
Groep, een samenwerkingsverband tussen publieke en private actoren binnen de gemeenten Wachtebeke, Moerbeke, Stekene,
Sint-Gillis-Waas, Beveren en Kruibeke.

4.6 DEELNAME AAN BEURZEN EN ANDERE EVENEMENTEN
Toerisme Waasland had een stand op de volgende evenementen:
• Infodag groepsuitstappen: op 29 januari 2015
• Scheldehappening: op 6 april 2015
• Autoloze zondag Sint-Niklaas: op 20 september 2015
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5. SCHELDELAND
5.1 STRATEGISCH BELEIDSPLAN
Op 6 mei 2015 stelden Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Scheldeland en Toerisme Provincie Antwerpen in het Keizershof in
Aalst het nieuwe Strategisch Beleidsplan Scheldeland voor. Een sterke en authentieke identiteit opbouwen, was de belangrijkste
ambitie van het plan. Dit kan vooral gerealiseerd worden door het aanbod en de beleving langs en op het water beter op
elkaar af te stemmen en te ontsluiten voor de toerist. Door creatief en innovatief uit de hoek te komen, wil Scheldeland zich
onderscheiden van andere toeristische regio’s. Ook zal er gewerkt worden aan de naambekendheid, zodat potentiële bezoekers
een toeristische uitstap sneller associëren met Scheldeland. Toerisme Scheldeland mikt vooral op bezoekers uit de grote
Vlaamse steden en de aangrenzende Nederlandse provincies. Kwaliteitsvolle logeeradressen moeten hen verleiden tot een
korte vakantie in plaats van een daguitstap. De verbetering van het logiesaanbod vormt dan ook een van de negen ‘werven’ uit
het nieuwe actieplan, naast onder meer het optimaliseren van de communicatie en het meewerken aan een aparte structuur
voor kernproductontwikkeling.

5.2 APP GROOTE OORLOG IN SCHELDELAND
Met de financiële steun van Toerisme Vlaanderen en naar aanleiding van 100 jaar WO I zette Toerisme Scheldeland samen met
Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Provincie Antwerpen een grootschalig herdenkingsproject op rond de Groote Oorlog
in deze regio. Er werden onder andere nieuwe fiets- en wandelbrochures en een themawebsite ontwikkeld, en op een 50-tal
strategische plaatsen in Scheldeland kwamen toeristische infoborden met tekst en uitleg over de WOI-gebeurtenissen op die
locaties. Toerisme Scheldeland stond in 2014 in voor de gezamenlijke communicatie en promotie van dit project.
In het kader van dit project werd in november 2015 de gratis app ‘100 jaar Groote Oorlog’ gelanceerd, een digitale versie van de
brochures. Met deze app konden bezoekers via hun smartphone en aan de hand van getuigenissen, historisch fotomateriaal
en quizvragen de verhalen ontdekken rond de strijd van 1914-1918 in Scheldeland. De digitalisatie werd verzorgd door het
Nederlandse bedrijf 7Scenes en zorgde voor een sterkere beleving en interactie bij de gebruiker. Naast oorlogsverhalen biedt
de app ook een overzicht van de belangrijkste toeristische locaties in de regio. De app is beschikbaar in vier talen en kan
gedownload worden in de GooglePlaystore en de App Store. Er is ook een webapplicatie via app.scheldeland.be.
De app werd in totaal meer dan 900 keer geïnstalleerd: via iOS 472 keer, via Androïd 443 keer.

5.3 PLAN BIER SCHELDELAND
Toerisme Scheldeland realiseerde in samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen Plan Bier Scheldeland (zie: Deel 1:
Headlines: 1. Plan Bier: 1.3 Plan Bier Scheldeland). De kaart met vier fiets- en drie wandelroutes langs tien brouwerijen werd
opgesmukt met bierweetjes, tips, recepten, interviews en beeldmateriaal dat speciaal voor de gelegenheid werd gemaakt. De
kaart werd ondersteund door de website www.planbier.be. Een tweede druk en een Engelstalige versie werden gepland voor
2016. Naar aanleiding van de kaart werden nauwere contacten gelegd met de brouwerijen.
Op woensdag 17 juni 2015 organiseerden Toerisme Scheldeland, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Provincie Antwerpen
een sectormoment ‘Bier en Toerisme’ in Brouwerij Dilewyns in Dendermonde. Tijdens dit sectormoment werden de
genodigden geïnformeerd over de acties die Toerisme Scheldeland rond het thema ‘bier en toerisme’ wilde uitwerken.

5.4 WINTERWANDELCAMPAGNE
Met een winterwandelcampagne positioneerde Scheldeland zich eind 2015 als aantrekkelijke wandelbestemming voor
het najaar en de winter, én als bestemming voor verblijfstoerisme. De campagne werd geïntegreerd in de al bestaande
communicatiemiddelen van Toerisme Scheldeland (website, magazine, toeristische kaart, Plan Bier, toeristische infogids, social
media kanalen), en zette het thema bier en gezelligheid in als onderscheidende troeven voor het wandelaanbod.
In samenwerking met Travelmedia werd een winterwandelboek samengesteld waarmee wandelaars op pad konden in 30
steden en gemeenten van Scheldeland. Op de 30 routes werden cafés met streekbieren en logies in de buurt aangeduid, samen
met extra tips voor onderweg. Het boek kon van 1 december 2015 tot eind maart 2016 gratis als pdf gedownload worden op
de deelwebsite www.scheldeland.be/winter. Travelmedia verzorgde ook de bijhorende online wintercampagne, waarbij telkens
één route uit het winterwandelboek in de kijker werd gezet.
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De campagne was bijzonder succesvol: het boek werd 22.042 keer gedownload, waarvan driekwart in december 2015. Uit een
online enquête bleek dat meer dan 50% van de downloaders er ook effectief mee op stap was gegaan.

5.5 S-MAG TOERISTISCH MAGAZINE
S-MAG maakte in 2015 toeristen opnieuw warm voor een bezoek aan Scheldeland, en dat op
een frisse en hedendaagse manier. Gezien het belangrijke thema Groote Oorlog werd een extra
insert van een handig boekje ingevoegd binnenin SMAG, met verkorte versies van enkele fiets- en
wandelroutes. Via een insert bij De Zondag (edities De Rand & Brussel, Mechelen & Lier, GentDeinze-Wetteren) werden 139.000 exemplaren verspreid. Met een overdruk oplage van 10.000
exemplaren werd het magazine ook verspreid bij diensten voor toerisme in Vlaanderen en ZuidNederland en in beperkte oplages bij diensten toerisme en logies in de regio.
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DEEL 4:
STATUTAIRE WERKING

Toerisme Oost-Vlaanderen is een vzw en tevens een Provinciaal Toeristisch Samenwerkingsverband volgens het decreet op de
toeristische samenwerkingsverbanden.
De vzw heeft 94 werkende leden: de Provincie, alle 65 Oost-Vlaamse steden en gemeenten, 15 VVV’s en 13 verenigingen die
toerisme en recreatie ondersteunen. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de taken van de vereniging ondersteunt,
kan toegetreden lid worden.
De werking van de vzw wordt geregeld in de statuten van de vereniging. De vzw wordt bestuurd door twee organen: de
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

1. STATUTEN
In 2015 werden de statuten van de vzw aangepast. De gewijzigde statuten werden aan de Buitengewone Algemene Vergadering
van 24 september 2015 voorgelegd en goedgekeurd. De gewijzigde statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad op 18
december 2015. Zoals in de nieuwe statuten bepaald, werd de algemeen manager, Katia Versieck, aangesteld als secretaris van
de vzw.

