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Inleiding
Beste lezer,
2017 was het jaar waarin we achter de schermen enkele belangrijke dossiers uitwerken. Het Leader-project
‘De Lieve’ werd voorbereid en ook in ons sectorwerk werd veel werk achter de schermen voorbereid.
Toch heeft Toerisme Meetjesland zich in 2017 ook ‘getoond’ niet in het minst dankzij het fietsboek ‘Het
Meetjesland, niemand die het kent maar je kunt er prachtig fietsen’ van de Nederlandse journalist Bas van
Oort. Dankzij deze actie hebben we onze sociale media én nieuwsbrief danig kunnen versterken dat we voor
jaren op grondige wijze het gesprek met de consument kunnen aangaan en de consument inspireren om
hier te komen fietsen (en wandelen).
Op dat vlak mag je 2017 echt wel een scharnierjaar noemen. Een jaar waarin we online nog beter de
consument zijn gaan vinden en een belangrijke basis hebben voor onze communicatiestrategie de volgende
jaren.
Alweer een boeiend jaar achter de rug met Toerisme Meetjesland!
Rita De Coninck
Voorzitter
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1 Marketing en promotie
1.1 Publicaties
Toeristische Gids 2017
De toeristische gids 2017 verscheen begin januari op 25.000 exemplaren en bleef het basiswerk met
aandacht voor het gehele toeristisch-recreatieve aanbod van de gemeenten en regio.
(project vzw Toerisme Meetjesland)

Toeristische kaart
De toeristische kaart die in 2015 werd ontwikkeld werd in 2017 voor het laatst gebruikt en verspreid. Deze
kaart verscheen op 20.000 exemplaren en werd 2,5 jaar lang verspreid via de toeristische infopunten.

Nieuwe brochure ‘Groepsuitstappen Meetjesland’ en ‘Workshop Dagtrips voor Groepen’
De brochure ‘Groepsuitstappen Meetjesland’ werd heruitgegeven op 2.000 exemplaren als ‘Tips voor Trips
2017-2018’ tegen de vernieuwde ‘Workshop Dagtrips voor Groepen’, op zaterdag nl. 18 maart in SintNiklaas.
Na de ‘Workshop Dagtrips voor Groepen’ bleek de verdeling van de groepsbrochure ‘Tips voor Trips 20172018’ opvallend snel te gaan en al op het einde van de zomer werd beslist om meteen bij te drukken en de
titel terug te veranderen in ‘Groepsuitstappen Meetjesland 2018-2019’. De nieuwe brochure rolde van de
persen in november, opnieuw op 2.000 exemplaren.
(project Toerisme Meetjesland)

De ‘Workshop Dagtrips voor Groepen’ werd door Toerisme Oost-Vlaanderen, na een grondige evaluatie in
samenspraak met de standhouders, herwerkt en voortaan zullen geïnteresseerden in groepsbezoeken ook
individueel de beurs kunnen bezoeken.
(project Toerisme Oost-Vlaanderen)

Digitale Gidsen
De anderstalige digitale gidsen kregen in maart een jaarlijkse update.
(Project Toerisme Meetjesland)

1.2 Acties en campagnes
Campagne ‘Fietsen in het Meetjesland’ (zomer)
Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen legden voor 2018 campagnemiddelen samen om een
fietscampagne in elkaar te knutselen.








Met de Nederlandse journalist/fotograaf Bas van Oort (persprijswinnaar toerismevlaanderen.nl 2016)
en de Adegemse ontwerper Jos Notteboom werd het fietsboek ‘Het Meetjesland, niemand die het
kent maar je kunt er prachtig fietsen’ ontwikkeld met 4 fietsverhalen en –routes doorheen het
Meetjesland
Met het Brugse bedrijf Travelmedia werd een campagne op poten gezet met Rick De Leeuw als
gezicht en een hele online strategie, gericht op het laten bestellen van het nieuwe fietsboek. Dat
leverde niet alleen een zichtbare stijging op bij de website, Instagram- en Facebookpagina van
Toerisme Meetjesland maar ook een Toerisme Meetjesland-nieuwsbrief met 19.247 relevante emailadressen (i.p.v. 2.100 adressen in 2016)
Er werden 40.000 boekjes gemaakt en 30.000 verspreid. Er zijn er nog 10.000 om verder te
gebruiken in campagne 2018.
25 logiesondernemers zijn mee in het project gestapt en lieten zicht achteraan in het boekje
opnemen na een vrije oproep aan de volledige logiessector van de regio.
De Fietscampagne werd officieel voorgesteld op 19 juni in Hotel Den Hof in Zelzate.
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Er werd een mailing via Reisroutes.be verstuurd naar 200.000 relevante adressen en met TravelAds
gewerkt (garantie van 6.000 websiteclicks).
Er werd gebruik gemaakt van de ‘eigen’ Stapaf-nieuwsbrief (60.000 adressen), nieuwsbrief Toerisme
Vlaanderen in Nederland (110.000 adressen) en nieuwsbrief Logeren in Vlaanderen Vakantieland
interesse fietsen (21.000 adressen)
Naast de meetbare resultaten en het rapport van Travelmedia hierover, werd aan de actie ook een
klantenbevraging gekoppeld met 2.567 respondenten waaruit blijkt dat zowel de call to action om te
komen fietsen in het Meetjesland als om te logeren in het Meetjesland heel goed gelukt is. 76% gaf
aan één of meer routes te hebben gefietst, 23% was het nog van plan. 103 van de respondenten
was in het Meetjesland komen logeren en ongeveer de helft daarvan had hiervoor de logeertips uit
het boekje gebruikt.
Via het ‘Influencers’-programma van Travelmedia kreeg het Meetjesland vanaf eind augustus ook
een viertal bloggers op bezoek die een blog/reportage maakten over de regio.
Stand-up-comedian Joost Van Hyfte maakte zelfs een fel gesmaakte satire op het centrale filmpje
met Rick De Leeuw, ook allemaal extra reclame.
(Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Toerisme Meetjesland vzw)

