VOORWOORD
Het jaar is weer voorbij gevlogen, wordt al eens gezegd en dat was in 2015 niet anders.
Niet het jaar van de fiets, geen 100 jaar of 100ste Ronde van Vlaanderen. 2015 stond in het
teken van het jaar van het bier en dat wilden we niet zomaar aan onze neus laten voorbij
gaan. Iedereen houdt van de gezelligheid van een goed café, zeker fietsers en wandelaars,
die actieve ontspanning graag afsluiten met een lekker glas streekbier in een gezellig kader.
In 2015 werd daarom als opvolger van de ‘Bierkaart Vlaamse Ardennen’ – nog het resultaat
van het leaderproject ‘Proef de Vlaamse Ardennen’ in 2013 – Plan Bier gelanceerd tijdens
een persvoorstelling op het stadhuis van de Bierstad Oudenaarde.
Plan Bier werd uitgegeven als een nieuwe toeristische themakaart voor de Vlaamse
Ardennen maar dan met bijzondere aandacht voor de lokale biercultuur. Heel wat
voorbereidend opzoekwerk werd gedaan om de meest aantrekkelijke en interessante
biercafeetjes in kaart te brengen: goed gelegen langs toeristische fiets- en wandelroutes,
voldoende openingsuren en uiteraard een voldoende mooi aanbod aan kwaliteitsvolle, lokale
streekbieren. Niet minder dan 72 biercafés, 8 brouwerijen en 3 huisbrouwerijen werden
geselecteerd en met elkaar verbonden in 7 lusvormige toeristische fiets- en wandelroutes.
Een mooi verhaal en een goed toeristisch product bleek gesneden koek voor menige perslui
die met veel plezier Plan bier en de Vlaamse Ardennen in hun mediablad publiceerden.
2015 stond ook in het teken van de Davidsfonds Zomerzoektochten in Geraardsbergen en
de Vlaamse Ardennen. Tussen 6 juni en 20 september 2015 kon je met de fiets, de auto en
te voet naar de mooiste plekjes in en rond Geraardsbergen en deelnemen aan een speelse
Gezinstocht of een uitdagende Klassieke zoektocht. De Stad Geraardsbergen slaagde erin
deze moeder van alle zoektochten in 2015 naar de streek te halen. Toerisme Vlaamse
Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen verleenden dan ook graag de nodige financiële
ondersteuning om dit waar te maken en zodoende ook het verblijfstoerisme te ondersteunen.
Niet alleen op het terrein maar ook achter de schermen werd er naarstig doorgewerkt aan de
toeristische ontwikkeling en promotie van de Vlaamse Ardennen. Heel het jaar door werd
met het bureau Levuur cvba en in nauw overleg met de sector, volgens een vooraf uitgezet
stappenplan werk gemaakt van een nieuw beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse
Ardennen. Eind 2015 kon het planningsproces zo goed als volledig worden afgerond waarna
de voorstelling van het nieuwe beleidsplan in 2016 zal kunnen plaatsvinden. Ik heb er als
voorzitter van Toerisme Vlaamse Ardennen dan ook alle vertrouwen in dat het toerisme in de
Vlaamse Ardennen ook in de toekomst verder zal kunnen blijven floreren.
Luc Hoorens
Voorzitter Toerisme Vlaamse Ardennen
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1. ORGANISATIESTRUCTUUR
1.1. Wijzigingen vzw-structuur Toerisme Vlaamse Ardennen
In de loop van het jaar deden zich traditiegetrouw enkele wijzigingen voor met betrekking
tot de vzw- of organisatiestructuur. Sommige wijzigingen gingen al in per 1 januari 2015 en
zijn daarom ook al terug te vinden in de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering
en/of raad van bestuur van Toerisme Vlaamse Ardennen zoals weergegeven op de volgende
pagina’s. Andere wijzigingen deden zich voor in de loop van het jaar en zijn bijgevolg nog
niet zichtbaar in de lijsten per 1 januari 2015.

1.1.1. Nieuwe vertegenwoordigers in de algemene vergadering
Op de gemeenteraad van Brakel van 27 januari 2014 werd na het ontslag van raadslid
Marcel Van Snick, schepen Johan Thomas, bevoegd voor toerisme, aangesteld als nieuwe
vertegenwoordiger in de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen.
Naar aanleiding van de oppensioenstelling van mevrouw Agnes Van Crombrugge besliste de
gemeenteraad van de Stad Ronse op 22 december 2014 om mevrouw Brigitte Vanhoutte als
nieuwe schepen bevoegd voor toerisme aan te duiden als vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen en mevrouw Annelies
Lenoir als plaatsvervanger.
Tieneke Van de Velde is sinds eind 2015 niet langer in dienst als projectcoördinator bij het
Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Tot op heden werd echter nog geen nieuwe
vertegenwoordiger aangeduid om haar te vervangen in de algemene vergadering.
Unizo Oost-Vlaanderen liet op 11 maart 2015 weten dat Kim Van Nieuwenhuyze als
vertegenwoordiger voor Unizo in de algemene vergadering van Toerisme Vlaamse Ardennen
vzw zal worden vervangen door Johan Michels die binnen Unizo is aangesteld als adviseur
voor de lokale ondernemersvereniging in de regio

1.1.2. Nieuwe bestuurders in de raad van bestuur
Ingevolge de oppensioenstelling van Agnes Van Crombrugge bij de Stad Ronse en het
wegvallen van Tieneke Van de Velde bij het Centrum Ronde van Vlaanderen, diende voor
beide bestuurders in hun vervanging te worden voorzien.
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Brigitte Vanhoutte diende zich aan als vervanger voor Agnes Van Crombrugge maar werd tot
op heden nog niet benoemd in die functie door de algemene vergadering van Toerisme
Vlaamse Ardennen.
Aan het Centrum Ronde van Vlaanderen werd de vraag gesteld om in de vervanging van
Tieneke Van de Velde te voorzien. Tot op heden kon ook hiervoor nog niemand worden
aangeduid.
Op de raad van bestuur en de algemene vergadering van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw
van vrijdag 11 december 2015 in het Hof van Nassau te Balegem werd beslist – gezien de
veelvuldige wissels van vertegenwoordigers binnen de categorie private leden - om voor
deze categorie leden nieuwe verkiezingen te organiseren op de volgende algemene
vergadering van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw in juni 2016. Het vrijgekomen
bestuurdersmandaat kan dan worden toegewezen waarna de benoeming door de algemene
vergadering onmiddellijk kan gebeuren.
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1.2. Algemene Vergadering Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2015
Provincie

Vertegenwoordiger

Functie

TOV
TOV
TOV
TOV
TOV
TOV
TOV

Eddy Couckuyt
Katia Versieck
Mieke Belmans
Pierre Goffaux
Hugo Leroy
Hilde De Sutter
Caroline De Padt

Gedeputeerde
Algemeen Manager
Manager
Manager
Bestuurder TOV
Bestuurder TOV
Bestuurder TOV

Steden/Gemeenten

Vertegenwoordiger

Functie

Brakel
Gavere
Geraardsbergen
Herzele
Horebeke
Kluisbergen
Kruishoutem
Lierde
Maarkedal
Oosterzele
Oudenaarde
Ronse
St.-Lievens-Houtem
Wortegem-Petegem
Zingem
Zottegem
Zwalm

Johan Thomas
Dirk Martens
Kristin Vangeyte
Luc Hoorens
Janna Bauters
Frank De Backer
Kristof Callens
Rudy Mortier
Ann De Tollenaere
Johan Van Durme
Marnic De Meulemeester
Brigitte Vanhoutte
Sabrina Coppens
Maarten Van Tieghem
Kathelijne Van Betsbrugge
Kurt De Loor
Guido De Temmerman

Schepen
Schepen
Schepen
Voorzitter TVA
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen
Burgemeester
Burgemeester
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen
Schepen

VVV’s

Vertegenwoordiger

Functie

VVV Brakel
Kon. VVV Zottegem
GVVV Vl. Ardennen
VVV Oosterzele

Eric Van Cauwenberghe
Herman De Vos
Guy De Vos
Werner Eeckhout

Voorzitter
Voorzitter
Secretaris
Voorzitter

Verenigingen/instanties Vertegenwoordiger

Functie

RLVA
Fed.Ho.Re.Ca Oud.-Ronse
CRVV
Unizo Oudenaarde
Pasar Z.O.-Vlaanderen

Coördinator
Zelfstandige
Projectcoördinator
Regioverantwoordelijke
Diensthoofd

Els Eeckhout
Luc Beert
Tieneke Van de Velde
Johan Michels
Marie-Claire Martens

6

1.3.

Raad van Bestuur Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2015

Bestuurder categorie 1

Vereniging / Instantie

Functie

Katia Versieck

TOV

Algemeen Manager

Mieke Belmans

TOV

Manager

Hugo Leroy

TOV

Provincieraadslid

Bestuurder categorie 2

Vereniging / Instantie

Functie

Kristin Vangeyte
Luc Hoorens
Marnic De Meulemeester
Brigitte Vanhoutte

Geraardsbergen
Herzele
Oudenaarde
Ronse

Schepen
Voorzitter TVA
Burgemeester
Schepen

Bestuurder categorie 3/4

Vertegenwoordiger

Functie

Els Eeckhout
Tieneke Van de Velde

RLVA
CRVV

Coördinator
Projectcoördinator

Bestuurder z/stemrecht

Vertegenwoordiger

Functie

Herman De Vos

KVVV Zottegem

Voorzitter

1.4.

Gemachtigden

Mandaat
Voorzitter
Ondervoorzitter
Penningmeester
Secretaris

Toerisme

Vlaamse

Gemachtigde
Luc Hoorens
Kristin Vangeyte
Herman De Vos
Wim Haesebeyt

Ardennen

vzw

per

01-01-2015

Vereniging / Instantie
Herzele
Geraardsbergen
KVVV Zottegem
TOV (regiocoördinator)
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2. STATUTAIRE WERKING
2.1. Raad van Bestuur dd° 26 februari 2015
De raad van bestuur kwam samen op 26 februari 2015 in het Schepenhuis te Herzele.


Aanwezig
- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Kristin Vangeyte, Mieke Belmans, Hugo Leroy,
Tieneke Van de Velde
- niet-stemgerechtigd: Herman De Vos, An De Pauw en Wim Haesebeyt



Agenda
- goedkeuring vorig verslag
- opening toeristisch seizoen 2015
- bespreking wervende campagne 2015
- samenwerkingsverband Davidsfonds Zoektochten 2015 in Geraardsbergen
- nieuwe acties project ‘Agrotoerisme Rooigemsebeek en Vlaamse Ardennen’
- opstart strategisch planningsproces
- varia

2.2. Raad van bestuur dd° 7 mei 2015
De raad van bestuur kwam samen op 7 mei 2015 in kantoor regiocoördinatie te Ronse


Aanwezig
- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Kristin Vangeyte, Marnic De Meulemeester, Brigitte
Vanhoutte, Hugo Leroy, Els Eeckhout
- niet-stemgerechtigd: Herman De Vos, An De Pauw en Wim Haesebeyt



Agenda
- goedkeuring vorig verslag
- planning raden van bestuur TVA 2015
- TOV en de Oost-Vlaamse regionale vzw-structuren in de toekomst
- cofinanciering TVA bij nieuwe Europese subsidie- en plattelandsprojecten
- opmaak agenda algemene vergadering TOV
- activiteitenprogramma zomer 2015
- varia

2.3. Raad van Bestuur dd. 12 juni 2015
De raad van bestuur kwam samen op 12 juni 2015 op het stadhuis te Oudenaarde


Aanwezig
- stemgerechtigd: Kristin Vangeyte, Luc Hoorens, Marnic De Meulemeester, Brigitte
Vanhoutte, Katia Versieck, Mieke Belmans, Els Eeckhout
- niet-stemgerechigd: Herman De Vos, An De Pauw en Wim Haesebeyt
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Agenda
- bespreking jaarverslag en jaarrekeningen 2014
- stand van zaken ingediend OKW-project ‘Streekfonds Vlaamse Ardennen’
- lancering en nieuwe oproep Leader Vlaamse Ardennen
- nieuw impulsprogramma en oproep Toerisme Vlaanderen: nieuwe wandelnetwerken
- varia