2. ALGEMENE VERGADERING
2.1 LEDEN
2.1.1 WERKENDE LEDEN
De Provincie Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door:
Dhr. Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor o.a. toerisme, voorzitter
Mevr. Hilde Bruggeman, gedeputeerde, eerste ondervoorzitter
Dhr. Alexander Vercamer, dhr. Peter Hertog, dhr. Jozef Dauwe, dhr. Geert Versnick, gedeputeerden
Mevr. Sara De Potter, provincieraadslid, tweede ondervoorzitter
Mevr. Mia De Brouwer, mevr. Elisabeth Dooms, dhr. Hugo Leroy, mevr. Gerda Zenner-De Gryze, mevr. Lena Van Boven, mevr.
Sylvia Van Meirvenne, dhr. Joop Verzele, provincieraadsleden
Dhr. Jan Briers, gouverneur en dhr. Albert De Smet, griffier, adviserend
Oost-Vlaamse steden en 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-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waarschoot, Waasmunster, Wachtebeke, Wetteren,
Wichelen, Wortegem-Petegem, Zele, Zelzate, Zingem, Zomergem, Zottegem, Zulte, Zwalm.
VVV’s:
Toerisme Meetjesland, VVV Eeklo, VVV 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.
Verenigingen:
A.C.W., Gandante vzw, Gent Hotels vzw, Gentse Gidsen, Grote Routepaden, Horeca Oost-Vlaanderen, Pasar Gent-Eeklo, , Pasar
Waas en Dender, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen, Unizo Oost-Vlaanderen, Vakantievreugde, Kamer van Koophandel OostVlaanderen (VOKA), V.T.B. Cultuur
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2.1.2 Toegetreden leden
M. Aerts, R. Bondue, R. De Ridder (Camping Fort Bedmar), A. Cnudde-Veijs, W. Debunderie, L. De Ridder, L. Devroe-Van Den
Noortgate, M. Dubrulle, H. Florin, M. Hansens-Boye, L. Lekens, R. Van Bockstaele, L. Van Cauter-Vidts, D. Van Den Meersschaut,
W. Van Eenaeme, E. Van Loocke-Traest, R. Vereecke, Stedelijke openbare bibliotheek Waregem

2.2 VERGADERINGEN
Naast de buitengewone Algemene Vergadering op 24 september (zie boven) kwam de Algemene vergadering van Toerisme
Oost-Vlaanderen twee maal samen, nl. op 3 juni en 9 december.
2.2.1 ALGEMENE VERGADERING OP 3 JUNI 2015
De Algemene Vergadering ging door in het Auditorium ‘De Schelde’ in het P.A.C. Het Zuid in Gent. De volgende punten werden
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 in het voorjaar traditioneel in het teken staat van de afsluiting van het voorbije jaar. Er zal teruggeblikt worden
op de acties van 2014 en de rekeningen 2014 zullen voorgelegd worden. Hij overliep de agenda. Er waren geen opmerkingen of
aanvullingen bij de agenda van de vergadering.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de Algemene Vergadering van 15 december 2014 werd zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Toelichting werking en jaarverslag 2014
De gedeputeerde-voorzitter gaf toelichtingen bij de gedrukte versie van het jaarverslag 2014 dat de leden bij hun aankomst
overhandigd kregen. Er waren geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag of over de werking in 2014. Het jaarverslag
werd goedgekeurd.
4. Jaarrekening 2014: toelichting, verslag commissaris en toezichthouder en goedkeuring
Gedeputeerde Couckuyt verleende het woord aan bedrijfsrevisor Wim Heyndrickx en algemeen manager Katia Versieck
voor de bespreking van de rekeningen 2014. Bedrijfsrevisor Heyndrickx besloot zijn toelichting met de vaststelling dat de
jaarrekeningen een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vzw Toerisme
Oost-Vlaanderen op datum van 31 december 2014 en overeenstemmen met de algemeen aanvaarde grondslagen terzake. Hij
leverde een gunstig verslag over het boekjaar af.
Algemeen manager Katia Versieck gaf verder in detail toelichting bij de exploitatierekeningen en vergeleek deze met het
budget. De totale opbrengsten lagen iets hoger dan ingeschat (€ 4.207.335; 102% van budget). De kosten bedroegen €
4.237.536, iets lager dan ingeschat (99% van budget). Mevrouw Katia Versieck deelde verder mee dat ook de toezichthouder, de
heer Stefaan Desmet, financieel beheerder van de Provincie, de jaarrekening 2014 nakeek en een verslag zonder voorbehoud
(met enkele aandachtspunten) afleverde.
De jaarrekeningen 2014 werden éénparig goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
5. Kwijting bestuurders, commissaris en toezichthouder over het jaar 2014
De Algemene Vergadering verleende kwijting aan de bestuurders, de commissaris en de toezichthouder over het jaar 2014.
6. Budgetwijziging 2015
Algemeen manager Katia Versieck lichtte het voorstel tot budgetwijziging 2015 toe. Aan opbrengstenzijde werd een verhoging
van € 90.953 voorgesteld tot € 4.265.631,47. Deze verhoging had o.a. te maken met een bijkomende overdracht van niet
toegekende toeristische subsidiemiddelen vanwege de Provincie en hogere toelages vanwege Toerisme Vlaanderen voor de
realisatie van randinfrastructuur op het fietsnetwerk Meetjesland en Vlaamse Ardennen (zie hogere kosten). Voor het Tanarisproject waren een promotiesubsidies meer ter beschikking vanwege Toerisme Vlaanderen. Extra promotieactiviteiten voor dit
project (zie kostenzijde) en de participatie van Toerisme Scheldeland hierin werden dan ook geschrapt.
Aan kostenzijde werd een meerkost ingecalculeerd van € 4.069 wat de geschatte kosten bracht op € 4.455.488,00. Er werden
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meerkosten voorzien voor herdrukken en conceptontwikkeling en realisatie van nieuwe routebrochures (nieuw product lussen
Polders van Kruibeke/Schausselbroeck).
De werkingskosten en kosten voor pers en PR daalden o.a. wegens het wegvallen van het tv-programma Vlaanderen
Vakantieland in het najaar. De kosten voor infrastructuur liepen op door extra investeringen in de rustpunten op het
fietsnetwerk Meetjesland en de hogere kosten van onderhoud van routestructuren. De personeelskosten en afschrijvingen
werden aangepast aan de ondertussen gekende toestand. De kosten voor gebiedsgerichte projecten werden hoger ingeschat
door de hogere kosten voor realisatie van de regionale strategische plannen (Waasland en Scheldeland) en de realisatie van de
rustpunten in de Vlaamse Ardennen (in het kader van het project Beleef je Eigen Ronde).
Voor 2015 werd zo een resultaat verwacht van - € 189.816,00 in plaats van de eerder verwachte - € 276.701,00 wat een daling
van het verlies betekent. De budgetwijziging werd goedgekeurd.
7. Lidmaatschapsbijdragen 2016
Op de Algemene Vergadering van juni 2014 werd beslist om de bijdragen van alle leden, die jarenlang ongewijzigd
waren gebleven, in de periode 2015-2019 jaarlijks te indexeren met 2%. Hierbij werd rekening gehouden met jaarlijkse
kostenstijgingen en met het engagement van de Provincie (in het kader van de meerjarenbegroting) om in die periode de
toegekende bijdragen aan TOV jaarlijks te laten stijgen met 2%. Gedeputeerde Couckuyt benadrukte dat de wijziging slechts een
minimale verhoging van de ledenbijdragen betekent. Het blijft gaan om een eerder symbolische bijdrage die de partnerschap
tussen de provincie en de steden en gemeenten weergeeft. Daarnaast leveren steden en gemeenten een meer substantiële
financiële bijdrage in de werkingsbudgetten van de regionale toeristische vzw’s. TOV is zich daar goed van bewust: het is
de keuze om op regionaal niveau middelen effectief samen te brengen om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van
toerisme. Gezamenlijk, want voor elke euro die steden en gemeenten op regionaal niveau inbrengen, stort TOV eveneens
€ 1. De samengebrachte middelen worden integraal besteed aan de promotie van het toerisme in de regio. TOV financiert
daarbovenop integraal de tewerkstelling van een regioteam en diverse aanvullende initiatieven en regiogerichte projecten.
Dhr. M. Devriendt merkte op dat het vreemd aanvoelt om een verhoging van de lidmaatschapsbijdrages (zelfs al is het maar
een indexering) te bepleiten terwijl de vereniging voldoende reserves heeft.
De gedeputeerde antwoordde dat de beslissing m.b.t. de ledenbijdrages in feite al genomen was op de Algemene Vergadering
van juni 2014 en het vandaag enkel om een bevestiging ging (in de statuten staat dat de lidmaatschapsbijdrages jaarlijks
worden vastgelegd). Hij verwees ook naar de jaarlijkse verhoging van de toelages van de Provincie en vond het billijk dat
hiermee gelijke tred wordt gehouden.
De Algemene Vergadering bevestigt de lidmaatschapsbijdragen 2016.
8. Samenstelling Algemene Vergadering en Raad van Bestuur
Mevrouw Caroline De Padt diende haar ontslag in als vertegenwoordiger van de Provincie in de Algemene Vergadering en de
Raad van Bestuur van TOV. De Provincieraad besliste op 17 december 2014 om mevrouw Sylvia Van Meirvenne aan te duiden
als vervanger in de Algemene Vergadering. Mevrouw Van Meirvenne werd ook voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur
ter vervanging van mevrouw Caroline De Padt.
De Algemene Vergadering benoemde mevrouw Van Meirvenne als lid van de Raad van Bestuur.
9. Varia en rondvraag
De voorzitter haalde aan dat de diensten van TOV zijn verhuisd van het Metselaarshuis naar PAC het Zuid. Een adreswijziging
impliceert een aanpassing van de statuten. Ondanks het feit dat een uitgebreidere statutenwijziging wordt voorbereid, werd
voorgesteld om de adreswijziging in de statuten onmiddellijk door te voeren en te publiceren, net als de wettelijk verplichte
aanpassing door de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen (gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen in plaats
van Gent).
Daarnaast wordt een meer uitgebreide statutenwijziging voorbereid, zie ook de besprekingen op de vorige vergaderingen. Het
voorstel statutenwijziging wordt nog afgetoetst op de volgende Raad van Bestuur waarna het aan de leden ter goedkeuring
zal worden doorgestuurd en voor beslissing zal worden voorgelegd op een buitengewone Algemene Vergadering in september
2015.
De Algemene Vergadering verklaarde zich akkoord met deze werkwijze.
De gedeputeerde vroeg of de leden nog punten willen aanbrengen. Dit was niet het geval.
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De voorzitter dankte de leden voor hun aanwezigheid en nodigde hen uit voor de receptie, aangeboden door Toerisme OostVlaanderen.