Actie 'Glutenvrij Meetjesland'
We hebben een aparte publicatie uitgebracht, een mini-website binnen die van Toerisme Meetjesland en
een eigen facebookpagina met de groep van 9 logieshouders en 9 restaurants. In 2017 hebben we een actie
uitgewerkt met bloggers: Drie Nederlandse glutenvrij-bloggers met een breed publiek zijn hier komen logeren
en schreven een artikel over het Meetjesland. Het gaat om de blogs ‘Appetight’, ‘GlutenvrijeBlog.nl’ en
‘Foodless’. Via dezelfde aanpak verscheen er ook een artikel in het magazine van de Vlaamse
Coeliakievereniging.
Elke deelnemende ondernemer kreeg een gepromote post op de facebookpagina ‘Glutenvrij Meetjesland’
waarmee we onze niche-facebookpagina versterkten (1.317 volgers, +500) en de ondernemers ook een
flinke duw in de ruw gaven.
Op 25 november nam Toerisme Meetjesland deel aan de VCV Wintermarkt in het kader van Glutenvrij
Meetjesland.
(Toerisme Meetjesland vzw)

Actie ‘Uit in het Meetjesland’
De evenementenorganisatoren die meededen aan de actie ‘Uit in het Meetjesland’ financierden een
gezamenlijke folder op 10.000 exemplaren en de distributie ervan. Toerisme Meetjesland maakt de brochure
en biedt de opvolging ervan aan. Deze actie bestaat al sinds 2009. In 2017 waren er 24 deelnemers en ging
het over 80 evenementendagen in het Meetjesland. Bij de campagne is ook inbegrepen: een ‘push’ voor elk
evenement op de facebookpagina Meetjesland ter waarde van 50 euro, er is de rolkrant op de
Huysmanhoeve en automatische opname in alle kalenders die via Toerisme Meetjesland gevoed of
verspreid worden. Deze push op facebook, in combinatie met de fietscampagne, versterkten de
facebookpagina Meetjesland in 2017 van 3.600 naar 4.700 volgers die willen geïnformeerd worden over ons
toeristisch aanbod.
(project vzw Toerisme Meetjesland, Meetjeslandse evenementenorganisatoren)

Plan Bier: Biergids mét Meetjeslands hoofdstuk
Bij Toerisme Oost-Vlaanderen verscheen in 2017 een belevingsgids rond bier met een fietsroute in het
Meetjesland (omgeving Ertvelde, Oosteeklo, Waarschoot Eeklo). De Biergids met brouwerijen, café’s en
biertips van de hele provincie werd voor de zomer gelanceerd, komt ook in het Engels uit begin 2018 en er
werden er individueel al 712 verkocht aan 10 euro. Van de ‘Bierpakketten’ (Biergids + Plan Bierkaarten)
werden er nog eens 206 aan de man gebracht. Toerisme Oost-Vlaanderen heeft ook met de Krant van
West-Vlaanderen een zomerzoektocht Fietsen Langs Topcafé’s in het Meetjesland uitgebracht (van Eeklo tot
Eeklo).
(Toerisme Oost-Vlaanderen)
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Promotie Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
Toerisme Meetjesland denkt actief mee met het programma van Huysmanhoeve’s Zomer. En vanaf 2017
hebben Toerisme Meetjesland en Plattelandscentrum in overleg met alle andere actoren op de hoeve ook
regelmatig redactie- en inhoudelijk overleg om zowel de evenementenzomer als de reguliere werking beter
te stroomlijnen. Op die manier zetten we ons beter in de markt als toeristische bestemming (communicatie,
marketing). In 2017 heeft Toerisme Meetjesland met gepromote posts het aanbod van de Huysmanhoeve
extra aandacht geschonken.
(Project Plattelandscentrum Meetjesland i.s.m. Toerisme Meetjesland, COMEET, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, VVV en stad Eeklo)

Route ‘Roger De Vlaeminck’
Gefinancierd door Plattelandscentrum en naar aanleiding van de tentoonstelling ‘70 jaar Roger De
Vlaeminck’ werd ook een gratis folder gemaakt met een route ‘Roger De Vlaeminck’ op de knooppunten
vanuit de Huysmanhoeve over de grens heen, de trainingsroute die Roger nu nog met zijn vrienden af en toe
afmaalt. Deze brochure werd op 1.500 exemplaren gedrukt en moest in augustus al worden bijgedrukt op
1.500 exemplaren. De verdeling ervan gebeurde bijna exclusief op de Huysmanhoeve, het was er wellicht de
meest gevraagde brochure in 2017.
(vzw Plattelandscentrum Meetjesland ism Toerisme Meetjesland)

1.3 Online
Promotieoverleg versterken binnen TOV, Landschapspark Drongengoed én
Huysmanhoeve
Regioteam Meetjesland maakt sinds 2015 deel uit van de maandelijkse redactievergadering binnen
Toerisme Oost-Vlaanderen waar ook de website, de invulling van het Stapaf-magazine, de sociale media, de
elektronische nieuwsbrieven en het publicatiebeleid aan bod komt. In dit kader sporen we de gemeenten en
ondernemers verder aan om ons geregeld hun nieuw aanbod kenbaar te maken via www.tov.be/promoten.
Deze methodiek van Toerisme Oost-Vlaanderen volgend (wat op het vlak van sociale media wel degelijk zijn
vruchten afwerpt) zijn we ook een vergelijkbaar redactie- en promotieoverleg ‘Landschapspark
Drongengoed’ opgestart (i.s.m. gemeente Maldegem, gemeenten Knesselare, ANB en Regionaal
Landschap Meetjesland). Maar ook voor het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve (i.s.m.
Plattelandscentrum Meetjesland en provincie Oost-Vlaanderen) zitten we maandelijks samen om de
communicatie (nadruk website en sociale media) beter te stroomlijnen.