2.4. Algemene vergadering dd. 12 juni 2015
De algemene vergadering kwam samen op 12 juni 2015 in de jachthaven te Oudenaarde


Aanwezig
- stemgerechtigd: Eddy Couckuyt, Katia Versieck, Mieke Belmans, Johan Thomas,
Dirk Martens, Kristin Vangeyte, Luc Hoorens, Jana Bauters, Kristof
Callens, Rudy Mortier, Ann De Tollenaere, Marnic De
Meulemeester, Brigitte Vanhoutte, Maarten Van Tieghem,
Kathelijne Van Betsbrugge, José Duprez (VVV Brakel)
- niet-stemgerechtigd: Annemie Rossenbacher (Levuur cvba), An De Pauw en Wim
Haesebeyt



Agenda
- goedkeuring vorig verslag
- nieuw strategisch beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen 2015-2000
- bespreking en goedkeuring jaarverslag en jaarrekeningen 2014
- toelichting bij de realisaties van het marketingactieplan 2015
- voorstelling Davidsfonds Zomerzoektochten 2015 in Geraardsbergen en VA
- varia
- avondlunch op de restaurantboot ‘De Jachthaven’ vanaf 18.30u

2.5. Raad van Bestuur dd. 10 september 2015
De raad van bestuur kwam samen op 10 september 2015 in het Schepenhuis te Herzele


Aanwezig
- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Kristin Vangeyte, Katia Versieck, Mieke Belmans,
Hugo Leroy, Els Eeckhout
- niet-stemgerechtigd: Herman De Vos, An De Pauw, Wim Haesebeyt



Agenda
- goedkeuring vorig verslag
- My Tours-applicatie
- nieuw leaderprojectidee ‘Landschapsbeleving in de VA’ (TVA + RLVA)
- programma ‘100ste Ronde van Vlaanderen’
- vraag tot samenwerking ‘Werktuigdagen te Oudenaarde op 26-27 september 2015
- vespa’s in de Vlaamse Ardennen
- nieuws uit POV/TOV
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2.6. Raad van Bestuur dd. 12 november 2015
De raad van bestuur kwam samen op 12 november 2015 in de Zwalmmolen te Zwalm


Aanwezig
- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Kristin Vangeyte, Marnic De Meulemeester, Brigitte
Vanhoutte, Mieke Belmans, Hugo Leroy, Els Eeckhout
- niet-stemgerechtigd: Herman De Vos, An De Pauw, Wim Haesebeyt



Agenda
- goedkeuring vorig verslag
- statutaire werking: ontslag Tieneke Vandevelde (bestuurder) en voorbereiding AV
- stand van zaken strategisch beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen
- nieuwe leaderperiode en nieuw ingediend leaderproject
- voorstel marketingactieplan en budget 2016

2.7. Raad van Bestuur dd. 11 december 2015
De raad van bestuur kwam samen op 11 december 2015 in het Hof van Nassau te Zottegem


Aanwezig
- stemgerechtigde leden: Luc Hoorens, Brigitte Vanhoutte, Mieke Belmans, Hugo
Leroy, Els Eeckhout
- niet-stemgerechtigd: An De Pauw, Wim Haesebeyt



Agenda
- goedkeuring vorig verslag
- beslissing goedgekeurde leaderprojecten 2015
- voorstel marketingactieplan en budget 2016
- planning raden van bestuur en algemene vergaderingen 2016
- varia

2.8. Algemene Vergadering dd. 11 december 2015
De algemene vergadering kwam samen op 11 december 2015 in Hof van Nassau, Zottegem


Aanwezig
- stemgerechtigd: L. Hoorens, K. Vangeyte, B. Vanhoutte, H. Leroy, E. Eeckhout
- niet-stemgerechtigd: An De Pauw, Wim Haesebeyt



Agenda
- goedkeuring vorig verslag
- statutaire werking:
- benoeming nieuwe bestuurder: beslissing na verkiezingen private leden
- aanduiden van een vertegenwoordiger TVA in algemene vergadering TVA
- overzicht acties toeristisch seizoen 2015
- stand van zaken nieuw strategisch beleidsplan voor toerisme 2016-2020
- voorstelling nieuw programmadocument voor plattelandsontwikkeling 2015-2023
- voorstelling marketingactieplan 2016
- voorstel en goedkeuring budget 2016
- varia: toelichting nieuw boek Eric Van Cauwenberge ‘Toerismemanagement’
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3. ACTIVITEITENVERSLAG
3.1. Infrastructuur
3.1.1. Picknicktafels in de vallei van de Rooigemsebeek
Eind juni 2015 liep het leaderproject ‘Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsbeek’ ten
einde. Aan het project namen drie gemeenten deel (Kruishoutem, Oudenaarde en Zingem).
Deze zorgden voor de nodige cofinanciering (35%) om elk in één van hun dorpen in de vallei
van de Rooigemsebeek (Mullem, Huise en Lede) een picknicktafel te plaatsen.
De picknicktafels werden naar eigen ontwerp (robuuste Zwitserse modellen) door het
sociaal-economiebedrijf ‘Group Intro’ uit Maldegem aan de eenheidsprijs van € 1.985 excl.
21% BTW vervaardigd en geplaatst op volgende locaties:


Ontmoetingshuis op het Dorpsplein te Mullem



Huisekoutermolen te Huise



Langs een met grasdalen verhard voetpad van de provinciale Rooigemsebeek
wandelroute te Lede
Aan de Huisekoutermolen werd ook met
leadermiddelen voorzien in het verharden
(grindgazon + funderingsblokken) van de
ondergrond van het 24 m² grote picknickplekje.
Deze werken werden uitgevoerd door de vzw
Natuur en Landschapszorg (organisatie binnen
Natuurpunt vzw) voor de prijs van € 1.109,98.

3.1.2. Nieuwe infoborden voor de pleziervaarder langs de Dender
Met het plaatsen van nieuwe infoborden voor de pleziervaarder langs de Dender werd eind
2015 het project ‘Tanaris’ van Toerisme Oost-Vlaanderen definitief afgesloten.
Pleziervaarders die de Dender tussen Dendermonde en Geraardsbergen bevaren, worden
met deze infoborden duidelijk geïnformeerd waar de eerstvolgende aanlegplaatsen zich
langs de Dender bevinden om vervolgens daar aan land te kunnen gaan voor een bezoek
aan een stad, dorp, natuurgebied of attractie of voor een fiets- of wandeltocht.
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In de Vlaamse Ardennen werden 2 van deze
borden geplaatst in Geraardsbergen nabij het
provinciaal domein De Gavers en nabij het
stadscentrum van Geraardsbergen. Het project
wil met deze borden bijdragen aan het verder
ontwikkelen van de Dender tot een attractief en
samenhangend meerdaags vaar- en fietsproduct.
TOV kreeg voor dit project steun van W&Z en
financiële steun van Toerisme Vlaanderen, De
Gavers en de Stad Geraardsbergen.
3.1.3. Beleef je eigen Ronde
In 2012 werd een Task Force bijeengeroepen om de verjaardagen van 100 jaar Ronde van
Vlaanderen (2013) en de 100ste Ronde van Vlaanderen (2016) uitgebreid te vieren.
In het kader van het impulsproject ‘Beleef je eigen Ronde’ investeerde Toerisme OostVlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen verder in het Ronde-aanbod.


Fietsinrijpunten

Er werden nog 5 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 efietsen, start- en infobord, verkoop
van routekaarten en StapAf,…
 Fietsinrijpunt Centrum Ronde van Vlaanderen: fietsenrekken, lockers, startbordjes
 Fietsinrijpunt Paddestraat 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.
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Rustpunten

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


Belevingsgids ‘De Mooiste Rondes’ – 4 lusvormige themaroutes

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.
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).
De 4 fietsroutes en bijhorende thema’s:


Spartacusroute – ‘Cancellara achterna’ - 181 km



Bidonroute – ‘Lekker onderweg’ – 42 km



Toerroute – ‘Fietsen met je zintuigen’ – 97 km



Bahamontesroute – ‘Verhalen en heroïek’ – 110 km
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Behalve nieuwe fietsroutes bood de bijhorende pocket ‘De Mooiste Rondes’ 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.



Meertalige website ‘Beleef je eigen Ronde’

De doelgroep van de sportieve fietser is een internationaal gezelschap met bezoekers van
zowat alle windrichtingen uit de hele wereld. Het is dan ook logisch dat eerst en vooral voor
deze doelgroep een meertalige website kon worden aangeboden.
Het internationaal samenwerkingsproject tussen Leader Vlaamse Ardennen en Leader Une
Autre Provence waar ‘Cyclotoerisme’ kwam hiervoor op een ideaal moment. Niet alleen
konden kennisuitwisselingen plaats vinden maar ook werden Europese middelen ter
beschikking gesteld om concrete acties tot 95% te co-financieren. De uitgave van de
belevingsgids ‘De Mooiste Rondes’ en het vertalen van de website ‘Beleef je eigen Ronde’
naar het Frans, Engels en Duits, kon via dit internationaal leaderproject gesubsidieerd
worden.


Financiering

Voor het impulsproject ‘Beleef je eigen Ronde’ kon op 60% subsidies worden gerekend van
Toerisme Vlaanderen. De overige financiële middelen voor de realisatie van de acties in
2015 werden als volgt ingevuld:
- steden en gemeenten : stelden de locaties ter beschikking
- TOV : 40% voor de randinfrastructuur (fietsinrij- en rustpunten)
- TOV : € 27.722,23 realisatie ‘De Mooiste Rondes’
- TVA/Leader VA : € 18.856,72 subsidie voor realisatie meertalige website en ‘De Mooiste
Rondes’
De gids ‘De Mooiste Rondes’ werd op 6.500 ex. gedrukt (5.000ex. NL + 1.500ex. ENG) en
wordt te koop aangeboden aan € 9.95 per exemplaar.
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3.2. Marketing en promotie
3.2.1. Algemene visie en uitgangspunten 2015
In afwachting van het nieuw beleidsplan wordt nog verder uitgegaan van de algemene
strategische visie uitgezet in het beleidsplan 2009-2012 m.n. :
- een duidelijke toeristische profilering
- een kwaliteitsvol toeristisch product
- een doorgedreven samenwerking en professionalisering
- meer aandacht voor het verblijfstoerisme
- goede samenwerking en afstemming met de sector en aanverwante sectoren
3.2.2. Conceptuele uitwerking van het actieplan voor 2015


Het internet als spil in onze communicatiemix

Het internet vervangt onze andere promotiekanalen niet, maar is wel noodzakelijk om
overal en op elk moment onze digitale sporen na te laten. Het is bovendien het geschikte
medium om interactief met de bezoeker aan de slag te gaan en user-generated content dat
hoog aangeschreven staat bij de potentiële toerist - te verzamelen.
Toerisme Vlaamse Ardennen vzw wil daarom het internet als spil in haar communicatiemix
verder uitspelen en andere promotiekanalen als prints daarop afstemmen en/of aanvullen.