2.2.2 ALGEMENE VERGADERING OP 9 DECEMBER 2015
De Algemene Vergadering ging door in het Auditorium ‘De Schelde’ in het P.A.C. Het Zuid in Gent. De volgende punten werden
besproken en beslist:
1. Verwelkoming en inleiding
Eddy Couckuyt, gedeputeerde-voorzitter, opende de vergadering en verwelkomde de aanwezigen. TOV organiseert jaarlijks
een open vergadering waarop niet alleen de leden maar ook andere geïnteresseerden en betrokkenen worden uitgenodigd. Op
die manier willen we de stakeholders en de brede toeristische sector nauwer betrekken bij onze werking en aantonen hoe we
elkaar kunnen versterken.
Op de agenda stonden, naast een korte toelichting bij de werking 2015 en de planning en begroting voor 2016, nog enkele
aankondigingen en een terugblik op een succesvolle campagne Plan Bier.
2. Goedkeuring verslag(en) vorige vergadering(en)
De leden opvingen op voorhand het verslag van de vorige gewone Algemene Vergadering (3/06/2015) en de buitengewone
Algemene Vergadering (24/09/2015). De verslagen van beide vergaderingen werden zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Toelichting werking 2015
Algemeen manager Katia Versieck lichtte de realisaties en resultaten van het huidige werkjaar toe. TOV heeft tot doel de
provincie als bestemming voor dag- en verblijfstoerisme en recreatie uit te bouwen en in de kijker te zetten. TOV ontwikkelt
producten en stimuleert productontwikkeling, promoot toerisme in Oost-Vlaanderen en haar toeristische regio’s en zet in op
ondersteuning van de toeristische sector en op kennisontwikkeling en -uitwisseling.
• Toeristisch-recreatieve productontwikkeling
TOV realiseerde 2 nieuwe wandelnetwerken: het wandelnetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer (fase 1) en het wandelnetwerk
Meetjeslandse Bossen. Voor elk wandelnetwerk werd een wandelkaart en een gratis inspiratiegids uitgegeven. Beide
netwerken werden in september ingewandeld. Er verschenen verschillende persartikels hieromtrent.
Voor het onderhoud van de routestructuren doet TOV ondertussen beroep op een duizendtal vrijwillige meters & peters. Zij
signaleren problemen. Het onderhoud wordt uitgevoerd door eigen personeel en sociale werkplaatsen. Het laatste anderhalf
jaar werden via het nieuwe onderhoudssysteem meer dan 8.500 werkopdrachten uitgevoerd. De kwaliteitsbewaking van
onze ondertussen duizenden kilometers -voornamelijk- fiets- en wandelroutes is arbeids- en kostenintensief maar belangrijk.
Vorig weekend nog werden de routevrijwilligers bedankt voor de geleverde diensten.
TOV werkte in 2015 23 rustpunten af op het fietsnetwerk Meetjesland en het fietsnetwerk Vlaamse Ardennen. De steden en
gemeenten engageerden zich om de rustpunten te onderhouden.
Een aantal grootschalige projecten met regionale invalshoek werden verder afgewerkt. In het kader van het project ‘Beleef
je Eigen Ronde’ realiseerde TOV 5 fietsinrijpunten in de Vlaamse Ardennen. Een nieuwe ‘Rondepocket’ met 4 gevarieerde,
nieuwe lussen op het parcours van de Vlaamse voorjaarsklassieker werd uitgegeven en op 17 januari aan de pers voorgesteld
op de fietsbeurs Velofollies in Kortrijk Xpo. Voor het project ‘Tanaris’ worden doorverwijsborden geplaatst voor de
pleziervaarder en fietsers op en langs de Dender en werd een picknickplaats aan de sluis te Denderbelle ingericht.
Tegen eind 2015 wordt een herdruk voorzien van de gratis vaarkaart Leie & Schelde. De populaire vaarkaarten worden
meegenomen naar de Belgian Boat Show, door Toerisme Gent en Promotie Binnenvaart Vlaanderen.
• Sectorwerking en MICE-werking
TOV realiseert niet alleen eigen producten maar ondersteunt ook de toeristische sector en stimuleert om kwaliteitsvolle
producten in de markt te zetten.
Er werden in 2015 verschillende netwerk- en inspiratiemomenten georganiseerd. Per regio waren er infosessies voor
logiesuitbaters waarbij de campagne ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ werd voorgesteld maar waar ook werd
geïnformeerd over online promotie voeren. Er waren ook inspiratiesessies rond thema’s met toeristisch potentieel. Op 19 mei
ging in Temse bijvoorbeeld een bijeenkomst door voor de Wase toeristische sector. Aanleiding was de nieuwe fictiereeks ‘De
Elfde van den Elfde’ die begin 2016 zal worden uitgezonden op zondagavond op één. Samen met de Provincie ondersteunde
TOV financieel de productie van deze tv-reeks.
Op 14 december gaat nog een inspiratiedag rond digitale communicatie door te Ronse. De brede sector kan er netwerken en
inspiratie opdoen rond digitale communicatiekanalen en sociale media.
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De jaarlijkse infobeurs ‘dagtrips voor groepen’ voor de socio-culturele sector ging door op 29 januari te Ronse. Meer dan 350
bezoekers namen deel aan prospectietochten door de Vlaamse Ardennen.
In 2015 werden geïnteresseerden samengebracht rond het thema sierteelt. TOV diende samen met een aantal partners een
project ‘B(l)oeiend Oost-Vlaanderen’ in bij het Platteland+-programma. Het project werd goedgekeurd en in 2015 werd alvast
een onderzoek uitgevoerd naar de toeristische mogelijkheden van de Oost-Vlaamse sierteelt. In 2016 gaan trouwens de
Floraliën opnieuw door.
Verder werd met de sector samengewerkt aan productontwikkeling rond de Oost-Vlaamse bieren. TOV stimuleerde
brouwerijen om hun deuren open te zetten voor bezoekers en met de logiessector werden bierarrangementen uitgewerkt.
Volgende week, op de inspiratiedag, wordt de nieuwe sectorwebsite voorgesteld. De website heeft als doel de sector te
informeren en ze met elkaar en met ons in contact te brengen.
TOV ontving eind oktober 40 medewerkers van Vlaamse Rap op Stap kantoren, de reisadviesbureau’s voor mensen met
een beperkt budget. Zij maakten kennis met wat onze provincie te bieden heeft. Dit initiatief sluit aan bij de inspanningen
van de Provincie om in te zetten op de ontwikkeling van Rap op stapkantoren en de promotie van budgetvriendelijke
vrijetijdsactiviteiten.
• Marketing en communicatie
Het succesvolle fiets- en wandelmagazine StapAf verscheen 2 maal in grote oplage (55.000 exemplaren). Ondertussen al
36.000 abonnees in Nederland en Vlaanderen krijgen het magazine gratis in de bus. Het aantal abonnees is opnieuw sterk
gestegen. Het succes valt deels te verklaren door de populariteit van de fiets- en wandelroutes die bij elke StapAf zitten. Dit
toonde een enquête bij de StapAf-abonnees aan.
Een ander belangrijk marketinginstrument is de website. De website voor TOV en de regio’s werd in 2014 vernieuwd en in
2015 verder uitgewerkt. Er werden campagnesites uitgewerkt, bijv. rond het thema bier. TOV realiseerde in november 2015
een nieuwe wandelrouteplanner en ook een nieuwe fietsrouteplanner komt er nog aan. Voortaan kunnen partners ook
grote bestellingen van brochures eenvoudigweg via de webshop laten verlopen. Binnenkort zullen de verschillende regionale
websites en website tov.be vertaald zijn in het Frans, Duits en Engels.
Het aantal bezoekers aan onze website is sterk toegenomen. De succesvolle online campagnes die dit jaar gevoerd werden
zijn hier niet vreemd aan. In september telden we maar liefst 84.900 bezoekers op de website.
Sinds 2014 is TOV heel actief op Facebook en Twitter. De Facebook advertentie naar de bierwedstrijd was in september al
goed voor 8.048 doorverwijzingen naar onze website. Van de consumentennieuwsbrieven die TOV uitstuurt, wordt ongeveer
40% geopend.
Er werden diverse thematische marketingcampagnes opgezet. Uiteraard was wandelen een belangrijk thema maar ook de
campagnes rond Oost-Vlaamse bieren, waren zeer succesvol. Mieke Belmans en Tim Bottelberghe blikken straks terug op de
campagnes rond Plan Bier die dit jaar werden opgezet.
Ook regionale thema’s kwamen aan bod. In Scheldeland werd een app ontwikkeld rond de Groote Oorlog in de regio, met
digitale fiets- en wandellussen, audiofragmenten en authentiek fotomateriaal. Voor het Meetjesland werd gewerkt rond het
LEADER-project ‘Plattelandsbeleving langs de grens’ met o.a. met de realisatie en promotie van een ‘Boerkesroute’.
Nieuw wat betreft perswerking, zijn de inspanningen voor het meten van het impact ervan. Er werd berekend dat de
bijdrages in de pers, op initiatief of met medewerking van TOV, ondertussen een commerciële waarde hebben van meer dan
€ 1.400.000. Daarnaast bevat de nieuwe sectorwebsite ook een persluik waardoor een goede info-uitwisseling met de pers
mogelijk wordt.
• Werking op regionaal niveau en op interprovinciaal niveau
TOV zette onverminderd in op het partnerschap met de regionale organisaties Toerisme Meetjesland, Toerisme Waasland,
Toerisme Vlaamse Ardennen, Toerisme Leiestreek en Toerisme Scheldeland.
In het voorjaar van 2015 werden de strategische beleidsplannen voor het Waasland en Scheldeland voorgesteld. Het
strategisch beleidsplan voor de Vlaamse Ardennen is in opmaak.
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Er werd ook intensief ingezet op het interprovinciale samenwerkingsverband Logeren in Vlaanderen Vakantieland. Op 16
maart werd een opmerkelijke tv-campagne gelanceerd onder het motto “Altijd te kort, nooit ver weg”. Tem 4 april liepen tv
spots op één en Canvas en via social media. Op het Gezelligste Ontbijt van Vlaanderen op 8 december werd in de 5 provincies
tezelfdertijd het nieuwe boek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2016’ voorgesteld. De Madammen van Radio2 en enkele
speciale gasten verzorgden het programma. Voor Oost-Vlaanderen was Lucien Van Impe te gast in B&B De Boomgaard in