Websites www.tov.be, Toerisme Meetjesland, Glutenvrij en Drongengoed
Het regioteam beheert i.s.m. de dienst marketing van Toerisme Oost-Vlaanderen redactioneel de website
toerismemeetjesland.be, glutenvrijmeetjesland.be en tov.be. Daarnaast is Toerisme Meetjesland mederedacteur van de website drongengoed.be (zie ook punt 1.4 Uitbouw strategisch project). Deze websites zijn
onthaalpoorten waarmee we een groot deel van het publiek bereiken. Deze websites en hun verwante
sociale mediakanalen up-to-date houden is een dagelijkse opdracht.
(Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Toerisme Meetjesland vzw en Landschapspark Drongengoed)

Sociale media: Facebook, Twitter en Instagram
Onze facebookpagina Meetjesland heeft momenteel 4700 volgers. Hier koppelen we jaarlijks ook heel
sterk de werking op de Huysmanhoeve en de evenementenactie Uit in het Meetjesland aan én er is in 2017
een mediaplanning opgestart waarbij we op wekelijkse basis een vijftal posts inplannen met inspiratie voor
de toerist: routes, mooie fotografie, logies, beleving, evenementen… Op deze manier is Facebook
Meetjesland uitgegroeid tot hét nieuwskanaal van wat er in Meetjesland toeristisch te beleven valt.
De facebookpagina Glutenvrij Meetjesland is gestegen van 828 volgers tot 1.317 volgers dit jaar wat voor
een niche-pagina zeer sterk is.
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Wij zijn ook medebeheerder van de Facebookpagina Landschapspark Drongengoed waar we in één jaar
tijd van 443 volgers tot 714 volgers evolueerden en waarvan de posts heel veel gelezen zijn. Ook hier een
zeer planmatige aanpak van de posts waarbij de komst van een communicatiedeskundige die binnen RLM
ook de media van het landschapspark opvolgt een meerwaarde mag genoemd worden.
Onze Twitter-account Meetjesland is ook een continue stijger met momenteel 993 volgers ten opzichte van
de 896 volgers het jaar daarvoor. In 2017 hebben we voor Twitter de focus verlegd op B2B-nieuws.
Met Instagram (Meetjesland-account heeft 194 volgers) is er vorig jaar een populair sociaal medium
bijgekomen in ons aanbod. Instagram (en zijn mogelijkheden met de hashtags) heeft aan belang gewonnen
t.o.v. bijvoorbeeld Twitter, zeker wat de toeristisch-recreatieve mogelijkheden betreft (sfeer, fiets- en
wandeltips, verslaggeving evenementenaanbod). Voor de Instagramaccount van Toerisme Oost-Vlaanderen
wordt sinds 2017 ook met een mediaplanning gewerkt. Dit zal in 2018 ook doorgetrokken worden naar de
Meetjeslandse account.

Nieuwsbrieven






Regioteam Meetjesland staat mee in voor de inhoudelijke input voor de StapAf nieuwsbrieven van
Toerisme Oost-Vlaanderen (bereik 60.000, ook via de redactievergadering) en de Sectornieuwsbrief
van Toerisme Oost-Vlaanderen. Toerisme Oost-Vlaanderen lanceerde in 2017 11 Stapaf
Nieuwsbrieven. Er zijn telkens zo’n 30.000 geopende berichten en daar wordt tussen de 6.000 en de
10.000 keer op geklikt door geïnteresseerde consumenten.
Toerisme Meetjesland heeft ook een eigen sectornieuwsbrief (657 adressen). In 2017 werden vijf
sectornieuwsbrieven verstuurd, gericht aan 657 adressen. Zo’n 10% van de aangeschreven
sectoradressen opent dit ook.
Toerisme Meetjesland heeft ook een eigen consumentennieuwsbrief (na de acties vorig jaar
versterkt van 2.100 tot 19.247 relevante adressen). Deze nieuwsbrieven worden tijdens het seizoen
maandelijks ingezet. Deze leidden in het begin van het jaar tot zo’n 700 ‘opens’ en ‘kliks’. Nu is dat
gestegen naar 2.000 ‘opens’ en ‘kliks’. Opvallend: wie onze mail opent, klikt ook verder.

1.4 Beurzen
Toerisme Meetjesland ging naar het Vakantiesalon in Brussel (Heizelpaleis, 2 tot 5 februari). Op 25
november nam Toerisme Meetjesland met enkele ondernemers deel aan de VCV Wintermarkt in het kader
van Glutenvrij Meetjesland. Toerisme Oost-Vlaanderen ging in 2017 naar de fietsbeurs in Utrecht
(Jaarbeursgebouw 11 en 12 februari) en Gent (Flanders Expo 18 en 19 februari).
(project vzw Toerisme Meetjesland, Toerisme Oost-Vlaanderen)

2 Sectorwerking
Belangrijk is dat Toerisme Meetjesland verder werkt aan de netwerken en aan het merk. Samenwerking
stimuleren en faciliteren is ons motto hierin, naast het aanbieden van vormingen en begeleiding.