Voeren van efficiënte en slimme communicatie

De doelstelling van onze toeristische communicatie is het verhogen van het contact met de
klant in de verschillende fasen van de toeristische beleving:
- in de inspiratiefase : moet de toerist overdonderd worden met meer impulsen en
ideeën over de Vlaamse Ardennen als een aantrekkelijke toeristische bestemming
De Vlaamse Ardennen moeten daarom meer kunnen teruggevonden worden op
bestaande toeristische sites en sociale netwerken;
- in de onderzoeksfase : gaat de bezoeker op zoek naar zoveel mogelijk informatie
over zijn mogelijke vakantiebestemming. We moeten er daarom voor zorgen dat we
goed vindbaar zijn en een antwoord bieden op de eerste vragen van de potentiële
toerist. Waar staan de Vlaamse Ardennen voor?
- in de planningsfase : om de bezoeker te helpen bij het plannen van zijn vakantie
voorzien we in voldoende (zoek)functionaliteiten, nieuwe thema’s en actualiteiten om op
in te spelen voor het samenstellen van zijn reis;
- in de boekingsfase : door de kleinschaligheid van onze verblijfssector is het ook
nodig de bezoeker goed te ondersteunen in deze boekingsfase. Zeker op
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piekmomenten zoals met de Ronde van Vlaanderen, Feest in het Park, Rock
Zottegem, etc… is de nood hieraan groot;
- in de vakantiefase : eens ter plaatse moet het fysiek (prints, signalisatie, etc…) en
het persoonlijk onthaal (logiesuitbaters, infokantoren, bezoekerscentra, etc…) veel
aandacht krijgen al blijft ook het digitaal onthaal en de digitale beleving (websites,
apps, locatie-gebaseerde sociale netwerken, etc…) in deze fase niet onbelangrijk;
- in de herinneringsfase : samen met de sector kan worden onderzocht hoe initiatieven
kunnen worden ondernomen om herhaalbezoeken te stimuleren.


Bestaande campagnes verder in de markt zetten en verbeteren

De twee productpijlers – landschapstoerisme en Rondetoerisme – blijven in afwachting
van een nieuw beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Vlaamse Ardennen nog steeds
overeind. De toeristische vertaalslag van deze 2 productpijlers leidde ook tot 2 campagnes
die inmiddels al goed bekend zijn:
- Beleef je eigen Ronde
- Proef de Vlaamse Ardennen


Campagnes aanvullen en versterken met jaarthema’s en nieuwe activiteiten

Het is de bedoeling om in 2015 deze beide thema’s nog verder te ontwikkelen en te
versterken - zowel op het vlak van toeristische productontwikkeling als promotie - door in te
spelen op belangrijke jaarthema’s en activiteiten die in 2015 voorzien worden:
- WK Wielrennen voor Journalisten in september 2015
- Bier als jaarthema van Toerisme Vlaanderen voor 2015
3.2.3. Wervende online mediacampagne


Concept en de communicatiekanalen

Voor 2015 werd beslist om niet langer een toeristisch magazine uit te geven op 70.000 ex.
Het werd alsmaar moeilijker om deze grote oplage op een gerichte wijze naar potentiële
toeristen te distribueren. Zeker nu de succesvolle Vlaanderen Vakantieland campagne waar
de regio Vlaamse Ardennen jaar na jaar als meest succesvolle Vlaamse Regio uit voort
kwam, werd beëindigd. Het online promoten van de regio via de website en de social media
zou wel eens de oplossing en een nieuwe manier van promotie voeren kunnen worden.
Er werd hiervoor een bestek uitgeschreven voor het aantrekken van een promotiebureau dat
gespecialiseerd is in het online promotievoeren binnen de toeristische sector. Er kwamen
uiteindelijk weinig concrete prijsoffertes binnen maar het promotiebureau Travel Media dat
de regiocoördinatie op het oog had, deed een voorstel binnen het budget van € 45.000.
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Het voorgestelde concept bestond in de vorm van een storytelling campagne waarbij een
centrale figuur (Toni) reportages maakte. Die reportages bestonden telkens uit een verhaal,
leuke foto’s en video. We werkten hiervoor een concreet communicatieplan uit via internet &
sociale media.
Aan de hand van 5 thema’s die representatief waren voor de profilering van de regio, kon het
hele jaar door in overeenstemming met de seizoenen en met de relevante jaarthema’s (jaar
van het bier en de Ronde 100) op een thematische wijze en interactief met de consument
promotie worden gevoerd.

Via de verschillende communicatie-instrumenten (facebook, google, e-nieuwsbrieven,
video’s en andere websites die bij de campagne waren betrokken, werden de consumenten
aangesproken om op vakantie te gaan of een uitstap te maken naar de Vlaamse Ardennen.

Facebookadvertenties
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Door middel van aantrekkelijke boodschappen a.d.h.v. video’s, interviews, fotomateriaal, etc.
en gerichte online promotie werden de bereikte potentiële toeristen uiteindelijk teruggeleid
naar onze eigen regiowebsite om ze tot het boeken van een vakantie aan te zetten.

In het zonnige najaar van 2015
werd ook nog promotie gevoerd
voor herfstwandelingen en voor
de digitale erfgoedwandelingen
via de MY TOURS-app van TVA.
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Resultaten van de online mediacampagne 2015

In de periode van de campagne (maart-december) kregen we 117.193 bezoekers op de
regiowebsite. Hiervan kwam 38% of 41.580 bezoekers via de campagne. Daarvan waren er
82.022 nieuwe bezoekers, die onze site nog niet bezocht hadden. En opnieuw kwam 38%
(30.972 bezoekers) via de campagne. Dit is een heel mooi resultaat. Heel wat nieuwe
gebruikers leerden onze regio kennen. Hierdoor is zowel de naamsbekendheid van onze
regio als de bekendheid over de verschillende toeristische mogelijkheden gegroeid.
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3.2.4. Website Toerisme Vlaamse Ardennen
De regiowebsite was in 2015 de draaischijf van zowel de online wervende campagne als van
de uitgebreide online reguliere, communicatieve werking. Dit online campagne is duidelijk
zichtbaar in de cijfers van het aantal bezoekers op de regiowebsite in vergelijking met 2014.
Bovendien was de maand april 2015 duidelijk de best scorende maand op de website.

De best bezochte pagina’s
op de regiosite zijn:
- de homepage
- wandelroutes
- vakantiewoningen
- herfstwandelingen
- Top 5 wandelroutes
- fietsroutes
-…
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Bezoekers aan de website kunnen routes in gpx, pdf-bestanden en digitale wervende
publicaties gratis downloaden waardoor we als toerismemakers weerom heel wat nuttige
informatie krijgen doorgespeeld
over wie, wat, wanneer en hoe
op zoek is naar toeristische
informatie over de Vlaamse
Ardennen.
Zo zien we onder meer welke
routes of welke thema’s of
evenementen gegeerd zijn of
interesse wekken om meer
informatie op te vragen.

De best scorende gratis publicatie was in 2015 was de Plan Bier-kaart. Alleen al via de
webshop werden 13.227 exemplaren besteld. Maar ook de vaste waarden zoals de
regiopocket Vlaamse Ardennen, het
magazine ‘Beleef Je Eigen Ronde’ en
het pocketboekje bij de
wandelnetwerkkaart
‘Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen’
blijven online goed scoren.
Onder de betalende brochures was
de nieuwe pocket ‘De Mooiste
Rondes’ met de RVV-fietsroutekaart’
inclusief, de best verkochte brochure.
Maar ook hier blijven de vaste
waarden zoals het fietsnetwerk en
wandelnetwerk essentieel. Opvallend
is dat bij de betalende routebrochures
2 routes uit Zwalm hoog in de lijst
scoren. De naamsbekendheid van
Zwalm trekt nog altijd heel wat
toeristen aan.
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3.2.5. Social Media
De Facebookpagina van Toerisme Vlaamse Ardennen groeide in 2015 uit tot 5870 fans.

Via het Twitteraccount volgden 560 mensen Toerisme Vlaamse Ardennen. Deze volgers
blijven groeien, maar veel trager dan via Facebook.
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3.2.6. Publicaties
Het aantal gedrukte toeristische publicaties vermindert jaar na jaar ten voordele van de
online promotievoering. De regiopocket Vlaamse Ardennen blijft evenwel een vaste waarde.
Daarnaast kunnen nog ad hoc en in functie van lopende projecten specifieke publicaties tot
stand komen zoals dit jaar het geval was met het leaderproject ‘Agrotoerisme in de vallei van
de Rooigemsebeek.


Regiopocket Vlaamse Ardennen 2015
De pocket blijft een belangrijk instrument voor de toerist die op bezoek
komt in de Vlaamse Ardennen. Lange tijd was het enige hoofddoel van
de pocket om zo volledig en zo actueel mogelijke informatie te
bezorgen. Een jaarlijkse actualisatie in nauw overleg en samenwerking
met de sector is dan ook onontbeerlijk.
Voor 2015 werd beslist om een extra inspanning te leveren met als doel
het informatieaanbod niet alleen volledig, actueel en praktisch aan te
bieden maar ook meer wervend en gebruiksvriendelijk te maken. De
toppers werden daarom uitgebreid met extra attracties die bij de toerist

populair zijn (Zwalmvallei) en voor een grotere diversiteit zorgen (Sint-Hermescrypte).
Ook voor de layout en de copywriting werd in 2015 een speciale inspanning geleverd. Het
bureau ‘Grafitto’, gespecialiseerd in grafische communicatie uit Lokeren, kreeg na
verschillende prijsaanvragen, de opdracht toegewezen voor de prijs van € 9.709,60.
Met deze opwaardering is Toerisme Vlaamse Ardennen weer voor enkele jaren goed om de
pocket als een eigentijdse en aantrekkelijke eigen publicatie te kunnen aanbieden. De totale
kostprijs van de nieuwe pocket op 25.000ex. bedroeg € 26.539,03.


Uit in de Vlaamse Ardennen
Toerisme Vlaamse Ardennen had voor de zomer van 2015
heel wat vernieuwend aanbod dat in combinatie met het
bestaande evenementenaanbod in de regio tot een
aantrekkelijk zomerpakket werd ingekleed in een nieuwe
folder ‘Uit in de Vlaamse Ardennen – Zomer 2015’.
Paalcampings, picknickarrangementen in het groen langs de
Rooigemsebeek en de kruidenarrangementen van het Dareproject uit 2014 werden samen met een overzicht van

bijhorende evenementen gebundeld in een wervende folder. Kostprijs: € 1.167,17.

23

3.2.7. Campagne ‘Plan Bier Vlaamse Ardennen’
Het jaar 2015 werd door Toerisme Vlaanderen uitgeroepen als het jaar van het bier. Een
uitgelezen kans om de Vlaamse Ardennen andermaal op het voorplan te krijgen in de
toeristische communicatie.
Met ‘Plan Bier Vlaamse Ardennen’ zette Toerisme Oost-Vlaanderen een
campagne op om via het thema bier meer binnen- en buitenlandse
toeristen aan te zetten tot een bezoek aan de Vlaamse Ardennen. Met het
oog op de realisatie van een nieuwe toeristische kaart met fiets- en
wandellussen rond de lokale biercultuur werd in samenwerking met
Toerisme 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:
o

Oudenaards Bruinroute (31 km): langs de vier nog actieve brouwerijen van
bierstad Oudenaarde en de cafés die hun bieren tappen

o

Zwalmroute (24 km): langs de molens van de Zwalmstreek, waar vooral in het
weekend lekkere eten en bier wordt geserveerd

o

Graalroute (42 km): door en langs Geraardsbergen, met zijn bruine cafés,
eethuizen en bieren

o

Zottegemroute (36 km): voorbij twee artisanale brouwerijen met een uniek verhaal
en enkele cafés met een mooi aanbod



Wandelroutes:
o

Muziekbosroute (7,84 km): een kleine wandeling met twee caféstops in een van
de prachtigste bossen van de regio

o

Brakelroute (9,21 km): via de Valkenberg naar Elst en enkele bekende
Rondecafés

o

Zwalmbeekroute (9 km): door Klein Zwitserland, een bijzonder stukje Vlaamse
Ardennen

24

Biersommelier Sofie Vanrafelghem werd bij de campagne betrokken. Zij tipte op de tekstzijde
telkens één verrassend bier uit het aanbod van de acht brouwerijen. De gratis Plan Bier kaart
Vlaamse Ardennen werd na enkele herdruks op 45.000ex verspreid en verscheen in het
Nederlands en Engels en werd in maart 2015 voorgesteld tijdens een persconferentie in
Oudenaarde.
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
Oost-Vlaamse Leiestreek, het Meetjesland, het Waasland en Gent. De site gaf een
opsomming van alle Oost-Vlaamse brouwerijen, hun bieren en hun bezoekmogelijkheden,
alle Plan Bier arrangementen en bierevenementen in de provincie. Op een Google Mapskaart konden bezoekers hun eigen ‘bierroutes’ plannen én - aan de hand van
bierpictogrammen - de charmantste streekbierencafés van Oost-Vlaanderen ontdekken.