Sint-Lievens-Houtem. 87 Oost-Vlaamse logies schreven zich dit jaar in voor de promotieactiviteiten (brochures en website)
van Logeren in Vlaanderen.
Op de volgende vergadering zal dieper zal worden ingegaan op de werking van 2015 met de voorstelling van het jaarverslag
en de rekeningen voor 2015. Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de toelichting.
4. Jaarplan en budget 2016
De leden ontvingen op voorhand het voorstel van activiteiten en het budget 2016.
4.1 Planning 2016
Voorzitter Eddy Couckuyt overloopt de planning.
• Toeristisch-recreatieve productontwikkeling
TOV zal in 2016 verder inzetten op de ontwikkeling van routeproducten met nadruk op de wandelknooppuntennetwerken.
In 2016 wordt gewerkt aan de verdere uitbouw van wandelnetwerken in Scheldeland (Kalkense Meersen-Donkmeer fase 2)
en de Vlaamse Ardennen (uitbreiding bestaande wandelnetwerk Getuigenheuvels richting noorden en oosten). TOV streeft
ernaar om het zuiden van de Vlaamse Ardennen te laten uitgroeien tot een aaneengesloten wandelgebied.
Voor het wandelnetwerk Vlaamse Ardennen worden budgetten voorzien voor de realisatie van uitkijkpunten en aanvullende
infrastructuur. Beide netwerken zullen gelanceerd worden in 2017 en dan zal ook geïnvesteerd worden in belevings- en
inspiratiegidsen en in een uitgebreide promotiecampagne.
TOV zet verder intensief in op kwaliteitsbewaking en -verbetering van de routestructuren. Het nieuwe digitale
onderhoudssysteem en netwerk van peters en meters speelt hierin een belangrijke rol. De systemen en procedures worden
verder geoptimaliseerd.
De fietsnetwerken Waasland, Meetjesland en Leiestreek worden herwerkt. Voor het Waasland zal worden samengespoord
met het strategisch project Havenland in het kader waarvan wordt gewerkt aan thematische fietslussen en de recreatieve
ontsluiting van en onthaal in het Waasland havengebied en omliggende natuurgebieden. De fietsnetwerkkaart Gent wordt
herdrukt. Voor de fietsnetwerkkaart Leiestreek wordt gekeken of een gezamenlijk initiatief met Westtoer wordt genomen.
De mogelijkheden voor het verhogen van de belevingswaarde van de bestaande wandelnetwerken worden bekeken. Op
grondgebied Gent zullen op het fietsnetwerk enkele aanvullende startborden worden geplaatst.
In 2016 is er de 100ste editie van de Ronde van Vlaanderen. TOV investeert in 2016 nog in het zichtbaar en beleefbaar
maken van de Ronde in het landschap van de Vlaamse Ardennen, 365 dagen per jaar. TOV zal n.a.v. de feesteditie het thema
en de investeringen van de voorbije jaren extra in de verf zetten.
In het Sigmagebied en langs de BenedenSchelde en Durme wordt gewerkt aan de toeristisch-recreatieve ontsluiting van het
landschap a.h.v. wandellussen.
TOV werkt een nieuwe visie uit op routestructuren en het vermarkten ervan. Het idee is routes te bundelen in brochures
met een thematische en/of geografische invalshoek en een hoge belevingswaarde en aanvullend enkele gratis smaakmakers
(‘ommetjes’) te voorzien voor onze routeproducten.
TOV treedt als partner op bij bredere ruimtelijke projecten met een toeristisch-recreatieve invalshoek. Het gaat hierbij om de
strategische projecten Schelde sterk merk (Scheldeland en Waasland), Havenland (Waasland), Denderland (Scheldeland) en
wellicht ook Landschapspark Drongengoed (Meetjesland).
De in het verleden gelanceerde toegankelijke routeproducten (fiets-/wandel-/autoroutes) worden herbekeken.
Samen met de andere provinciale toeristische federaties wordt gestreefd naar een verhoging van het gebruik en de return
on investment van onze fietsnetwerken. Idee is om het Vlaanderenbrede fietsproduct te gebruiken om bovenprovinciale
initiatieven te nemen, eventueel samen met touroperators.
• Sectorwerking en MICE-werking
TOV ondersteunt en stimuleert partners en de toeristische sector om kwaliteitsvolle producten in de markt te zetten. Er wordt
individueel advies gegeven en meerdere vormings- en ontmoetingsmomenten georganiseerd voor diverse doelgroepen (bijv.
de logiesuitbaters).
De jaarlijkse inspiratiedag voor de brede sector biedt vorming en inspiratie aan rond een actueel toeristisch thema.
Daarnaast gaan in het voorjaar verschillende ontmoetingsmomenten door voor de logiessector rond de werking van Logeren
in Vlaanderen Vakantieland, gecombineerd met een vormingsmoment.
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Aangezien eigentijdse wervende beelden belangrijk zijn, wordt een fotografieproject opgestart voor de logiessector. We
zullen een fotografieopdracht uitbesteden en coördineren en een deel van de kost van nieuw beeldmateriaal dragen. Logies
zullen tegen een gunstige prijs over professionele beelden kunnen beschikken. De beelden worden ook toegevoegd aan onze
beeldenbank.
De nieuwe sectorwebsite zal leiden tot een verdere verbetering van de communicatie met de brede toeristische sector. De
B2B communicatie zal vooral digitaal/online verlopen (naast uiteraard persoonlijk contacten!) maar daarnaast zal er ook een
B2B brochure in print worden ontwikkeld.
In 2016 zal TOV in het kader van het Platteland+-project ‘B(l)oeiend Oost-Vlaanderen’ met publieke en private partners
samenwerken aan productontwikkeling en promotie van de sierteelt. De volgende 2,5 jaar zal TOV samen met copromotoren
meer dan € 227.000 investeren in de beleving van de sierteelt in de bloemenstreek. Het projectgebied omvat de gemeenten
Destelbergen, Laarne, Lochristi, Lokeren, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen.
Voor de socio-culturele sector wordt opnieuw de succesvolle infobeurs ‘dagtrips voor groepen’ georganiseerd waarop
publieke en private aanbieders hun groepsproducten aan potentiële klanten kunnen voorstellen. In de namiddag worden
rondleidingen in de regio aangeboden, in 2016 is dit het Meetjesland.
TOV zet verder haar schouders onder de promotie en ontwikkeling van MICE-activiteiten (Meetings, Incentives, Congresses
en Events) in Oost-Vlaanderen. Dit gebeurt in de schoot van het hervormde vzw MeetinGent & Oost-Vlaanderen en in nauwe
samenwerking met Toerisme Gent en de private sector.
• Promotie en publiciteit
TOV ontplooit zoals steeds een waaier aan eigen communicatie- en marketingactiviteiten. Er wordt thematische promotie
gevoerd aan de hand van overkoepelende campagnes. Deze provinciebrede of regio-overstijgende thema’s zullen in 2016
bier, wielererfgoed en StapAf zijn.
Niet alleen zal het fiets- en wandelmagazine StapAf - in verhoogde oplage - opnieuw 2 maal verschijnen, we zullen ook het
belevingsvolle imago van het ‘merk’ Stapaf verder online uitbouwen met social media acties en integratie in de website.
Er zal bestemmingspromotie gevoerd worden voor de verschillende regio’s en de marketing- en communicatieacties van
de regio’s worden mee uitgewerkt en ondersteund. Zo zullen we bv. in het Waasland de kansen van de uitzending van de
tv-reeks ‘Den Elfde van den Elfde’ op één begin 2016 ten volle trachten te benutten. Voor de Leiestreek zal het cultuurtoeristisch potentieel worden uitgespeeld.
Belangrijke instrumenten zijn alle online tools die worden gerealiseerd en beheerd, zoals de provinciale en regionale
websites, campagnesites, routeplanners, facebook en twitter. Aan de hand van e-nieuwsbrieven communiceren TOV en de
regio’s met consumenten, socio-culturele verenigingen, toeristische sector en de pers.
Doelgroepen van de promotieacties zijn Vlaanderen en in beperktere mate Nederland. Een aantal thema’s worden ook
internationaal uitgespeeld (bier, Ronde van Vlaanderen) waarbij wordt samengewerkt met o.a. Toerisme Vlaanderen en de
andere provinciale toeristische organisaties.
Er wordt zoals de vorige jaren deelgenomen aan de fiets- en wandelbeurs Antwerpen en Amsterdam.
De samenwerking met de pers wordt verder uitgebouwd, zowel reactief als proactief, en de free publicity zal worden
gemonitord. N.a.v. projecten en/of nieuwe initiatieven zullen persreizen en –voorstellingen georganiseerd worden.
Er wordt naar alternatieve inzet gezocht van de middelen voor het één-programma Vlaanderen Vakantieland dat in
september 2015 ten einde liep. Er wordt hiervoor samengewerkt met de andere provinciale toeristische organisaties.
VRT werkt momenteel een alternatief toeristisch programma uit maar de provinciale toeristische organisaties nemen
hiertegenover voorlopig een afwachtende houding aan.
Externe partners kunnen ook in 2016 rekenen op toelagen voor de promotie van toeristische evenementen.
• Werking op regionaal niveau en op interprovinciaal niveau
TOV zet haar toeristische regio’s in de markt via haar regiocoördinatiecellen die de bovenlokale toeristische werking
stimuleren en coördineren. Daarnaast zijn er de toelages aan de regionale toeristische samenwerkingsverbanden Toerisme
Meetjesland, Toerisme Waasland, Toerisme Vlaamse Ardennen, Toerisme Leiestreek en Toerisme Scheldeland. In overleg met
de partners in de regio’s wordt naar een verdere optimalisering van de werking gestreefd.
Het nieuwe strategisch beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen zal in het voorjaar 2016 worden afgewerkt en
voorgesteld.
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TOV werkt ook projecten met regionale invalshoek uit. Er werden 2 LEADER-projecten ingediend voor het Meetjesland (rond