2.1 Opening Toeristisch Seizoen > 1 netwerkmoment
Toerisme Meetjesland plande begin 2017 een openingsevenement voor de sector, de ‘Opening Toeristisch
Seizoen’ of ‘Lentekriebels’ waarbij we de sector en de betrokken overheden op één welbepaalde
(toeristische) plek uitnodigen om te netwerken en elkaar te ontmoeten. Op 27 maart werd deze opening
gehouden in het Kasteel van Wippelgem met ondersteuning van Brouwerij Van Steenberge en met artistieke
inbreng van MUDA Evergem en woordkunstenaar Frank Degruyter. Thema was ‘Erfgoed’ naar aanleiding
van het project ‘Erfgoedborden’ gerealiseerd in 2016 (zie punt 3.6).
(project vzw Toerisme Meetjesland)
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2.2 Merk Meetjesland, maak het mee!
De promotie van het merk als marketingtool speelt een belangrijke rol in elke actie die we ondernemen, niet
in het minst in ons communicatie-aanbod (campagnes, brochures, publicaties, persbeleid, online media, ...)
In die zin blijft Toerisme Meetjesland één van de belangrijkste merkgebruikers naar een breed publiek toe.
(Toerisme Meetjesland, Plattelandscentrum Meetjesland en Netwerk Meetjesland)

2.3 Glutenvrij Meetjesland
Beperkte zich in 2017 vooral tot gezamenlijke marketingacties. Zie ook punt 1.2 Tijdens de zomer hebben
we ook een wedstrijd gehouden op Facebook en een Meetjesland Cadeaubon ter waarde van 100 euro
weggegeven. Er waren 56 deelnemers aan de wedstrijd.
(Project Toerisme Meetjesland ism Horeca Meetjesland)

2.4 Logiesoverleg Meetjesland
Het logiesoverleg is in 2017 samengekomen op 3 maart in B&B Heirweggoed (Oosteeklo), op 9 oktober in
Hotel Shamon (Eeklo) en op 18 december in B&B Vita Roka (Ursel). Focus bij het overleg is samenwerking,
kwaliteitsverhoging en innovatie stimuleren en informeren. In B&B Heirweggoed stelden we de eigen
lopende projecten voor en kwamen gastsprekers het nieuwe logiesdecreet (Toerisme Oost-Vlaanderen) en
Energiek Meetjesland (Plattelandscentrum en Innovatiesteunpunt) voorstellen. Ook Route.nl kwam een
mogelijke samenwerking presenteren. In Hotel Shamon werden de campagnes geëvalueerd en kwam het
Uitbatersportaal en het Basisregister logiesaanbod op de agenda. In B&B Vita Roka lag vooral de focus op
de campagne voor 2018.

2.5 Meetjeslands evenementenoverleg
Het Meetjeslands evenementenoverleg kwam in 2017 op 30 maart en 18 oktober samen in de
Huysmanhoeve. Omvat vooral de uitbouw van de evenementenactie 'Uit in het Meetjesland' tijdens de zomer
en daar wordt ook gezocht naar mogelijke samenwerkingsverbanden en ideeënuitwisseling tussen grote
evenementenorganisatoren in de streek (principe 1000+, meer dan 1000 bezoekers). Op 30 maart
organiseerden we tijdens de vergadering een infosessie ‘Hoe Omgaan met Calamiteiten op een Evenement’
met praktische cases en de aanwezigheid van de zonechef van Maldegem.

2.6 Overleg Toeristische diensten
Op 22 maart in de Huysmanhoeve, 19 juni in Dienst Vrije Tijd Zelzate en op 7 november in Sociaal Huis
Lovendegem kwamen de toeristische diensten van het Meetjesland samen om te overleggen over de
lopende projecten en evaluatie van de campagnes. Is ook een belangrijk ontmoetingsmoment om van elkaar
te weten te komen welke gemeentelijke projecten allemaal op stapel staan.

2.7 Brochure-uitwisseling met naburige toeristische diensten
Toeristische diensten ruilen elkaars brochures op een parking, een jaarlijkse traditie. Toerisme Waasland
nam dit jaar het initiatief voor een brochure-uitwisseling in provinciaal recreatiedomein De Ster in SintNiklaas. Deelnemers zijn doorgaans: Knokke, Blankenberge, Sluis, Damme, Meetjesland, Brugse
Ommeland, Brugge, Gent, Waasland, VVV Zeeuws-Vlaanderen… Een belangrijk moment van brochureuitwisseling maar ook op het vlak van versterking productkennis bij onze onthaalmensen en aandacht voor
elkaars troeven.

2.8 Kwaliteitstraject voor toeristisch ondernemerschap
Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen willen een belangrijke partner zijn voor elke
toeristische ondernemer in de regio. Hiervoor gebruiken we verschillende tools. Toerisme Oost-Vlaanderen
heeft hiervoor een dienst sectorbegeleiding, een sectorwebsite, sectornieuwsbrieven en organiseert
sectordagen. Toerisme Meetjesland zorgt voor sectoroverleg, een initiatiefmap, een sectornieuwsbrief en
vormingsmomenten. Om deze sectorwerking nog verder uit te bouwen diende Toerisme Oost-Vlaanderen
daarom twee Europese projecten bij LEADER in: ‘Ambassadeurschap Landschapspark Drongengoed’ en
‘Kwaliteitslabel voor Toeristische Ondernemers’. Het eerste project werd goedgekeurd, het tweede niet.
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2.9 Toeristische Initiatiefmap Meetjesland en sector.tov.be
De Toeristische Initiatiefmap Meetjesland blijft een belangrijk instrument om de sector te ondersteunen in de
uitbouw van hun toeristische projecten en initiatieven. De hernieuwde map wordt bij
sectorcommunicatiemomenten actief gebruikt. Ze geeft een algemene wegwijs voor de sector. Voor
specifieke vragen en eventueel begeleiding verwijzen we zoveel mogelijk naar de sectorwebsite van
Toerisme Oost-Vlaanderen (www.sector.tov.be).
(project Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland)

3 Projecten
3.1 De Lieve Vervoert wordt ’t Liefken voor Altijd > Uitvoeringsfase
2017 was uitvoeringsfase voor dit project. Concreet wil dat zeggen dat we op het terrein hier nog weinig
zullen van zien maar dat achter de schermen hard gewerkt wordt ter voorbereiding van een 2018 in het
teken van “De Lieve Vervoert”.
Het project De Lieve Vervoert wil de uitgesproken plattelandsregio langs de Lieve, het oudste kanaal van
Vlaanderen, op een unieke en eigen manier op de toeristische kaart zetten. We gebruiken hiervoor een
publicatie met thematische routes, met een digitale beleving (audio, video of spelelementen).
Wat is er allemaal gebeurd?