Financiering

De ‘Plan Bier’-kaart werd gerealiseerd in gedeelde kosten met Toerisme Oost-Vlaanderen en
Toerisme Vlaamse Ardennen:
- concept, opmaak en druk van 29.850ex. : € 19.224,02 incl. BTW
- TOV : € 9.612,01 incl. BTW
- TVA : € 9.612,01 + € 3.604 (3de herdruk op 15.000ex.) = € 13.216,01 incl. BTW

3.2.8. Beurzen, publieksmomenten en evenementen


Beurzen
Velofollies Kortrijk (16 t/m 18 januari 2015)
Voor de Vlaamse Ardennen start het beursseizoen jaarlijks met Velofollies te Kortrijk,
de beurs voor de sportieve fietser. Sinds Oudenaarde de aankomstplaats is van de
Ronde van Vlaanderen werd een
samenwerkingsverband gesmeed
met Toerisme Vlaanderen, Toerisme
Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaamse
Ardennen, Stad Oudenaarde en
CRVV voor het inrichten en uitbaten
van een gezamenlijke stand.
Toerisme Vlaamse Ardennen zorgt
enkel voor logistieke en promotionele
ondersteuning.
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Vakantiesalon Brussel (5 t/m 9 februari 2015)
De deelname aan het vakantiesalon in Brussel is een jaarlijks initiatief van 4 steden
en VVV Brakel. Toerisme Vlaamse Ardennen huurt de standruimte en zorgt voor de
coördinatie van het baliepersoneel waarvoor de steden en gemeenten instaan.
Het betreft een kant-en-klare stand van 4m x 3m (€ 3.111,10) die enkel nog met de
pop-up stand en promotiemateriaal diende te worden aangekleed.

50 plus Beurs Utrecht (15 t/m 19 september 2015)
Voor het tweede jaar op rij werd deelgenomen aan de 50 Plus-beurs te Utrecht.
De stand in Utrecht meet 5mx3m waardoor het een flink stuk duurder (€ 4.744,11)
uitviel dan in Brussel. Ook tegenover 2014 (€ 3.972,73) - toen verkeerdelijk aan nonprofit-tarief werd gefactureerd – is een deelname aan de 50 Plus beurs veel duurder
geworden. Een actie zoals in 2014 met kruidenarrangementen werd niet meer
georganiseerd omdat het weinig succes kende. De steden blijven het echter een
interessante beurs vinden om aan deel te nemen. De regiocoördinatie zie meer in
een deelname aan het vakantiesalon in Utrecht vroeg in het voorjaar.


Evenementen
Davidsfonds Zomerzoektochten te Geraardsbergen en Vlaamse Ardennen 2015
Van 6 juni tot 20 september 2015 had de 29ste
Davidsfonds Zomerzoektocht plaats in Geraardsbergen
en de Vlaamse Ardennen. Meer dan 17.000
geïnteresseerden namen deel via een auto-, fiets- of
wandelparcours. Men kon kiezen uit 2 formules: een
klassieke zoektocht of een speelse gezinstocht.
Toerisme Vlaamse Ardennen zorgde voor een extraatje
ter gelegenheid van het jaar van het bier. In alle 5.000
deelnameformulieren werd een bon aangeboden voor
een gratis streekbier. Gemiddeld 50% van deze
waardebonnen worden ook effectief ook ingeruild. Vijf streekbrouwerijen (Roman,
Contreras, Vanden Bossche, Cnudde en Smiske) schonken elk tot 500 bieren weg.
Toerisme Vlaamse Ardennen deed een financiële deelname van € 7.500 in de
deelnameprijs van meer dan € 40.000 die de Stad Geraardsbergen aan het
Davidsfonds diende over te maken om de zoektochten naar stad en streek te trekken.
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WK Wielrennen Journalisten 2015 te Oudenaarde (17 – 20 september 2015)
Voor de 2de maal op 5 jaar tijd werd het WK Wielrennen voor Journalisten in de
Vlaamse Ardennen georganiseerd. Walter Rottiers is de organisator van dit WK en
onderhoudt sinds jaren goede banden met Vlaanderen en vooral ook met TVA en het
CRVV. Het WK 2010 in Lierde was het eerste in België en de 10de editie van het WK.
Het werd een groot succes en met 120 deelnemers werd een nieuw record gevestigd.
Walter Rottiers was al lang vragende partij voor een nieuw WK in de Vlaamse
Ardennen en met de viering van de 100ste Ronde van Vlaanderen in 2016 in het
vooruitzicht, nam Rik Van Walleghem het initiatief voor de organisatie van het WK
2015. Het impulsproject dat hiervoor door het CRVV werd ingediend werd door
Toerisme Vlaanderen niet goedgekeurd waarna een aangepaste programma werd
uitgewerkt. Een uitschieter was de organisatie van de King of the Koppenberg
Challenge, een tijdrit op de Koppenberg op vrijdag 18 september om 17u.
Toerisme Vlaamse Ardennen nam de organisatie van een begeleide busrondrit voor
de journalisten en de partners voor haar rekening op vrijdag 18 september 2015.
Kostprijs bus + gids Vlaamse Ardennen Extra : € 523,10
Met 169 ingeschreven journalisten en 145 effectief aanwezigen werd met het WK
Wielrennen voor Journalisten 2015 in Oudenaarde een nieuw record gevestigd.
3.2.9. Persberichten en –contacten
Sinds enkele jaren wordt voor de perswerking nauw samengewerkt met Toerisme
Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen. Naargelang de
opdracht worden vervolgens ook de nodige contacten gelegd met het lokale niveau (steden
en gemeenten en de private sector).
Het jaar 2015 stond in het teken van het jaar van het bier, een thema waar alle niveaus
graag mee wilden uitpakken om Vlaanderen en de Vlaamse Ardennen op de kaart te zetten.
Ook in het kader van de voorbereiding op de 100ste Ronde van Vlaanderen in 2016 en met
het WK Wielrennen voor journalisten in september 2015 voor de boeg, was het sportieve
fietsen en de Ronde ook in 2015 al een hot thema voor de pers.
Onder pers en publiciteit onderscheiden we:
- free publicity (enkel aanreiken van tips en info)
- betaalde pers (artikels waarvoor het budget ‘Pers en PR’ TVA werd aangesproken)
- betaalde pers in cofinanciering met TVA/TOV
- betaalde pers door TOV
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Gratis publiciteit:


Nieuwe fietslussen in Vlaamse Ardennen, De Zondag, 4/01/2015



Nieuwe fietslussen in Vlaamse Ardennen, De Streekkrant, 14/01/2015



Provincie lanceert vier nieuwe rondes voor wielertoeristen, Het Nieuwsblad,
17/01/2015



Nieuwe fietslussen in Vlaamse Ardennen, De Zondag, 18/01/2015



De Mooiste Rondes, Travelmedia, 23/01/2015



5 biercafés die u moet bezocht hebben, Het Laatste Nieuws, 7/02/2015



Figuranten gezocht voor filmpje dat fietsers langer in regio wil houden, Het Laatste
Nieuws, 10/02/2015



Toerisme Vlaamse Ardennen blikt nieuwe promotiefilm in, Het Nieuwsblad,
13/02/2015



Kaart leidt wandelaars en fietsers langs cafés en brouwerijen, Het Laatste Nieuws,
9/03/2015



Met bierkaart op kroegentocht door Vlaamse Ardennen, Het Nieuwsblad, 10/03/2015



Perfecte alibi voor een kroegentocht, Het Nieuwsblad, 10/03/2015



Toeristische kaart zet biercultuur in de kijker, De Standaard, 10/03/2015



Toeristische kaart met 7 routes langs brouwerijen en cafés, De Beiaard, 13/03/2015



Kroegentocht door de Vlaamse Ardennen, De Zondag, 15/03/2015



Plan Bier Vlaamse Ardennen, verkeersbureaus.info, 16/03/2015



Fietsen/wandelen van brouwerij naar café, De Streekkrant, 18/03/2015



Lentekriebels in eigen land, Metro, 18/03/2015



Plan Bier: 7 Bierroutes in de Vlaamse Ardennen, Biernet.nl, 24/03/2015



Advertentie: De gids voor sportief fietsen in de Vlaamse Ardennen, Het Nieuwsblad,
28/03/2015



De mooiste Rondes, Op Weg, 20/04/2015



De Mooiste Rondes in de Vlaamse Ardennen, Cycle Live Magazine, 30/04/2015



Fietsen en dan … proost!, Fietsactief, 1/05/2015



4 Bier-routes die aanzetten tot fietsen,
Feminin, 1/05/2015



Routes voor bierliefhebbers, De
Wandelvogel, 1/05/2015



Racefietsblog leest: De mooiste rondes in
de Vlaamse Ardennen, racefietsblog.nl,
1/05/2015
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Plan Bier, De Zondag - Vakantiemaker - 14/06/2015



Bier proeven aan de bron, De Zondag, 14/06/2015



Plan Bier Vlaamse Ardennen, Cycle Live Magazine, 16/06/2015



Fietsend door Oost-Vlaanderen, Goesting Oost-Vlaanderen, juli 2015



Plan Bier, Goesting Oost-Vlaanderen, juli 2015



110 tips voor dagtrips, Vakantie in eigen land, tip 7: De Vlaamse Ardennen, VABMagazine, juli



Kruidig uitje in de Vlaamse Ardennen, KVV Groen, 10/07/2015



Tien nieuwe rustpunten langs Vlaamse Ardennenroute, Het Laatste Nieuws,
13/07/2015



De Vlaamse Ardennen, 10 tips om Vlaanderens Mooiste landschap te ontdekken,
Goodbye, september 2015



Bierplezier, Plan Bier en watermolenroute, Libelle, 24/09/2015



Zwalmbeekroute, Bonvivant, december 2015

Betaalde persartikels budget TVA


Ondertussen in Vlaanderen, Soigneur (Nederland), 1/03/2015



Getest Kruidenarragement, VAB-Magazine, 1/03/2015



Vlaamse Ardennen in het hart van de koers, E-bike and Trekking, 1/03/2015



Een weekend in de Vlaamse Ardennen, Metro Weekend, 20/03/2015



Tappen en trappen in de Vlaamse Ardennen, Algemeen Dagblad, 16/05/2015
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Rick de Leeuw doet Plan Bier, Zin Magazine, 27/08/2015



Ronse vroeger en nu, Maczima, 1/10/2015

Betaalde persartikels met budget TVA en TOV:


Kroegentocht door de Vlaamse Ardennen, Hike & Trekking, 1/03/2015

Betaalde persartikels met budget TOV:


Dossier fietsen: Fietsen langs cafés en brouwerijen, VAB-Magazine, 1/04/2015
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3.2.10. Publiciteit en promotie
Het budget ‘Publiciteit en promotie’ wordt gebruikt voor het plaatsen van advertenties,
deelname aan promotionele activiteiten en evenementen van derden en dies meer. In 2015
ging een belangrijke hap van het budget naar een financiële tussenkomst in de Davidsfonds
Zomerzoektochten in Geraardsbergen. Hieronder een overzicht van de diverse uitgaven:
- Davidsfonds Zomerzoektochten (Stad Geraardsbergen) : € 7.500
- 30 deelnamepakketten Davidsfonds zomerzoektochten tvv algemene vergadering : € 420
- Engelstalige versie minisite My Tours-app + vertalingskosten : € 1.266,14
- 1/5 tussenkomst in herdruk Tabernakelfolder voor distributie op beurzen : € 225,36
- cadeaubon voor prijzenpakket op Pasar-beurs (2016) te Roeselare : € 150