de Lieve en Meetjesland gastvrije regio). Er wordt ook samengewerkt met andere regionale actoren in het kader van andere
potentiële LEADER-projecten (landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen en streekidentiteit in het Meetjesland).
Er wordt ook verder intensief ingezet op het interprovinciale samenwerkingsverband Logeren in Vlaanderen Vakantieland,
ter promotie van het verblijfstoerisme in Vlaanderen op de binnenlandse markt aan de hand van de Vlaanderen
Vakantielandbrochure en bijhorende promotie- en boekingskanalen.
• Kennis en expertise
In 2016 zal worden gewerkt aan een betere verzameling van beleidsondersteunende gegevens. De gegevens zullen ook beter
worden ontsloten. De nieuwe sectorwebsite moet hierbij een middel zijn.
Er wordt bekeken of monitoringsystemen (het meten van de ontwikkeling van toerisme en recreatie op regionaal en
provinciaal niveau (overnachtingscijfers, bezettingscijfers, bezoekerscijfers, …)) en een tool voor snelle feedback (voor vragen
van pers, …) kan worden ontwikkeld.
Verder wordt een studie gepland rond de potentie van het erfgoed en meer bepaald de kastelen langs de Schelde. De
kenniscel doet ook onderzoek naar het impact van eigen acties of het gebruik van marketinginstrumenten.
Martin Acke (Zelzate) verwijst naar de herwerking van het fietsnetwerk Meetjesland en vraagt of TOV aan een oplossing werkt
voor het doorknippen van een fietsverbinding tussen het Meetjesland en onze Noorderburen, ter hoogte van Zelzate. Hij
meldt dat de info m.b.t. dit probleem al werd doorgegeven aan de regiocoördinatie Meetjesland. Katia Versieck meldt dat de
info dan wel zal doorstromen naar de juiste dienst die dit verder kan bekijken.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen bij de planning 2016.
4.2 Budget 2016
Algemeen manager Katia Versieck gaat verder met de toelichting van het budget 2016.
Er zijn voor 2016 opbrengsten voorzien van € 4.340.716. Die zijn voor 86,3 % afkomstig van toelages van de Provincie
(toegekend op basis van meerjarendoelstellingen en -plannen). Andere opbrengsten zijn de toelages van Toerisme Vlaanderen
(voor infrastructuur zoals de nieuwe wandelnetwerken en projecten zoals Beleef je Eigen Ronde), sociale toelages (voor
tewerkstelling), verkopen van routebrochures, diverse (waaronder recuperatie van verzendingskosten en personeelskosten,
andere tussenkomsten voor projecten waaronder het Platteland+-project ‘B(l)oeiend Oost-Vlaanderen’ en het Leader-project
‘De Lieve Vervoert’, participaties zoals voor de aanmaak van de vaarkaarten en het fotomateriaal logies) en lidgelden van
steden en gemeenten, VVV’s en verenigingen en toegetreden leden.
Er wordt ingeschat dat de kosten in 2016 € 4.517.092 zullen bedragen. De belangrijkste kost voor de organisatie – en
tezelfdertijd het grootste kapitaal - is het personeel (54% van de kosten). In 2016 wordt een nieuwe functie gecreëerd nl.
deskundige distributie en onthaal die een belangrijke rol moet spelen in de communicatie met onze klanten.
Andere belangrijke posten zijn de toelages en ondersteuningen (met als voornaamste de toelages aan de regionale vzw’s en
aan Logeren in Vlaanderen vzw maar ook regionale projecten, regionale strategische planning, …) voor een bedrage van €
629.251 (13,9%) en de promotiekosten (campagnes, mailings, websites, online communicatie en sociale media, nieuwsbrieven
en verzending van publicaties) voor een bedrag van € 518.000 (11,5%). Daarnaast zijn er nog de kosten voor de gratis
publicaties (waaronder de StapAf) (€ 90.250), beursdeelnames en workshops (€ 21.400) en de kosten voor pers, PR, media,
sectorcommunicatie en sectormomenten, promotiemateriaal en relatiegeschenken (voornamelijk voor de routevrijwilligers) (€
130.500).
Ook de kosten voor de ontwikkeling en het onderhoud van routeproducten en infrastructuur (€ 256.000 (5,7%)) en de aanmaak
en herdruk van routebrochures (€ 65.000) worden voorzien. Er is ook een beperkt budget voor studie en onderzoek (gebeurt
voornamelijk met eigen personeel en eigen tools) en natuurlijk zijn er nog een aantal kosten verbonden aan de werking van de
vzw (afschrijvingen, werkingskosten, …).
De totale begrote opbrengsten bedragen € 4.340.716 en de totale begrote kosten € 4.517.092 wat betekent dat TOV in 2016 een
bedrag van € 176.377 zou onttrekken aan de opgebouwde reserves. De niet bestemde reserves bedroegen eind vorig boekjaar
ongeveer € 1.900.000.
Het budget 2016 wordt goedgekeurd.
5. Varia en rondvraag
5.1 Aankondiging bestuurswissel 2016
Katia Versieck meldt dat de statuten van de vzw voorzien dat m.u.v. de vertegenwoordigers van de Provincie de helft van
de bestuursmandaten 3 jaar na de aanstelling van de Raad van Bestuur ter beschikking wordt gesteld. Op de Algemene
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vergadering van juni 2016 zullen verkiezingen gehouden worden voor volgende mandaten die door de vermelde personen
worden ingevuld:
• categorie gemeenten:
Rita De Coninck (Meetjesland)
Chantal De Vriese (Leiestreek)
Annelies Storms (Gent)
• categorie VVV’s en toeristische organisaties:
Luc Lampaert (Meetjesland)
Joris De Maere (Waasland)
categorie verenigingen: 			
Johan Browaeys (VOKA)
Marie-Claire Martens (Pasar)
Voor de volgende Algemene vergadering zullen de leden binnen deze categorieën de kans krijgen een kandidatuur in te
dienen. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
5.2 Data vergaderingen 2016
In 2016 zijn de vergaderingen van de Algemene Vergadering gepland op 22 juni en 14 december.
5.3 Rondvraag
Er werden door de leden geen andere punten aangebracht.
6. Terugblik campagne plan Bier
Mieke Belmans, manager marketing, sector- en regiowerking, en Tim Bottelberghe, coördinator marketing en communicatie,
blikken terug op de campagnes rond Plan Bier die dit jaar werden opgezet. Ze lichten de acties toe (kaarten Plan Bier voor
de Vlaamse Ardennen en Scheldeland met uitgestippelde wandel- en fietsroutes, tips en praktische info rond streekbieren,
brouwerijen en horeca; online campagnes met campagnesite, Facebookacties, promotiefilmpje, wedstrijd rond Bier, biertest,
…; themanummer StafAf en samenwerking met brouwerijen en logiessector rond productontwikkeling (opendeurdagen
brouwerijen, bierarrangementen, …)). Ook de resultaten van de campagnes en het succes ervan worden aangegeven.
7. Receptie
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en nodigt uit voor een afsluitende drink.