Er werd een bestek uitgeschreven in kader van het artistiek-creatieve luik. Een gunningscommissie
gunde de opdracht toe aan Karakters bvba uit Gent.
Een formele aanvraag én goedkeuring van de steden Gent & Damme om aan te sluiten bij het
project.
‘De Lieve Vervoert’ kreeg een nieuw gezicht en een logo: ’t Liefken voor Altijd
Alle gemeentebesturen werden bezocht en afspraken gemaakt in kader van opstelling roadshow.
Hiernaast startte ook de bedeling van de bierviltjes bij de caféhouders en de bedeling van de
broodzakken bij de bakkers. De postkaarten werden hoofdzakelijk bedeeld via de mobiele stand,
maar ook via de gemeentebesturen, verschillende bijeenkomsten (o.a. seniorenraden) en
infopunten. Met dit alles werd input gegaard die als basis diende voor de uitwerking van de
toeristische bakens.
Er kwam eind 2017 een tweede ronde bij de gemeentebesturen i.k.v. de praktische inrichting (of
nodige vergunningen) van de toeristische bakens.
In de herfst werd op de dinsdagen 17 oktober, 14 november en 12 december ook met alle
toeristische actoren van de gemeenten Zomergem, Lovendegem en Waarschoot (het toekomstige
Lievegem) nagedacht over een gezamenlijke toeristische visie. Alle geïnteresseerden van de drie
gemeenten of die werkzaam zijn in het gebied (flankerend beleid) waren uitgenodigd en welkom. Dit
zal uitmonden in een toeristische visie en een opvolger voor de toeristische vereniging VVV De
Lieve. Om dit proces te begeleiden engageerden we Kwadraet uit Gent.
Gedurende het projectverloop waren er een tiental bijeenkomsten met het bureau Karakters en met
de gemeentelijke partners om een goed verloop van het project te waarborgen.
In 2017 was er ook al de aanzet, planning en teksten voor de ontwikkeling van de toeristische
brochure en de interactieve website.

Promotor Toerisme Oost-Vlaanderen en co-promotor Plattelandscentrum Meetjesland vzw hebben als
projectpartners Toerisme Meetjesland, zes gemeenten (Zomergem, Waarschoot, Lovendegem, Evergem,
Eeklo en Maldegem), Erfgoedcel Meetjesland (Comeet), VVV De Lieve en Toerisme Meetjesland. Er wordt
ook samengewerkt met Gent en Damme.
(Leader, Promotor Toerisme Oost-Vlaanderen, co-promotor Plattelandscentrum Meetjesland)
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3.2 Onthaal in Meetjesland
In 2017 werd de toeristische onthaalvisie, zoals onderbouwd door ondernemersbijeenkomsten eind 2016,
verder uitgewerkt met de regioteams en de cel sectorwerking van Toerisme Oost-Vlaanderen. Door de
methodiek ‘Waarderend Onderzoek’ kwam het team uiteindelijk gezamenlijk met een duidelijke visie rond
Kwaliteitsvol Onthaal. Er werd ook een tijdlijn en streefbeeld voor 2021 aan gekoppeld. De drie elementen
zijn: netwerken, ondersteunend vormen en interne competentieversterking.
Voor het Meetjesland, reeds gestart in 2017:



Het ambassadeurschap Landschapspark Drongengoed, ingediend als Leader-project
Een traject voor Meetjesland Café tot het creëren van een infopunt in de horecazaak (i.s.m.
Plattelandscentrum Meetjesland) Op 19 december gingen we met de café’s en andere
geïnteresseerde toeristische ondernemers naar het Brugse Ommeland waar zowel in de Zwinregio
als in het Bulskampveld al zo’n traject bestaat.
Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Meetjesland, COMEET, Toerisme Vlaanderen

3.3 Landschapspark Drongengoed
Met het ‘Strategisch Project Landschapspark Drongengoed’ van Regionaal Landschap Meetjesland zijn we
in 2017 in een nieuwe fase terechtgekomen voor de uitbouw van dit landschapspark. Over de grenzen van
de verschillende gemeenten heen en met de verschillende betrokken actoren kunnen we nu een uniform
beleid uitstippelen. Daarvoor willen we niet alleen de betrokken gemeenten Maldegem, Knesselare en
Zomergem op één lijn krijgen maar ook de buurgemeenten en de verschillende regionale organisaties en
sectoren (natuur, toerisme, recreatie, landschap, horeca, landbouw, tuinbouw…) die in het gebied actief zijn.
Concreet voor Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen:







Toerisme Meetjesland volgt de projectgroep van het strategisch project.
Toerisme Oost-Vlaanderen zetelt in de stuurgroep.
Selectie en begeleiding van de laureaten van de ideeënwedstrijd 2017 (o.a. virtueel bezoek met
luchtfotografie, De Moerkens Waarschoot, Wandelroute ontwikkelen Bellebargiebossen…)
Ons advies en ondersteuning aan de communicatiewerkgroep van waar we zowel op de website
drongengoed.be, de facebookpagina Landschapspark Drongengoed (714 volgers) als de andere
publicaties aan een coherente communicatiestrategie te bouwen. Met de komst van de nieuwe
communicatieverantwoordelijke Frederik Van Beveren bij het Regionaal Landschap is hier op het
einde van 2017 nog een extra boost aan gegeven.
Indiening van het LEADER-project Ambassadeurschap Landschapspark Drongengoed vanuit
Toerisme Oost-Vlaanderen.