3.2.11. Fotosessie
Sinds de samenwerking met landschapsfotograaf Bart Heirweg in 2014 in het kader van het
nog lopende PDPO-project ‘Samenwerken aan Vlaanderens Mooiste Landschap’, beschikt
Toerisme Vlaamse Ardennen over heel wat kwalitatief fotomateriaal om Vlaanderens
Mooiste Landschap ook effectief in beeld te brengen. Met het project ‘Landschapsbeleving in
de Vlaamse Ardennen’ dat eind 2015 bij Leader Vlaamse Ardennen werd ingediend samen
met RLVA en Natuurpuntbeheer, willen we van dit fotomateriaal ook effectief gebruik maken
in de communicatie naar de bewoners en naar potentiële toeristen. In 2015 werden
bovendien door TOV ook een aantal fotosessies gehouden voor de campagne ‘Plan Bier’.
Toerisme Vlaamse Ardennen diende slechts een éénmalige fotoshoot te houden met een
stagiaire uit Geraardsbergen voor het plaatsen van een advertentie in de deelnamebrochure
van de Davidsfonds Zomerzoektochten 2015 in Geraardsbergen. Voor de fotoshoot werd
een vergoeding van € 50 betaald. De advertentie kaderde in de samenwerking met de Stad
Geraardsbergen en het Davidsfonds.
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3.3. Streekwerking
In 2015 was de streekwerking in de Vlaamse Ardennen heel intensief. Er waren niet alleen
de jaarlijks terugkomende overlegmomenten met de sector en voor de campagnes ‘Plan
Bier’ en ‘Beleef je eigen Ronde’, maar vooral het planningsproces liep heel het jaar door en
vroeg alle aandacht van de Toerisme Oost-Vlaanderen, de regiocoördinatie en de hele
sector die nauw bij het proces werd betrokken.
3.3.1. Opening toeristisch seizoen 2015
Op maandag 30 maart 2015 organiseerde Toerisme Vlaamse Ardennen de opening van het
toeristisch seizoen Vlaamse Ardennen gekoppeld aan een regionale inspiratiedag van
Toerisme Oost-Vlaanderen. Plaats van afspraak was de Brouwerij Roman te Oudenaarde.
Toerisme Vlaamse Ardennen keek vooruit naar de geplande acties voor 2015, in hoofdzaak
de nieuwe wervende campagne. Met Toerisme Oost-Vlaanderen werd vervolgens – in het
jaar van het bier - ingegaan op de nieuwe campagne ‘Plan Bier’ in de Vlaamse Ardennen.
De nieuwe kaart werd voorgesteld aan de sector, en de brouwers uit de regio kregen de
gelegenheid zichzelf, hun producten en hun toeristisch aanbod voor te stellen aan de
aanwezigen. 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 een kort bezoek brengen aan de brouwerijen Roman en Liefmans (per bus) en
er enkele bieren degusteren.
Een kleine 100-tal deelnemers hebben aan de inspiratiedag deelgenomen. Toerisme
Vlaamse Ardennen bekostigde de broodjesmaaltijd en het bierpakket (€ 745,90) die aan het
slot gratis aan alle deelnemers werd overhandigd.

3.3.2. Stedenoverleg
Ook in 2015 kon het stedenoverleg slechts 2 maal doorgaan. Zowel Rina Cosyns
(Geraardsbergen), Eva Roels (Oudenaarde) en Annelies Lenoir (Ronse) maken deel uit van
de plangroep voor het opmaken van het nieuw beleidsplan en hebben een drukke agenda.


Stedenoverleg dd. 9/09/2015 te Zottegem
- My Tours-app: realisatie alle routes, Engelse versie, minisite in Engelse versie
- afspraken beursseizoen
- bespreken actieplan 100ste Ronde van Vlaanderen
- evaluatie regiopocket 2014 en lopende wervende campagne 2015
- bespreken vraag naar een Vesparoute
- varia
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Stedenoverleg dd. 8/12/2015 te Ronse
- afspraken en planning beursseizoen
- bespreking prijsofferte My Tours (7Scenes)
- bespreking visie internationaal toeristisch onthaal Toerisme Vlaanderen
- varia

3.3.3. Logiesoverleg
Sinds 2014 wordt onder leiding van de consulent verblijfstoerisme bij TOV een officieel
logiesoverleg georganiseerd per Oost-Vlaamse toeristische regio. Dit overleg heeft als
hoofddoel een werving te organiseren bij de logies om te adverteren in de jaarlijkse brochure
‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’.
Daarnaast heeft het moment ook als doel kennis te maken met de eigen regio en de
collega’s logiesuitbaters uit de regio en daarnaast tips te krijgen tijdens een uniek
infomoment. Het logiesoverleg in de Vlaamse Ardennen vond plaats op dinsdag 2 juni om
14.00u en ging door in het Provinciaal Erfgoedcentrum te Ename.
Het programma werd als volgt ingevuld:
- kennismaking met het Provinciaal Erfgoedcentrum Ename
- ‘Hoe kan de regio jou ondersteunen, regiocoördinatie Toerisme Vlaamse Ardennen
- 10 tips voor een sterkere online promotie, Bram Elewaut, digitale mediadeskundige TOV
- voorstelling van de vzw Logeren in Vlaanderen Vakantieland, Saskia Van Laere,
directeur Logeren in Vlaanderen Vakantieland vzw
- boek en campagne ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland, Deborah Ongena, consulente
verblijfstoerisme TOV
Op het logiesoverleg mochten we een 40-tal aanwezigen verwelkomen en kon van een
succesvolle opkomst gesproken worden en ook de aanwezigen waren heel enthousiast.
3.3.4. Betrokkenheid Toerisme Vlaamse Ardennen in de regionale streekwerking
Toerisme Vlaamse Ardennen vzw is een belangrijke speler in de regionale werking van de
Vlaamse Ardennen. De regiocoördinatie en diverse collega’s van Toerisme Oost-Vlaanderen
nemen geregeld deel aan of organiseren ook zelf tal van overleg- en infomomenten met als
doel meer overleg en samenwerking in de Vlaamse Ardennen.
Een beknopt overzicht voor 2015:
- het twee jaarlijks burgemeestersoverleg van het Streekplatform Zuid-Oost-Vlaanderen
- bijeenkomsten regionale organisaties in voorbereiding op burgemeestersoverleg
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- PG-werking Leader Vlaamse Ardennen
- organisatie Europadag provincie Oost-Vlaanderen
- opmaak nieuw provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen
- werkgroep ‘Gestroomlijnd landschap’, provinciale dienst leefmilieu
- comité ‘De Kleine Loire’ voor het opzetten van een nieuw interreg-project
- stuurgroep leaderproject ‘Hoeve- en streekproducten, sterk potentieel’/Vlapas (Erov)
- tweemaandelijkse werkgroep toerisme met Horeca Vlaamse Ardennen
- raad van bestuur en algemene vergadering Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

3.3.5. Invulling sectorwebsite
Met www.sector.tov.be ging midden december 2015 de sectorwebsite van Toerisme OostVlaanderen online. De website verzamelt alle B2B informatie binnen Toerisme OostVlaanderen en haar regio’s, en heeft als doel:


de toeristische ondernemers informeren over de werking, tools en cijfers van TOV



op een gebruiksvriendelijke informatie verdelen



aanzetten tot samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen en haar regio’s



contactinformatie uitwisselen



sector d.m.v. regelmatige nieuwsberichten op de hoogte houden van laatste nieuws



de pers informeren over nieuwe acties en producten, en journalisten de weg wijzen
naar de beeldenbank van TOV

In de sectorwebsite vind je antwoorden op vragen waarmee ondernemers 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, Osyris en de Toerismedatabank.
Andere pagina’s linken door naar onder meer info over de werking van Toerisme OostVlaanderen, 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.
Het is de bedoeling dat de regiocoördinatie in overleg met de dienst sectorwerking van TOV
het regioluik Vlaamse Ardennen up-to-date houdt.
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4. Projectwerking
Gedurende het jaar 2015 liepen nog volgende subsidieprojecten waarbij TVA als promotor of
copromotor bij betrokken was:


Leaderproject

: Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek



Leader- en PDPO-project

: Samenwerken aan Vlaanderens Mooiste Landschap

4.1.

Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek

Dit project werd ingediend in het kader van een laatste oproep van Leader Vlaamse
Ardennen tijdens de eerste leaderperiode die liep van 2007 tot 2013. Voor de laatste oproep
werd nauw toegezien dat de landbouwfocus voldoende aanwezig was in het projectidee.
De titel ‘Agrotoerisme’ viel alvast goed in de smaak en de vallei van de Rooigemsebeek was
al vele jaren een topper onder de wandelroutes in de Vlaamse Ardennen.
Het project ging van start per 1 juli 2013 en kon een maximale duur hebben van 2 jaar met
een einddatum op 30 juni 2015. Toerisme Vlaamse Ardennen was de promotor voor het
project en de gemeenten Kruishoutem, Oudenaarde en Zingem waren de copromotoren.
Ook TOV was copromotor voor de personeelsinbreng en werkingskosten.
Het project had als algemeen doel de verbreding van de landbouwsector te versterken door
het nemen van toeristische initiatieven met landbouwers en toeristische actoren.