3. RAAD VAN BESTUUR
3.1 LEDEN
De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
NAMENS DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN:
Dhr. Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor o.a. toerisme, voorzitter
Mevr. Hilde Bruggeman, gedeputeerde, eerste ondervoorzitter
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NAMENS DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN:
Mevr. Sara De Potter, tweede ondervoorzitter
Mevr. Mia De Brouwer
Mevr. Caroline De Padt (tot 03/06/2015)
Mevr. Hilde De Sutter
Mevr. Elisabeth Dooms
Dhr. Steve Herman
Dhr. Hugo Leroy
Mevr. Sylvia Van Meirvenne (vanaf 03/06/2015)
Mevr. Gerda Zenner-De Gryze

NAMENS DE STEDEN EN GEMEENTEN:
Dhr. Lucien Bats, Sint-Niklaas (Waasland)
Mevr. Rita De Coninck, Eeklo (Meetjesland)
Dhr. Marnic De Meulemeester, Oudenaarde (Vlaamse Ardennen)
Mevr. Chantal De Vriese, De Pinte (Leiestreek)
Dhr. Dirk Poriau, Merelbeke (Scheldeland)
Mevr. Annelies Storms, Gent
NAMENS DE VVV’S:
Dhr. Luc Lampaert, VVV De Lieve (Meetjesland)
Dhr. John De Vlieger, VVV Leiestreek (Leiestreek)
Dhr. Joris De Maere, Toerisme Waasland (Waasland)
Dhr. Herman De Wulf, Toerisme Scheldeland (Scheldeland)
Dhr. Luc Hoorens, Toerisme Vlaamse Ardennen (Vlaamse Ardennen)
NAMENS DE VERENIGINGEN:
Dhr. Johan Browaeys, VOKA – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
Dhr. Wim Geirnaerdt, Unizo Gent-Meetjesland
Dhr. Tim Joiris, Horeca Oost-Vlaanderen
Mevr. Marie-Claire Martens, Pasar Zuid-Oost-Vlaanderen
ADVISERENDE LEDEN:
Mevr. Katia Versieck, algemeen manager, secretaris
Mevr. Marianne Schapmans, Toerisme Vlaanderen
Dhr. Erwin Van De Wiele, directeur dienst Toerisme Gent
Mevr. Mieke Belmans, manager marketing, sector- en regiowerking
Dhr. Pierre Goffaux, manager recreatieve infrastructuur, facilitair beheer en distributie
Mevr. Melissa Dheere, penningmeester

3.2 VERGADERINGEN
De Raad van Bestuur vergaderde in 2015 op volgende data: 11 februari, 26 februari, 30 maart, 7 mei, 2 juli, 24 september, 29
oktober en 26 november.
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

1. Verhuis
In april 2015 verhuisden de centrale diensten van Toerisme Oost-Vlaanderen, dat tot nog toe gevestigd was in het Metselaarshuis aan de Korenmarkt in Gent, naar het Provinciaal Administratief Centrum PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein in Gent.
Deze verhuis kaderde in de centralisatie van provinciale diensten en instellingen in een beperkt aantal provinciale gebouwen.
De personeelsleden van Toerisme Oost-Vlaanderen kregen onderdak op de derde verdieping, in en rond de bovenverdieping
van de provinciale bibliotheek.
Als gevolg van de verhuis werd het Metselaarshuis (eigendom van Toerisme Oost-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen)
te koop gesteld.