(Regionaal Landschap Meetjesland, gemeenten Maldegem, Knesselare, Aalter, Zomergem, Maldegem, Eeklo en Beernem, provincie Oost-Vlaanderen,
Vlaanderen)

3.4 Gestroomlijnd Landschap
In het kader van Landschapspark Drongengoed volgt regioteam Meetjesland ook twee ‘Gestroomlijnde
landschappen’ op. Dit zijn stroomgebieden waarrond de provincie Oost-Vlaanderen interdisciplinair overleg
opzet om acties in het gebied te stroomlijnen. De insteek van regioteam Meetjesland is vooral:
belevingsverhoging op het fiets- en wandelnetwerk. Het gebied Splenterbeek-Ede, noordzijde
Landschapspark Drongengoed, was één van de eerste gebieden die werden aangepakt en deze dossiers
worden in aflopende fase nog steeds geëvalueerd en uitdovend opgevolgd. Het actiegebied
Wagemakersbeek-Driesbeek, zuidzijde Landschapspark Drongengoed, is nu in uitvoering en werd ook in
2017 opgevolgd door regioteam Meetjesland binnen dit multidisciplinair overleg.
(Provincie Oost-Vlaanderen, gemeenten)
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3.5 Boerke Op Stap
De wandelbrochure Boerke Op Stap met verhalen langs de grens werd in 2017 actief in de kijker gezet via
gerichte Facebookpromotie. Hiermee versterkten we meteen ook het vernieuwde Wandelnetwerk
Meetjeslandse Kreken.
(project Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland)

3.6 Erfgoedborden Meetjesland
De vernieuwde erfgoedborden werden voorgesteld op de ‘Opening Toeristisch Seizoen’ met het thema
‘Erfgoed’ aan pers en publiek op 27 maart in Kasteel van Wippelgem. Het digitale luik Erfgoedborden:
www.meetjes.land/ontdek (uitgewerkt door Erfgoedcel Meetjesland en COMEET) werd gedurende de zomer
ook actief gepromoot.
(project Toerisme Meetjesland, COMEET, Erfgoedcel Meetjesland, Toerisme Waasland, de gemeenten)

3.7 Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken > oversteek Boerekreek
Opvolging van de trajecten en verdere promotie van beide netwerken. Met Natuurpunt en de gemeenten
werd voor het Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken gezocht naar nieuwe doorsteken, nieuwe kansen.
Enkele vastgelegde opportuniteiten voor 2017 werden tegen de zomer gerealiseerd en tegen de herfst kwam
er dan ook een nieuwe kaart uit voor dit gebied. Dus na het verschijnen van de vernieuwde kaart, goed voor
vier jaar, gaat de zoektocht naar meer (natuur)beleving op het netwerk onverminderd door. De ambitienota
opgemaakt in 2016 spreekt van ‘natuurbelevingsniveau Hoge Venen’, dat is de ultieme ambitie met het
Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken. Regioteam Meetjesland begeleidt dit proces op het terrein en dat
leidde in de herfst tot de gezamenlijke ambitie van Toerisme Oost-Vlaanderen, gemeente Sint-Laureins en
provinciaal sportcentrum Boerekreek om zo snel mogelijk een bewandelbare oversteek over de Boerekreek
te realliseren. De provinciale dienst Patrimonium zal dit proces begeleiden, hierin ondersteund door
Toerisme Oost-Vlaanderen en de gemeente.
(project Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en gemeente Sint-Laureins)

3.8 Groepsuitstappen
Enkele jaren geleden werd een start genomen met het aanbieden van georganiseerde dagtrips voor groepen
door Toerisme Meetjesland. Op vraag van groepen neemt Toerisme Meetjesland nog steeds zijn rol waar als
adviesverlener en boeker van groepsuitstappen, met de nadruk op de functie ‘doorgeefluik’. Naast de
dienstverlening van het infokantoor blijft onze belangrijkste taak het promoten van de dagtrips. Door de
brochure ‘Groepsuitstappen’ (zie punt 1.1) geeft Toerisme Meetjesland ondersteuning aan dit specifiek
onderdeel van de toeristische werking in de regio.

Boekingen groepsbezoeken via Toerisme Meetjesland
Er waren in het infokantoor 47 info-aanvragen voor een groepsuitstap, waarvan 15 volledig zijn
uitgewerkt en verwerkt door Toerisme Meetjesland. De andere info-aanvragen worden meteen
doorverwezen naar de juiste aanbieders (musea, gidsenverenigingen) De groepsuitstappen die we zelf
helpen organiseren hebben, zijn goed voor 480 personen die in groep het Meetjesland via Toerisme
Meetjesland hebben bezocht.
(project vzw Toerisme Meetjesland)

3.9 Vrijwilligers als ondersteuning in onthaal en projecten
Toerisme Meetjesland heeft in 2017 gewerkt aan een eigen poule vrijwilligers specifiek als ondersteuning in
onthaal en projecten. Het gaat hier over vrijwilligers die we specifiek kunnen inzetten op het vlak van:




Toeristisch onthaal in het eigen infokantoor
Beurzen en evenementen waar Toerisme Meetjesland aan deelneemt
Projectwerking (hulp bij ontwikkeling van routes, nazicht bewegwijzering, terreinverkenning…)

Op 25 januari volgde het team in samenwerking met Plattelandscentrum Meetjesland een opleiding bij
Vrijwilligerswerk Vlaanderen om op de hoogte te zijn van de wetgeving, de verzekeringen en ook de aanpak
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bij begeleiding van vrijwilligers. Ook voor de baliebezetting, het inzetten van gidsen in de toekomst, de
samenwerking met toeristische verenigingen als VVV Eeklo of andere uitdagingen in het kantoor is dit zeker
een nuttig instrument.
Samen met Plattelandscentrum werd specifiek voor de werking op de Huysmanhoeve ook samengewerkt
aan een folder ‘Vlieg mee!’ om vrijwilligers te zoeken die mee hun schouders onder onze werking willen
zetten.