Volgende acties werden tijdens de projectperiode gerealiseerd:
- realisatie van 14 hoeveborden ter ondersteuning van de rechtstreekse verkoop bij de boer
- inrichten van 3 unieke picknickplekjes ter ondersteuning van de consumptie van lokale
hoeve- en streekproducten
- plaatsen van een nieuwe infozuil in Lede en nieuwe stickers voor infozuilen in Wannegem,
Huise en Mullem
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- ontwikkelen van 4 digitale wandellussen op de Route You-app van TVA ‘Op Stap’ met
videofilmpjes ter ondersteuning
- organisatie van een picknickevenement in 2014 en picknickarrangementen in 2015
- samenwerking met de restaurant- en logiessector rond het thema gastronomie en
vergeten groenten in het najaar 2014 en voorjaar 2015
- afsluitmoment op EU-Dag te Gent op 3 mei 2015 ter promotie van het project
- ontwikkelen van een zomerfolder ‘Uit in de Vlaamse Ardennen 2015’ en een toeristische
kaart ‘Agrotoerisme in de vallei van de Rooigemsebeek’ met aanduiding van de 4
lusvormige wandelroutes
Totaal budget ‘Agrotoerisme Rooigemsebeek’
- totaal projectbudget bedroeg: € 72.000
- totale uitgaven voor het project bedroegen : € 63.776,89
- totale eigen inbreng van TVA bedroeg: € 6.176,86
- inbreng gemeenten: € 5.962 (Kruishoutem), € 3.070 (Oudenaarde), € 3.137 (Zingem)
- inbreng TOV bedroeg € 3.975 (personeels- en werkingskosten)
- in totaal werd voor € 41.533,61 aan leadersubsidies ontvangen
In 2015 werden nog volgende ontvangsten en uitgaven gerealiseerd:
- ontvangen leadersubsidies dd. 27/08/2015 : € 4.985,19
- ontvangen leadersubsidies dd. 26/11/2015 : € 18.853,93
- uitgaven organisatie EU-Dag te Gent dd. 3/05/2015 : € 873,42
- uitgaven foto- en filmmateriaal digitale routes : € 561,70
- uitgaven 3 picknickbanken en aanleg ondergrond Huisekoutermolen: € 8.315,53
- uitgaven promotie (baches EU-Dag, toeristische kaart Agrotoerisme, zomerfolder,
opnames 4 filmpjes voor online campagne Travel Media : € 25.228,06
- terugbetaling financiële bijdrage gemeenten : € 2.355,70 (geen kost, financiële transactie)
- doorstorten subsidies aan TOV : € 5.098,34 (geen kost, enkel financiële transactie)
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4.2. PDPO-project ‘Samen werken aan Vlaanderens Mooiste Landschap’
Voor dit project is RLVA promotor en zijn TVA en het Eco² copromotoren.
Toerisme Vlaamse Ardennen nam aan dit project deel omdat het belanghebbende is bij het
primair product dat landschap toch wel is voor deze toeristische regio zonder dat het daarom
als beheerder van het landschap gaat optreden.
De rol van TVA in dit project is er dan ook één van communiceren en sensibiliseren. Het wil
de schoonheid van het landschap naar bezoekers beter in beeld brengen en hen
sensibiliseren om met landschap respectvol om te gaan en hen aanzetten om via visitors pay
back initiatieven iets terug te doen voor het landschap waarin ze komen recreëren.
Het PDPO-project was een bijvoegsel aan het eerder, groter en gelijknamig leaderproject dat
niet gebiedsdekkend was en bijgevolg een aanhangsel nodig had via PDPO, maar dan pas
een jaar later. Het budget was in evenredigheid ook veel kleiner dan het leaderproject zodat
TVA slecht € 1.500 aan uitgaven kon realiseren waarvan 35% of € 525 eigen inbreng.
Dit budget werd uiteindelijk in laatste instantie gebruikt voor het opzetten van een
communicatietraject (huisstijl, logo, flyer, PPT-presentatie, …) voor het nieuw ‘Streekfonds
Vlaamse Ardennen – Dender’ dat ondertussen als nieuw project onder het
plattelandsprogramma ‘Omgevingskwaliteit’ door RLVA werd ingediend.
4.3. Plattelandsproject ‘Oprichten van een streekfonds Vlaamse Ardennen - Dender’
In december 2014 besliste de algemene vergadering van Toerisme Vlaamse Ardennen om
dit project nog meer concreet en gedetailleerder uit te werken en aan de raad van bestuur
volmacht te geven om een definitieve beslissing tot samenwerking (copromotor) te nemen.
Met het ook op de definitieve indiening van het plattelandsproject tegen 11 mei 2015 diende
de raad van bestuur op de zitting van 7 mei 2015 te Ronse hierin een beslissing te nemen.
De initiële projectpartners zijn RLVA (trekker) en Streekoverleg Z.-O.-Vlaanderen. Deze zijn
samen met TVA ook de trekkers van de leaderwerking geweest in de afgelopen jaren.
Zoals Leader Vlaamse Ardennen financieel maar ook op vlak van regionale werking
belangrijk is voor de regio, zo kan het oprichten van een streek- en landschapsfonds zoals
dit project beoogt, ook belangrijk worden voor de streek. Het streekfonds kan een middel
worden om streekthema’s aan bod te laten komen en effectief ook uit te werken door het
verzamelen van middelen met alternatieve financieringstechnieken. De Vlaamse Ardennen
wordt gezien als een regio met toeristisch potentieel wat het evident maakt dat ook projecten
en acties van toeristisch-recreatieve aard met het streekfonds beoogd worden.
De beslissing werd daarom genomen om gedurende 2 jaar (2015 en 2016) een financiële
eigen inbreng te doen van € 3.500 per jaar (35%) of € 7.000 in totaal waar tegenover een
projectbudget of uitgave staat van € 10.000 per jaar of € 20.000 in totaal. Deze middelen
zullen besteed worden voor uitgaven inzake communicatie en werkingskosten.
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5. Streekbeleid in de Vlaamse Ardennen
5.1. Strategisch beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen 2016-2020
Eind 2014 besliste TOV het planningsproces de opmaak van een nieuw beleidsplan op te
starten en hiervoor een subsidieaanvraag in te dienen bij Toerisme Vlaanderen. Er werd
gestart met het uitschrijven van een bestek voor het aantrekken van een bureau dat mee
werk zou maken van de opmaak van het beleidsplan. Zes bureaus werden aangeschreven,
twee bureaus (Mojito bvba, Gent en Levuur cvba, Koningslo) dienden een voorstel in waarna
de keuze viel op Levuur cvba omwille van hun participatieve en creatieve aanpak.
Organisatie
De opmaak van een goed beleidsplan vereist en goede organisatie en vooral de juiste
samenstelling van een kerngroep, plangroep, klankbordgroep, werk- en beleidsgroepen.
- kerngroep : werd samengesteld met mensen van Levuur, TOV en de regiocoördinatie
- plangroep : kerngroep uitgebreid met vertegenwoordigers uit het brede toeristische veld
- klankbordgroep : tussentijds een uitgebreide groep van personen en sectoren horen
- werkgroepen : in de vorm van toerisme labs werden 5 thema’s/ambities concreet uitgewerkt
- beleidsgroep : tussentijdse terugkoppeling naar de raden van bestuur en algemene
vergaderingen van TOV en TVA
Stappenplan
Al vlug werd beslist een duidelijk stappenplan op te zetten dat in de praktijk eerder ook wat
door elkaar kwam te lopen:
- stap 1 : facts & figures (verzamelen van onderzoeksmateriaal)
- stap 2 : kritische analyse en toekomstverkenning
- stap 3 : strategische fase (maken van keuzes)
- stap 4 : operationele fase en actieplan (concretiseren van de gemaakte keuzes)
- stap 5 : toekomst is al begonnen (implementeren van het beleids- en actieplan)
Omgevingsanalyse
Er werd afgesproken om de analysefase van de vorige beleidsperiode door TOV en de
regiocoördinatie te laten uitvoeren en vervolgens voor te leggen aan de kerngroep.
Per onderwerp werden kritische reflecties gemaakt, aan het eind werden algemene
conclusies getrokken die als voedingsbodem dienden voor de strategische fase.
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Strategische fase
In de strategische fase werd beslist duidelijke keuzes te maken in de thema’s die er prioritair
toe doen om het verschil te kunnen maken. Er werd dus niet gekozen voor de opmaak van
een integraal plan, maar wel voor een plan voor de komende 5 jaar met duidelijke accenten,
thema’s of ambities waaraan moet gewerkt worden willen we van de Vlaamse Ardennen een
sterke toeristische regio maken.
Volgende ambities - kwamen tot stand na de analysefase en na de toekomstverkenning met
de klankbordgroep - werden in het nieuw beleidsplan door de plangroep weerhouden :
- Samen Sterk, een sterkere toeristische sector door een ver doorgedreven samenwerking
met aandacht voor economische en maatschappelijke return
- Landschap, een actieve toeristische landschapsbeleving ontwikkelen op maat van de regio
en het landschap
- Topwandelregio in 2020!
- De Ronde en de wielercultuur, een unieke aantrekking voor binnen- en buitenlandse
toeristen
- Verblijfstoerisme, professionaliteit en rentabiliteit door meer kwaliteit en innovatie
Naast de ambities werd tijdens het planningsproces ook nagedacht over de missie, de
waarden en de marktpositionering en marktstrategie die toerisme voor de toeristische
ontwikkeling en het vermarkten van de regio belangrijk en transversaal van aard zijn.
Transversale waarden zijn:
- gedragenheid als écht engagement
- duurzaamheid als need to have
- gastheerschap en kwaliteitsvol toeristisch onthaal
Ons merk, onze marktpositionering is en blijft: Vlaanderens Mooiste Landschap.
Onze marktstrategie richt zich tot specifieke doelgroepen en (internationale) markten:
- doelgroepen : - de landschapstoerist
- de Rondetoerist
- de MICE-sector
- de markten : binnen- en buitenlandse markten met meer aandacht voor de Nederlandse
markt en voor het Rondetoerisme meer aandacht voor de buitenlandse markt.
Het beleidsplan is momenteel in de fase van de eindredactie waarna het nog aan een
goedkeuringsproces zal worden onderworpen via de raden van bestuur en algemene
vergaderingen van TOV en TVA, de bestendige deputatie en de provincieraad en tenslotte
Toerisme Vlaanderen.
De lancering wordt in het najaar van 2016 gepland. Naast een uitgebreide versie zal ook een
samengevatte versie gedrukt worden voor verspreiding onder de sector en naar de
flankerende beleidssectoren en zal er in een initiatiefmap voor de Vlaamse Ardennen worden
voorzien.
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5.2. Nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie Leader Vlaamse Ardennen 2015-2020
De regio Vlaamse Ardennen is er voor de 2de maal op rij in geslaagd de erkenning als
leadergebied voor een nieuwe periode van 6 jaar binnen te halen. Hierdoor kunnen er de
komende jaren opnieuw heel wat middelen uit het Europees landbouwfonds (samengesteld
uit Europese, Vlaamse en provinciale middelen) naar de regio gehaald worden.
Leader staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’ wat vrij
vertaald betekent ‘Samenwerken voor de ontwikkeling van het platteland’. Europa wil dat de
plattelandsregio’s het heft in eigen handen nemen (bottom-up). Een plaatselijke groep (PG)
van lokale actoren uit zowel de publieke als private sector dienden zich te verenigen en na te
denken over de toekomst van hun streek en hiervoor een lokale ontwikkelingsstrategie (LOS)
uit te werken.
Het tot stand komen van het LOS diende voor deze beleidsperiode voor alle leadergebieden
op een uniforme manier te gebeuren door een keuze te maken uit 15 verschillende thema’s.
De PG van Leader Vlaamse Ardennen koos voor de nieuwe leaderperiode uiteindelijk voor
volgende 3 thema’s:
- landbouw- en natuureducatie
- leefbare dorpen
- profilering en promotie van de streekidentiteit
Ook andere thema’s werden voor de Vlaamse Ardennen als relevant bevonden maar
konden niet worden weerhouden wegens het maximum van 3 thema’s:
- erosiebestrijding
- bodem- en waterbeheer
- lokale voedselstrategieën en streekproducten
- stimuleren van startende en jonge rurale ondernemers
- de open ruimte vrijwaren en ontwikkelen
Het thema ‘Profilering en promotie van de streekidentiteit’ biedt voor toerisme heel wat
mogelijkheden met volgende doelstellingen:
- ontwikkeling en profilering van de streekidentiteit
- streekidentiteit inzetten voor het creëren van verbondenheid met de streek
- streekidentiteit inzetten voor het behoud van waarden en streekkenmerken
- streekidentiteit inzetten voor het vermarkten en het vernieuwen van de streek
Toerisme Vlaamse Ardennen slaagde er alvast in om in de eerste oproep 2015 het project
‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ ingediend en goedgekeurd te krijgen.
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6. REKENINGEN 2015
6.1. Beginbalans 2015
NAAM

OMSCHRIJVING

BEDRAGEN

ACTIEF
Materiaal

(in euro’s)
91.192,95
p.m.

Stand, tenten, digitale camera

p.m.

Vorderingen < 1 j.

860,00
Nog te ontvangen opbrengsten

860,00

Liquide middelen

90.332,95
Kas
KBC Zichtrekening
KBC Spaarrekening

160,99
55.552,48
34.619,48

PASSIEF
Eigen Vermogen

91.192,95
83.667,95
Kapitaal

83.667,95

Schulden < 1 j.