2. Personeelsbewegingen
2.1 IN DIENST
In 2015 kwam Saartje Brits in dienst als coördinator personeelszaken en administratie (nieuwe functie). Als naaste stafmedewerker van de algemeen manager moet zij een cruciale plaats innemen in de uitbouw van een goed personeelsbeleid en een
dynamische organisatiestructuur. Ze behartigt niet alleen de personeelszaken en –administratie maar eveneens de administratieve en organisatorische aspecten van de vzw.
Marilou Dubois kwam als nieuwe regiocoördinator Scheldeland in dienst en Inge Stevens, voorheen regiocoördinator Scheldeland, kwam de centrale diensten versterken als projectcoördinator.

2.2 UIT DIENST
Directiesecretaresse Chris Dobbelaere ging in 2015 met pensioen.
De arbeidsovereenkomst met Sabrina Brusselman, polyvalent medewerker, werd stop gezet en de arbeidsovereenkomst met
Thijs Goessens, waarnemend regiocoördinator Scheldeland, liep ten einde.

2.3 STAGEPLAATSEN
Jasmien de Ferrerre liep stage op de afdeling marketing en communicatie, Axelle Van de Velde had een stageplaats bij MeetinGent en Oost-Vlaanderen.

3. PersoneelsOVERZICHT PER 31 DECEMBER 2015
De centrale diensten in Gent werden op 31 december 2015 bemand door 27 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 1 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.

3.1 ALGEMENE LEIDING
Katia Versieck, algemeen manager

3.2 MANAGEMENTTEAM
Katia Versieck, algemeen manager
Mieke Belmans, manager marketing, sector- en regiowerking
Pierre Goffaux, manager recreatieve infrastructuur, facilitair beheer en distributie
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3.3 MEDEWERKERS CENTRALE DIENSTEN
Algemene diensten
Melissa Dheere, deskundige boekhouding en financiën
Saartje Brits, coördinator personeelszaken en administratie
Marketing en communicatie
Tim Bottelberghe, afdelingshoofd marketing en communicatie
Steven De Backer, verantwoordelijke pers en 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
Inge Stevens, projectcoördinator
Recreatieve infrastructuur
Veronique Eeckhaut, deskundige recreatieve infrastructuur
Annelies De Roo, deskundige recreatieve infrastructuur
Ronnie Boeykens, medewerker recreatieve infrastructuur
KENNISCENTRUM
Els De Groote, verantwoordelijke data en onderzoek
Dorothy Lamiroy, deskundige data en onderzoek
Onthaal, distributie en technische dienst
Piet d’Alcantara, medewerker onthaal en distributie
Petra Cayman, medewerker onthaal en distributie
Peter Pruydt, medewerker technische dienst
Antoine Vanden Bossche, medewerker technische dienst

3.4 MEDEWERKERS REGIOCOÖRDINATIECELLEN
Vlaamse Ardennen
Wim Haesebeyt, regiocoördinator Vlaamse Ardennen
Ann De Pauw, regiomedewerker Vlaamse Ardennen
Vera De Temmerman, medewerker Vlaamse Ardennen
Meetjesland
Erik Hennes, regiocoördinator Meetjesland
Bart Van Damme, regiomedewerker Meetjesland
Waasland
Els Maes, regiocoördinator Waasland
Heidi Schaght, regiomedewerker Waasland
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Scheldeland
Marilou Dubois, regiocoördinator Scheldeland
Tamara Corijn, regiomedewerker Scheldeland
Sara Palmaers, regiomedewerker Scheldeland1
Leiestreek2
Katrien Six, regiocoördinator Leiestreek
Emmanuel Derdeyn, regiomedewerker Leiestreek
Lien Vanhaverbeke, regiomedewerker Leiestreek
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1 In dienst bij TPA (Toerisme Provincie Antwerpen)
2 Personeel Leiestreek in gezamelijke dienst met Westtoer

DEEL 6:
FINANCIEEL VERSLAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (in EURO)
ACTIVA
VASTE ACTIVA
COMPUTERSOFTWARE
TERREINEN & GEBOUWEN
MEUBILAIR & ROLLEND MATERIEEL
BORGTOCHTEN
VLOTTENDE ACTIVA
OVERIGE VORDERINGEN > 1 JAAR
VOORRAAD AUTOROUTES
VOORRAAD FIETSROUTES
VOORRAAD FIETSNETWERKKAARTEN
VOORRAAD WANDELROUTES
VOORRAAD THEMATOCHTEN
VOORRAAD RUITERROUTES
VOORRAAD FIETSBOXEN
VOORRAAD WANDELBOXEN
VOORRAAD WANDELNETWERKKAARTEN
VOORRAAD FIETSNETWERKBOXEN
VORDERINGEN < 1 JAAR
- KLANTEN
- OVERIGE VORDERINGEN
GELDBELEGGING
LIQUIDE MIDDELEN
OVERLOPENDE REKENINGEN
TOTAAL ACTIVA

521.883,36
107.759,74
378.780,00
32.270,13
3.073,49
2.636.868,96
42.000,00
2.208,64
51.002,42
5.526,50
26.177,40
6.415,28
1.271,00
2.610,30
591,80
11.054,34
874,18
27.572,36
80.691,30
404.777,92
1.832.004,49
142.091,03
3.158.752,32

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
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
BELASTINGEN
BEZOLDIGINGEN
OVERLOPENDE REKENINGEN
TOTAAL PASSIVA
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2.615.035,34
94.869,99
584.000,00
1.920.384,25
-15.461,37
15.242,50
10.499,97
2.500,00
3.000,00
543.716,98
276.539,23
8.317,14
253.025,56
5.835,05
3.158.752,32

OPBRENGSTEN
Reëel

Budget

110.076,41
1.305,96
47.872,73
20.741,28
15.674,90
1.639,63
356,70
21.744,75
208,79
531,67

120.500,00
900,00
69.000,00
16.000,00
16.000,00
6.000,00
100,00
12.000,00
500,00
0,00

38.206,86
36.041,12
1.094,85
632,58
438,31

38.281,00
35.811,00
1.100,00
670,00
700,00

3.749.115,000
74.500,00
3.674.615,00

3.749.115,00
74.500,00
3.674.615,00

TOELAGEN TOERISME VLAANDEREN
INFRASTRUCTUUR FIETS- & WANDELNETWERKEN
INFRASTRUCTUUR PROJECTEN
BEGELEIDING STRATEGISCHE PLANNING VlAAMSE ARDENNEN

116.586,68
53.128,42
51.458,26
12.000,00

128.571,00
63.083,00
53.488,00
12.000,00

DIVERSE ONTVANGSTEN
TUSSENKOMST VERZENDINGSKOSTEN
SPONSERING EN PARTICIPATIES
INFODAG DAGTRIPS GROEPEN
RECUPERATIE PERSONEELSKOST: GROEPSVERZEKERING/MAALTIJDCHEQUES
GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN/13VT FIETSONDERZOEK LEIESTREEK
GRENSOVERSCHRIJDENDE INITiATIEVEN/MIRRA
ANDERE RPROJECTEN
SOCIALE TUSSENKOMSTEN
DOORFACTURATIES
UITZONDERLIJKE ONTVANGSTEN
STRUCTURELE INTERPROFESSIONELE LOONCORRECTIE
ONVOORZIENE ONTVANGSTEN