3.10 Toekomst VVV Eeklo en haar erfgoedverzameling
De toeristische vereniging VVV Eeklo heeft in december haar verzameling uit het Leen dienen te verhuizen
en tijdelijk ondergebracht in Jeneverhuis Van Hoorebeke. Een deel van de verzameling bevindt zich ook in
de Huysmanhoeve waar ze jarenlang als erfgoeddepot aan het brede publiek werd voorgesteld. Met VVV
Eeklo, stad Eeklo en COMEET denkt Toerisme Meetjesland actief mee na over een toekomst voor de
waardevolle en mede door de provincie geregistreerde erfgoedverzameling van VVV Eeklo, gekoppeld ook
aan de toekomst van de vereniging zelf.

4 Infokantoor Meetjesland
Het toeristische infokantoor dat Toerisme Meetjesland runt in het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve
geraakt steeds meer vergroeid met de werking op de hoeve zelf. Ook het inzetten van de hoeve als startpunt
voor fietstochten tijdens onze campagnes heeft zeker zijn effect.

4.1 Personeel










Regiocoördinator Erik Hennes heeft de dagelijkse leiding over het team. Samen met
regiomedewerker Bart Van Damme volgt hij het algemeen toeristisch beleid in de streek op, neemt
initiatieven, volgt projecten op en verzorgt de toeristische communicatie voor de streek. Beiden zijn
personeelslid van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen.
De werking op het infokantoor wordt verzorgd door de onthaalbedienden Ilse Huyvaert en Inge
Slock, beiden personeelslid van de vzw Toerisme Meetjesland. Zij staan in voor onthaal, voor
administratieve ondersteuning én inhoudelijke versterking van de werking van de vzw Toerisme
Meetjesland. Voor deze tewerkstelling wordt Toerisme Meetjesland financieel ondersteund door
Toerisme Vlaanderen.
In 2017 stelden wij op dezelfde manier ook een poetsvrouw Rita Landsheere te werk die ook taken
verrichtte voor Plattelandscentrum binnen de context van de Huysmanhoeve. In 2017 werd Rita
tijdens haar ziekteperiode vervangen door Cindy Van Vooren. Eind 2017 kwam een einde aan het
contract met Rita Landsheere en eindigde meteen ook het vervangingscontract en de financiering
door Toerisme Vlaanderen. Wij wensen Rita en Cindy het allerbeste.
Binnen het team werd het infokantoor ook versterkt door Carine Lippens (personeel van VVV
Eeklo, maar toegevoegd aan Toerisme Meetjesland). Naast ondersteuning van ons team had zij ook
een specifieke taak voor de erfgoedverzameling van VVV Eeklo. Hiervan bevindt zich een groot deel
op de Huysmanhoeve. Carine ging eind juni 2017 met pensioen. We wensen Carine het allerbeste.
Tijdens de zomer 2017 werd het team versterkt door enkele vrijwilligers en door jobstudent Annelies
Vervynck, studente toerisme.

4.2 Bezoekers
Aantal individuele bezoekers mét infovraag 1.975, aantal geïnteresseerde individuele bezoekers tijdens
evenementen zonder specifieke infovraag 1.917 (samen 3.892 ipv 3.044 in 2016) en aantal bezoekers in
groep 1.723 (1.005 in 2016)
In totaal kreeg het infokantoor op de site dus 5.615 bezoekers over de vloer, een absoluut record. Zowel
onze intense fietscampagne, enkele druk bijgewoonde evenementen én de tentoonstelling ‘Roger De
Vlaeminck 70 jaar’ (met bijhorende route) die een groot deel van het succes verklaren.
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Oorsprong bezoekers mét specifieke infovraag:
907

Meetjesland

375

Oost-Vlaanderen

295

West-Vlaanderen

112

Antwerpen

35

Vlaams Brabant

24

Limburg

14

Wallonië

94

Nederland

15

Groot-Brittannië

3

Duitsland

3

Frankrijk

7

Andere

91

Sector

4.3 Verkoop
In het toeristisch infokantoor werden in 2017 63 fietsnetwerken Meetjesland verkocht en nog eens 44
fietsnetwerkkaarten van omliggende regio’s (vooral Zeeland, Brugse Ommeland, Leiestreek, Waasland…).
Er werden nog zes andere Meetjeslandse fietskaarten verkocht. Er werden 25 Meetjeslandse wandelkaarten
verkocht waarvan 11 Meetjeslandse Bossen, 6 Meetjeslandse Kreken en de rest andere wandelroutes. Er
werden 27 postkaarten, 17 boekjes over de Huysmanhoeve, 22 toeristische boeken (waarvan 8 over Roger
De Vlaeminck naar aanleiding van de tentoonstelling Roger De Vlaeminck 70). Er werd 26 keer
streekproducten verkocht en we brachten 73 tickets van Ursel Avia in voorverkoop aan de man.