7.525,00
Over te dragen opbrengsten

7.525,00

6.2. Resultatenrekening 2015
NAAM

OMSCHRIJVING

BEDRAGEN

ONTVANGEN

(in euro’s)
135.904,66

Financiële bijdragen

111.904,00
Brakel
Gavere
Geraardsbergen
Herzele
Horebeke
Kluisbergen
Kruishoutem
Lierde
Maarkedal
Oosterzele
Oudenaarde
Ronse
Sint-Lievens-Houtem
Wortegem-Petegem
Zingem
Zottegem
Zwalm
TOV
RLVA
CRVV
Pasar
VVV Brakel
VVV Oosterzele
KVVV Zottegem
GVVV Vlaamse Ardennen
Horeca Vlaamse Ardennen
UNIZO Oudenaarde

3.673,00
2.294,00
8.169,00
2.855,00
816,00
3.563,00
2.362,00
1.114,00
2.168,00
2.436,00
9.016,00
4.032,00
1.650,00
2.267,00
1.517,00
4.839,00
3.007,00
55.776,00
50,00
50,00
50,00
25,00
0,00
25,00
50,00
50,00
50,00

Bedrijfsopbrengsten

23.920,32
BO-Agrotoerisme
BO-Samenwerken aan VML
BO-Andere

23.910,37
0,00
9,95

Financiële opbrengsten

80,34
Intresten KBC

80,34
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NAAM

OMSCHRIJVING

BEDRAGEN

(in euro’s)

UITGAVEN

142.474,62

Werkingskosten

12.663,96
Lidmaatschappen/abonnementen
Administratie
Portkosten
Vergaderingen en recepties
Verzekeringen
Onkostenvergoeding bestuurders
Hostingskosten

Promotie

121,37
737,83
1.117,20
6.830,49
976,47
630,00
2.250,60

- algemeen

- campagnes

115.176,47
Regiopocket
Beurzen
Publiciteit en promotie
Pers & PR
Fotosessie 2013
POS-actie recreatieve routes
Wervende mediacampagne
POS-actie ‘Beleef je eigen Ronde -WK
Toeristische kaart – thema bier
Agrotoerisme - promotie

26.539,03
8.006,16
9.561,50
3.278,21
50,00
0,00
32.378,40
523,10
9.612,01
25.228,06

Productontwikkeling

13.354,65
Agrotoerisme - infrastructuur
Agrotoerisme - evenementen
Bierkaart Horeca VA

8.877,23
873,42
3.604,00

Andere projecten

525,00
Samen werken aan VML

525,00

Infomomenten en workshops

745,90

Opleiding

745,90

Financiële kosten

8,64
Bank- en beheerskosten

8,64

6.3. Eindbalans rekeningen 2015
NAAM

OMSCHRIJVING

BEDRAGEN

ACTIEF

(in euro’s)
77.097,99

Materiaal

p.m.
Materiaal allerhande

p.m.

Vorderingen < 1 j.

8.281,21
Nog te ontvangen opbrengsten
Over te dragen kosten

4.069,20
4.212,01

Liquide middelen

68.816,78
Kas
KBC Zichtrekening
KBC Spaarrekening

71,48
34.057,71
34.687,59

PASSIEF

77.097,99

Eigen Vermogen

77.097,99
Kapitaal

77.097,99

Schulden < 1j.

0,00
Over te dragen opbrengsten

0,00
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6.4.

Toelichting bij de rekeningen 2015

Toerisme Vlaamse Ardennen vzw kon het jaar 2015 aanvatten met een relatief hoge reserve.
Begin 2015 bedroeg het eigen kapitaal € 83.667,95 of 75% van de financiële bijdrage die het
jaarlijks van de leden (€ 111.904) ontvangt. De uitgaven voor 2015 mochten hierdoor gerust
wat hoger worden begroot dan de jaarlijkse inkomsten.
Met een geraamde uitgave van € 167.250 en geraamde inkomsten van € 143.104 kwam de
geraamde meeruitgave voor 2015 uit op € 24.146 waardoor de reserves of het eigen kapitaal
zouden worden teruggebracht tot € 59.518,95.
Uit de cijfers van de jaarrekening 2015 stellen we echter vast dat de ontvangsten € 7.199,34
lager zijn uitgevallen dan begroot maar dat dit nog meer het geval was bij de uitgaven die
€ 24.775,38 lager liggen dan werd geraamd. Het eigen vermogen daalde dus minder dan
werd begroot en kwam einde 2015 uit op € 77.097,99.
Aan de ontvangstenzijde zijn het de bedrijfsopbrengsten die met € 23.920,32 meer dan
€ 7.000 lager liggen dan begroot. Het leaderproject ‘Agrotoerisme in de vallei van de
Rooigemsebeek’ (2013 - 2015) werd inderdaad eind juni 2015 afgesloten met een totale
uitgave van € 63.776,89 tegenover een totaal projectbudget van € 72.000.
Samen met de financiële opbrengsten die door de lange rente nauwelijks nog iets
betekenen (€ 80,34 tegenover € 200 geraamd) komen we aan € 7.199,34 minder
ontvangsten uit in 2015.
Aan de uitgavenzijde zien we een duidelijke meeruitgave bij de werkingskosten en een
duidelijke minderuitgave bij de post productontwikkeling.
De werkingskosten zijn over de jaren heen steeds van eenzelfde grootteorde geweest.
In 2015 werd het budget wel iets hoger gebudgetteerd omwille van de hostingskosten voor
de My Tours-app die niet langer alleen met projectmiddelen kon worden gefinancierd.
De meeruitgave in de werkingskosten in 2015 zijn hoofdzakelijk te wijten aan een verkeerde
inschatting van de uitgaven voor ‘Vergaderingen en recepties’ die met € 6.830,49 beduidend
hoger zijn uitgekomen dan de € 1.500 die werd begroot. Deze meeruitgaven zijn het gevolg
van het uitgebreid participatieproces dat werd gevolgd gedurende 2015 voor de opmaak van
het nieuw strategisch beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen 2016-2020. Anders
dan de kosten voor het aantrekken van een bureau voor het begeleiden van het planproces
of de opmaak- en drukkosten van het nieuw beleidsplan, komen de kosten voor de
bijeenkomsten met de sector en voor de lancering van het nieuw beleidsplan (in 2016) wel
ten laste van Toerisme Vlaamse Ardennen en niet van Toerisme Oost-Vlaanderen
(opdrachtgever) en slechts voor een beperkt bedrag ten laste van Toerisme Vlaanderen als
subsidiërende overheid. Met een overlopende rekening ‘Nog te ontvangen opbrengsten’
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werden deze kosten - die initieel uitkwamen op € 9.085,29 - nog teruggebracht met
€ 2.254,80 tot € 6.830,49 omdat deze kosten wel nog ingediend konden worden door TOV bij
Toerisme Vlaanderen om voor subsidie in aanmerking te komen.
De uitgaven voor promotie zijn in grootteorde belangrijk in de totale uitgaven van de vzw en
zijn met € 115.176,47 licht lager dan de € 123.000 die werd begroot.
De regiopocket werd in 2015 grondig herwerkt. Voor de vernieuwde opmaak en huisstijl
werd met het bureau Grafitto samengewerkt wat een meeruitgave van een kleine € 10.000
betekende.
Steden en gemeenten blijven het belangrijk vinden om ook op beurzen aanwezig te blijven.
De kosten voor deze beurzen in Brussel (vakantiesalon) en in Utrecht (50 Plus-beurs) zijn
gestegen tegenover 2014 ingevolge prijsstijgingen en weggevallen kortingen. Voor de
promotietentjes van TVA werden ingevolge veelvuldige schade, wisselstukken aangekocht
t.b.v. € 304,59. Sinds 2015 neemt TVA het volledige standgeld voor haar rekening en staan
de steden en gemeenten in voor de bemanning van de standen.
De post ‘Promotie en publiciteit’ wordt alsmaar minder gebruikt voor advertenties. In 2015
werd dit budget hoofdzakelijk aangewend als tussenkomst in de deelnamekost van de Stad
Geraardsbergen voor het aantrekken van de Davidsfonds Zomerzoektochten 2015. In het
deelnamepakket zat onder meer een toeristische gids ‘De Vlaamse Ardennen, bekende
inwoners gidsen je door de streek’ van 150 pagina’s inbegrepen die op 7.500 ex. werd
verspreid onder de deelnemers en aan pers en partners. Ook het bekostigen van een
Engelstalige versie van de mini-website voor de My Tours-app t.b.v. € 1.149,50 werd o.a.
met dit budget bekostigd.
Zoals gezegd wordt i.s.m. de persdiensten van Toerisme Vlaanderen en Toerisme OostVlaanderen meer en meer samengewerkt om mediadeals maar vooral free publicity ter
promotie van de Vlaamse Ardennen in binnen- en buitenland te genereren. Zeker in het jaar
van het bier 2015 en in aanloop van de viering van de 100ste Ronde van Vlaanderen werden
er heel wat perscontacten gelegd en mediadeals afgesloten. Ondanks deze kosten onder de
verschillende partners worden verdeeld, stegen de kosten voor ‘Pers & PR’ boven het
budget van € 2.000 tot € 3.278,21 uit.
De kosten voor fotosessies in 2015 waren daarentegen zo goed als onbestaande.
De campagnes ‘Bier’ en de ‘Ronde 100’ enerzijds en de aankoop van de kwalitatieve
landschapsfoto’s van Bart Heirweg i.k.v. het leaderproject ‘Samenwerken aan Vlaanderens
Mooiste Landschap’ anderzijds, maakten dat extra fotosessies niet nodig waren.
Ook de uitgaven voor POS-acties ter versterking van de promotie van de bestaande fiets- en
wandelroutes in de streek werden in 2015 uitgesteld omdat de nieuwe visie voor recreatieve
routes in Oost-Vlaanderen nog niet kon worden afgerond.
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Anders dan reguliere promotie in de vorm van publicaties, beursdeelnames en pers en
publiciteit, zijn er ook promotiecampagnes die gevoerd worden.
In 2015 pakte Toerisme Vlaamse Ardennen voor het eerst uit met een wervende
mediacampagne gespreid over het hele toeristische seizoen en dit ter vervanging van het
toeristisch magazine dat tot en met 2014 werd uitgegeven.
Voor de wervende mediacampagne werd een ruim budget van € 45.000 uitgetrokken.
Hiervoor werd een bestek uitgeschreven voor het aantrekken van het mediabureau ‘Travel
Media’ uit Brugge dat gespecialiseerd is in de online promotie in de toeristische sector.
Van het budget van € 45.000 werd uiteindelijk maar € 32.378 uitgegeven wat een minderuitgave van € 12.622 betekende. Tegenover deze minderuitgave staat evenwel een
meeruitgave van € 16.228 onder de budgetpost ‘Agrotoerisme promotie’. Op deze manier
kon meer promotie gevoerd worden met uitgaven die voor subsidie in aanmerking kwamen.
De uitgaven ter promotie van het agrotoerisme konden worden verhoogd door een
budgetverschuiving binnen het project ‘Agrotoerisme in de Rooigemsebeekvallei’ waar de
uitgaven voor ‘Agrotoerisme – infrastructuur’ en ‘Agrotoerisme – evenementen’ lager
waren uitgevallen dan begroot. Minder hoeveborden en lagere uitgaven voor hoeveborden
en picknickbanken enerzijds en de niet-organisatie van boerenmarkten anderzijds maakten
dat ook deze budgetten niet ten volle werden benut en daarom deels naar promotie konden
worden verschoven.
Onder de post ‘Productontwikkeling’ was ook een budget van € 10.000 voorzien voor de
heruitgave van de ‘Bierkaart Horeca Vlaamse Ardennen’, dat het resultaat was van het
vroeger leaderproject ‘Proef de Vlaamse Ardennen’. Door het succes van de Plan Bier-kaart
die een mooie opvolger is geworden van de Horeca Bierkaart, werd dit budget deels gebruikt
om een herdruk van de Plan Bier-kaart van TOV t.b.v. € 3.604 te bekostigen.
Onder andere projecten valt nog een kleine restbudget te noteren van het PDPO-project
‘Samenwerken aan Vlaanderens Mooiste Landschap’ van het RLVA waar TVA copromotor
was. Met dit budget werden uitgaven gedaan voor de opmaak van een huisstijl, een PPTpresentatie en een wervende flyer voor het nieuwe streekfonds Vlaamse Ardennen-Dender.
De kosten en subsidies via leader werden boekhoudkundig gerealiseerd via RLVA zodat
enkel het saldo van € 525 (€ 1.500 uitgaven en € 975 of 65% subsidies) is terug te vinden in
de boekhouding van TVA.
Onder de post ‘Opleiding’ of ‘Infomomenten en workshop’ valt – gezien het al uitgebreide
participatieproces dat voor het beleidsplan werd doorlopen - slechts de opening van het
toeristisch seizoen in de brouwerij Roman als enige activiteit te noteren.
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6.5. Controleverslag rekeningen 2015
Mevrouw M. Dheere – in functie als boekhoudster bij Toerisme Oost-Vlaanderen vzw - werd
aangeduid als toezichthouder om de boekhouding van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw na
te zien.
Dit nazicht gebeurde op donderdag 19 mei 2016 in de kantoren van Toerisme Vlaamse
Ardennen te Ronse en in het bijzijn van:
- Herman De Vos, penningmeester TVA en voorzitter KVVV Zottegem
- Jurgen Soetens, externe toezichthouder, ontvanger bij de Stad Ronse en tevens
burgemeester van de gemeente Lierde
- Wim Haesebeyt, secretaris TVA en regiocoördinator Toerisme Vlaamse Ardennen
Op basis van de voorliggende financiële staten en na een beperkt nazicht, kan men stellen
dat de financiële boekingen van 2015 door passende verantwoordingsstukken gestaafd zijn.
Er werd bij de controle vastgesteld dat bij de afsluit van de rekeningen van 2015 diende
rekening gehouden te worden met de regularisatie van overlopende rekeningen van 2014 en
met het aanmaken van enkele nieuwe overlopende rekeningen voor het boekjaar 2015.
Regularisatie overlopende rekeningen 2014 :
- € 860 nog te ontvangen opbrengsten uit leadersubsidies voor het project ‘2de fase
toeristische signalisatie’ werd ontvangen op 4 juni 2016 van de Vlaamse Gemeenschap;
- € 7.525 aan reeds ontvangen financiële bijdragen komt ongeveer overeen met de voor
dat bedrag nog te realiseren uitgaven voor picknickplekjes. Deze opbrengsten worden
daarom verschoven naar het jaar 2015 waarin ook de uitgave effectief zal gebeuren.
Nieuwe overlopende rekeningen voor 2015 :
- € 4.212,01 over te dragen kosten waarvan € 2.905,21 standgeld voor het vakantiesalon van
Brussel in januari 2016 en € 1.306,80 hostingskosten voor de periode van 1 januari t/m
30 september 2016;
- € 4.069,20 nog te ontvangen opbrengsten waarvan € 1.742,40 van de Stad Ronse als
tussenkomst in de verlenging van de My Tours app, € 2.254,80 aan terug te betalen kosten
door TOV voor overlegmomenten n.a.v. het nieuw beleidsplan en € 72 aan nog terug te
betalen portokosten door TOV.
Tenslotte werden ook de saldi per 31-12-2015 van de bankrekeningen en de kassa van
Toerisme Vlaamse Ardennen als volgt vastgesteld:
- KBC Zichtrekening