270.205,82
30.108,21
24.470,73
5.873,33
35.409,03
1.453,47
-238,30
35.289,80
100.611,88
18.309,21
14.128,00
3.906,96
883,50

217.164,47
25.000,00
22.998,00
6.000,00
37.000,00
1.453,47
0,00
20.713,00
86.000,00
6.000,00
8.000,00
3.000,00
1.000,00

14.261,47
14.261,47

12.000,00
12.000,00

4.298.452,24

4.265.631,47

VERKOPEN
VERKOOP AUTOROUTES
VERKOOP FIETSNETWERKKAARTEN
VERKOOP FIETSROUTES
VERKOOP WANDELROUTES
VERKOOP THEMATOCHTEN
VERKOOP RUITERROUTES
VERKOOP WANDELNETWERKKAARTEN
VERKOOP BROCHURES DERDEN
VERKOOP PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
LIDGELDEN
LIDGELDEN STEDEN EN GEMEENTEN
LIDGELDEN VVV'S
LIDGELD VERENIGINGEN
PERSOONLIJKE LIDMAATSCHAPPEN
TOELAGEN PROVINCIEBESTUUR
PARTICIPATIE IN PROJECTEN
TOELAGEN IN DE WERKING

ONTVANGSTEN FINANCIEEL
INTERESTEN
TOTALE OPBRENGSTEN
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KOSTEN
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Reëel

Budget

KOSTEN BROCHURES
FIETSNETWERKKAARTEN
FIESTROUTES
WANDELROUTES
THEMATOCHTEN
WANDELNETWERKKAARTEN
BROCHURES DERDEN
DIVERSE VOOR VERKOOP

44.952,81
5.440,00
7.002,16
7.378,17
2.194,01
14.154,28
1.628,41
7.155,78

57.950,00
12.250,00
2.500,00
13.000,00
5.200,00
13.500,00
1.500,00
10.000,00

VOORRAADWIJZIGING HANDELSGOEDEREN
VOORRAADWIJZIGING HANDELSGOEDEREN

-22.114,17
-22.114,17

8.000,00
8.000,00

WERKINGSKOSTEN
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
EXTERNE CONSULTANCY

232.709,72
69.623,38
5.656,73
21.663,36
6.562,29
60.991,93
2.150,13
109,90
12.619,50
5.257,04
7.782,73
19.784,62
974,85
3.071,07
1.441,58
15.020,61

241.650,00
60.000,00
6.000,00
45.000,00
6.800,00
60.500,00
4.000,00
350,00
7.800,00
4.500,00
8.000,00
16.500,00
1.200,00
3.000,00
4.000,00
14.000,00

PUBLICATIES
GRATIS ROUTEBROCHURES
STAPAF MAGAZINE
ALGEMENE KOSTEN BROCHURES
ANDERE UITGAVEN

60.535,58
-792,87
61.328,45
0,00
0,00

71.250,00
4.000,00
62.000,00
50,00
5.000,00

BEURZEN EN WORKSHOPS
WANDEL-& FIETSBEURS AMSTERDAM
WANDEL-& FIETSBEURS ANTWERPEN
INFODAG DAGTRIPS VOOR GROEPEN
DECORATIEMATERIAAl ALGEMEEN

18.602,01
2.845,02
1.853,51
13.903,48
0,00

20.400,00
3.700,00
2.700,00
13.000,00
1.000,00

PERS EN P.R.
PERSONTVANGSTEN/-CONFERENTIES/-BEZOEKEN
SAMENWERKING VRT-TELEVISIE
RELATIEGESCHENKEN/PRIJZEN
DISPLAYS E.D.
COMMUNICATIE SECUNDAIRE DOELGROEPEN

133.722,18
8.126,03
94.765,31
10.207,02
1.088,00
19.535,82

172.333,00
7.000,00
103.333,00
32.000,00
0,00
30.000,00

PUBLICITEIT
EIGEN CAMPAGNES - BINNENLAND
EIGEN CAMPAGNES - BUITENLAND
MAILINGS
INTERNET - WEBSITE
AUDIO-VISUEEL MATERIAAL & UITRUSTING
DIGITALE & SOCIALE MEDIA

310.002,89
114.911,76
11.512,21
38.539,31
50.922,56
10.587,50
83.529,55

353.000,00
130.000,00
25.000,00
35.000,00
90.000,00
3.000,00
70.000,00

4.819,00
3.019,00
1.800,00
0,00

43.500,00
16.000,00
20.000,00
7.500,00

STUDIE/ONDERZOEKEN
EIGEN STUDIES/ONDERZOEKN
AANKOOP STUDIES/RAPPORTEN
PARTICIPATIE IN GEZAMELIJKE STUDIES

KOSTEN

Reëel

Budget

262.118,94
28.897,98
8.036,74
1.134,92
114.209,73
109.839,57

240.639,00
25.000,00
10.000,00
500,00
135.139,00
70,000,00

2.459.398,97
2.207.850,43
73.811,61
4.939,00
29.685,78
113.347,22
29.764,93

2.465.360,00
2.217.325,00
66.500,00
8.000,00
23.000,00
122.535,00
28.000,00

ANDERE KOSTEN
AFSCHRIJVINGEN

84.147,61
84.147,61

86.000,00
86.000,00

TOEVOEGING WAARDEVERM VORD TH 1 JR
TOEVOEGING WAARDEVERMINDERINGEN VORDERINGEN

-3.405,76
-3.405,76

0,00
0,00

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

-21.721,63
-10.659,00
-11.062,63

-10.659,00
-10.659,00
0,00

DIVERSEN
BEDRIJFSBELASTINGEN
WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN
NIET AFTREKBARE BTW

172.498,58
4.338,32
0,00
168.160,26

108.000,00
3.000,00
0,00
105.000,00

TOELAGEN/ONDERSTEUNINGEN
577.646,88
TOELAGEN GASTENKAMERS
4.062,63
BIJDRAGE TOERISME LEIESTREEK
31.865,41
BIJDRAGE TOERISME MEETJESLAND
38.392,46
BIJDRAGE TOERISME SCHELDELAND
58.000,00
BIJDRAGE TOERISME VLAAMSE ARDENNEN
55.776,00
BIJDRAGE TOERISME WAASLAND
57.880,40
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/DIVERS
7.099,30
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/BLOEIEND OOST-VLAANDEREN
8.303,63
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/PDPO DE GRENS MEETJESLAND
35.662,85
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/PDPO TANARIS SCHELDELAND
25.911,56
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/IMPULS BELEEF JE EIGEN RONDE VLAAMSE ARDENNEN 96.064,24
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN/STRATEGISCH PLAN VLAAMSE ARDENNEN
33.854;80
TOELAGEN LOKALE BROCHURES & UITGAVEN
3.440,65
LOGEREN IN VLAANDEREN
121.332,95

598.025,00
0,00
32.500,00
57.250,00
58.000,00
55.800,00
57.000,00
0,00
0,00
28.000,00
41.825,00
103.150,00
38.000,00
5.000,00
121.500,00

INFRASTRUCTUUR
FIETSNETWERKEN
WANDELROUTES
WATERGEBONDEN ROUTES
WANDELNETWERKEN
ONDERHOUD ROUTESTRUCTUREN ALGEMEEN
PERSONEEL
PERSONEEL
PERSONEEL DERDEN
OPLEIDING PERSONEEL, PROSPECTIE & STUDIEREIZEN
REISKOSTEN PERSONEEL
VERZEKERING PERSONEEL
ANDERE PERSONEELSKOSTEN

TOTALE KOSTEN
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR


4.313.913,61

4.455.448,00

-15.461,37

-189.816,53
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