: € 34.057,71

- KBC Spaarrekening

: € 34.687,59

- Kas

: €

71,48
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Na het nakijken van alle financiële staten en controle van de genomen regularisaties voor de
afsluit van de rekeningen van 2015, kan de eindbalans 2015 van de vzw Toerisme Vlaamse
Ardennen als volgt beknopt worden weergegeven:
ACTIEF

OMSCHRIJVING

Liquide middelen

68.816,78
Kas

71,48

KBC Zichtrekening

34.057,71

KBC Spaarrekening

34.687,59

Vorderingen < 1 j.

PASSIEF

77.097,99

8.281,21
Nog te ontvangen opbrengsten

4.069,20

Over te dragen kosten

4.212,01

OMSCHRIJVING

Eigen Vermogen

77.097,99
77.097,99

Reserves

77.097,99

Ondergetekenden stellen dan ook voor aan de Algemene Vergadering ontlasting te willen
verlenen aan de raad van bestuur door de rekeningen van 2015 goed te keuren.

Ronse, 10 juni 2016

Melissa Dheere

Herman De Vos

Jurgen Soetens

Toezichthouder

Penningmeester

Extern toezichthouder
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7. BUDGET 2016

POSTEN IN & UIT

OMSCHRIJVING

€ 111.904

Bijdragen leden
Gemeenten

TOV
Private leden

Jaarlijkse financiële bijdrage steden en gemeenten op basis
van financiële verdeelsleutel volgens grootte (oppervlakte
en inwoners) en volgens toeristisch belang sinds 2006.
Jaarlijkse financiële bijdrage TOV volgens principe € 1
TOV voor € 1 steden en gemeenten.
Symbolische bijdrage private leden van respectievelijk
€ 25 (toeristische verenigingen) en € 50 (socio-econ. org.).
Tegenprestatie in de vorm van stemrecht op AV en RvB.

BO-Landschapsbeleving

Jaarlijks te verwachten opbrengst uit het OKW-project in
de vorm van subsidies na uitgaven voor communicatie
Jaarlijks te verwachten opbrengsten in de vorm van
subsidies uit het leaderproject

Financiële opbrengsten
Intresten

€

55.778

€

55.776

€

350

€ 12.285

Bedrijfsopbrengsten
BO-Streekfonds VA

BUDGET

Intresten uit KBC-zicht- en –spaarrekeningen

€

6.500

€

5.785

€

100

€

100

Totale ontvangsten

€ 124.289

Overdrachten 2014

€ 70.000

Geraamde reserves

Som van liquide middelen en overlopende rekeningen
waaronder vorderingen < 1 jaar en schulden < 1 jaar

€

70.000

€ 194.289

Beschikbare middelen

€

7.200

€

200

Administratieve kosten

Jaarlijks terugkerende kosten voor lidmaatschap TOV,
abonnementen GR-Paden en Nest
Administratief drukwerk, keuken, …

€

1.000

Portokosten

Postzegels vzw-werking, …

€

1.000

Verzekeringen

Diverse polissen Ethias: bestuurdersaansprakelijkheid, BA,
lichamelijke ongevallen, brandverzekering
Onkostenvergoeding bestuurders voor bijwonen raad van
bestuur indien geen vergoeding werkgever
Kosten voor huur zaal of dranken voor vergaderingen en
recepties regiowerking
Hostingskosten voor mobiele app ‘My Tours’ en ‘Op Stap’

€

1.000

€

500

€

1.000

€

2.500

Werkingskosten
Lidmaatschap/abonnement

Onkostenverg. bestuurders
Vergaderingen & recepties
Hostingskosten
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€ 90.500

Promotie
Regiopocket

Eens de toerist ter plaatse neemt de regiopocket de centrale
rol van de regiowebsite over als praktisch communicatieinstrument voor het plannen van of tijdens zijn bezoek.
Als belangrijk instrument moet de pocket aantrekkelijker,
gebruiksvriendelijker en overzichtelijker gemaakt worden.
Oplage: 20 à 25.000ex.

€ 20.000

Storytelling en content marketing in combinatie met
- online media-acties
- offline media-acties

€ 35.000
€ 10.000

Streekfonds VA

Communicatie en sensibilisatie ikv streekfonds

€ 10.000

Beurzen

Aanwezigheid op beurzen en op publieksevenementen in
de regio ter ondersteuning van de regioprofilering, het
verblijfstoerisme en om te netwerken. 100% ten laste TVA
‘Free publicity’ in pers en publicaties derden.

Wervende campagne

Pers & PR
Fotosessie

Aanvullen van beeldbank met actueel en eigentijds
fotomateriaal.

€ 8.500
€ 5.000

€ 2.000

€ 33.900

Productontwikkeling
Landschapsbeleving i/d VA

Uitgaven ikv een nieuw leaderproject

€

8.900

Regionale clusterwerking

Ondersteunen van acties die ontstaan via regionale
clusterwerking

€ 25.000

€ 15.000

Regiowerking
Sectorwerking

Diverse netwerk-, ontmoetings- en vormingsmomenten

€ 10.000

Voorstelling beleidsplan

Lancering beleidsplan toerisme 2016-2020

€

5.000

€

50

€

50

Financiële opbrengsten
Beheerskosten

Totale uitgaven

Bankkosten

€ 146.650
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8. Financieel overzicht 2015 - 2016
AARD

OMSCHRIJVING

Bijdragen leden
Gemeenten
TOV
Private leden
Bedrijfsopbrengsten
BO-Agrotoerisme
BO-Samenwerken à VML
BO-TNS Leader
BO-Andere
Financiële opbr.
Intresten KBC

ONTVANGSTEN
2015
111.904,00
55.778,00
55.776,00
350,00
23.920,32
23.910,37
0,00
9,95
80,34
80,34

Totale ontvangsten

135.904,66

Overdrachten

83.667,95
Reserves

Beschikbare middelen

AARD

83.667,95
219.572,61

OMSCHRIJVING

BUDGET
2015
111.904,00
55.778,00
55.776,00
350,00
31.000,00
30.000,00
1.000,00
p.m.

BUDGET
2016
111.904,00
55.778,00
55.776,00
325,00
12.285,00
6.500,00
5.785,00

200,00
200,00

100,00
100,00

143.104,00
82.000,00
82.000,00
225.104,00

124.289,00
70.000,00
70.000,00
194.289,00

Financiële opbr.
Intresten KBC
Totale ontvangsten
Overdrachten
Reserves
Beschik. middelen

Lidmaatschap/abonnement
Administratie
Portkosten
Vergaderingen en recept.
Verzekeringen
Onkostenverg.Best.
Hostingskosten

BUDGET
2015
7.700,00
200,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
2.500,00

BUDGET
2016
7.200,00
200,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
2.500,00

Werkingskosten
Lidmaatschap/abon
Administratie
Portkosten
Vergad. & recept.
Verzekeringen
Onkostverg. RvB
Hostingskosten

Regiopocket
Publiciteit
Beurzen
Pers & PR
Fotosessie
POS-actie ‘Routes’

115.176,47
26.539,03
9.561,50
8.006,16
3.278,21
50,00
0,00

123.000,00
27.500,00
10.000,00
6.500,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00

90.500,00
20.000,00
0,00
8.500,00
5.000,00
2.000,00

Promotie - algemeen
Regiopocket
Publiciteit
Beurzen
Pers & PR
Fotosessie

Wervende online campagne
POS-actie ‘BJER’
Themakaart ‘Bier’
Promo Agrotoerisme

32.378,40
523,10
9.612,01
25.228,06

45.000,00
5.000,00
10.000,00
9.000,00

35.000,00
10.000,00
10.000,00

Promotie-campagnes
Online Campagne
Offline Campagne
Streekfonds VA

13.354,65
8.877,23
873,42
3.604,00

33.000,00
19.000,00
4.000,00
10.000,00

33.900,00
8.900,00
25.000,00

525,00

1.500,00
1.500,00

Promotie –algemeen

Promotie-campagnes

Productontwikkeling
Agrotoerisme - infra
Agrotoerisme – events
Bierkaart Horeca
Andere projecten
Samenwerken VML

525,00

Regiowerking

745,90
Infomomenten/workshops

745,90

Financiële kosten

2.000,00
2.000,00

8,64
Bank- en beheerskosten

Raming reserves

Bijdragen leden
Gemeenten
TOV
Private leden
Bedrijfsopbrengst
BO-Streekfonds
BO- Landschap

UITGAVEN
2015
12.663,96
121,37
737,83
1.117,20
6.830,49
976,47
630,00
2.250,60

Werkingskosten

Totale uitgaven

OMSCHRIJVING

8,64

Productontwikkeling
Landschapsbeleving
Productontwikkeling
sector

-

Andere projecten
Samenwerken VML

15.000,00
10.000,00
5.000,00

Opleiding
Sectorwerking
Voorstel beleidsplan

50,00
50,00

OMSCHRIJVING

50,00

50,00

Financiële kosten
Beheerskosten

Totale uitgaven

142.474,62

167.250,00

146.650,00

77.097,99

57.854,00

47.639,00

Raming reserves

50