4.4 Meest gevraagde publicaties
In eerste instantie verdeelt het infokantoor vooral de eigen publicaties bij het publiek. In samenwerking met
Plattelandscentrum Meetjesland hebben we in 2017 ook de gratis Roger De Vlaeminckroute uitgedeeld
n.a.v. de tentoonstelling 70 jaar Roger De Vlaeminck in het woonhuis. Deze routes werden alle 1.500
verdeeld, er moest zelfs bijgedrukt worden. Daarnaast blijft ook onze gratis brochure ‘Huysmanhoeve
Wandelroute’ een veelgevraagde brochure.

4.5 Verdeelpunt en ondersteuning Infopunten Meetjesland
Het toeristisch infokantoor speelt ook een belangrijke rol als verdeelpunt van toeristische info in het hele
Meetjesland. Belangrijk daarbij is de vinger aan de pols houden bij de gemeentelijke infopunten en bij de
sector.





Naast de klassieke brochureverdeling via Toerisme Oost-Vlaanderen zorgde Toerisme Meetjesland
aanvullend voor verspreiding van de toeristische gids (7000 ex. aan 39 organisaties).
Ook de verdeling van de brochures Uit in, Glutenvrij en Groepsuitstappen wordt volledig vanuit het
kantoor beheerd. Van de brochure ‘Uit in’ werden er vanuit de Huysmanhoeve 8.800 verdeeld, aan
de 23 deelnemende organisaties, 40 logieshouders en 27 andere verdeelpunten.
Het infopunt in de bib Evergem verwerkte in 2017 215 toeristische vragen, waarvan 90%
Evergemnaars. Maar het infopunt verspreidt wel 2500 toeristische folders, waarvan 41 betalende
toeristische producten.
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In het infopunt in de bib van Landegem (Nevele) werden 46 toeristische vragen geregistreerd en er
werden 61 toeristische producten verkocht: 16 fietsnetwerken van de Leiestreek, 10 fietsnetwerken
Meetjesland, 7 Nevelland Fietsroutes, 13 Oude Kalevallei Wandelroutes en 15 Slodderspook
Wandelroutes.
In het STIP in Eeklo, het stedelijk informatiepunt dat in de stad ook fungeert als toeristisch infopunt
kreeg men 143 toeristische infovragen aan de balie en nog 18 vragen via mail of telefoon. Ook hier
voornamelijk uit Eeklo en Meetjesland zelf, maar hier toch ook West-Vlamingen (18), Nederlanders
(11), Oost-Vlamingen van buiten het Meetjesland (10) en 6 Duitsers op bezoek.

5 Samenwerking
5.1 Pasar zomert (en wintert) in het Meetjesland
Op negen dinsdagavonden tijdens de zomer organiseerde Pasar Gent-Eeklo geleide wandelingen van
ongeveer 8 km in het Meetjesland. De wandelingen worden gezamenlijk gepromoot via de eigen kanalen
van zowel Pasar als Toerisme Meetjesland. Voor het vierde jaar op rij werd deze samenwerking opnieuw tot
stand gebracht. De Pasar-wandelingen maken ook deel uit van het project ‘Uit in het Meetjesland’ en zijn
stilaan wandelklassiekers op het terrein geworden.
Cijfers van de zomerwandelingen 2017:
4/jul Ursel

106

11/jul Assenede

75

18/jul Zomergem

126

25/jul Lembeke

118

1/aug Eeklo

116

8/aug Lotenhulle

80

15/aug Lovendegem

82

22/aug Merendree

94

29/aug Maldegem

75

872
(Project Pasar en Toerisme Meetjesland)

5.2 Zomerzoektochten en andere fietsevenementen
Samenwerking en promotionele ondersteuning van de zomerzoektochten en fietsevenementen van derden,
zoals De Meetjeslandse Gordel, De Meetjeslander en VVV De Lieve gingen ook in 2017 door zoals we in de
andere jaren deden, met promotionele ondersteuning en via prijzen. Ook De Krant van West-Vlaanderen
had dit jaar in het Meetjeslandse krekengebied vanuit Eeklo een Zomerzoektocht lopen, steeds goed voor
zo’n 3.000 fietsers. Thema: bier. Zie ook punt 1.2. Deze actie kwam tot stand via Toerisme Oost-Vlaanderen.

Gezinssport Vlaanderen komt naar Eeklo in 2018!
Samen met de stad Eeklo kon Toerisme Meetjesland in de lente 2017 met een onderbouwd dossier
Gezinssport Vlaanderen (afdeling Gezinsbond) overtuigen om hun volgende Zomerzoektocht in 2018 in
Eeklo te houden. Door de verschillende combinaties van wandel-, fietszoektocht en geocaching mocht
Turnhout 6.480 wandelaars en fietsers verwelkomen. Deze zoektocht kwam al in steden over heel
Vlaanderen en zal nu voor het eerst in Meetjesland georganiseerd worden. De fietstocht zal ook
grondgebied Waarschoot, Zomergem en Kaprijke aandoen.
Jaarverslag Toerisme Meetjesland 2017

14

6 Vzw Toerisme Meetjesland
6.1 Algemene Vergadering
Alle leden van vzw Toerisme Meetjesland zetelen in de Algemene Vergadering. Deze kwam samen in Hotel
Ter Heide in Kaprijke op 15 juni en in Jeugdherberg Die Loyale in Maldegem op 12 december.

Samenstelling december 2017:
De publieke actoren
De gemeentebesturen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

De gemeente Assenede, vertegenwoordigd door de heer Hubert Staelens
De gemeente Evergem, vertegenwoordigd door mevrouw Martine Willems
De gemeente Kaprijke, vertegenwoordigd door de heer Stijn Coppejans
De gemeente Knesselare, vertegenwoordigd door mevrouw Herlinde Trenson
De gemeente Lovendegem, vertegenwoordigd door de heer Vincent Laroy
De gemeente Maldegem, vertegenwoordigd door de heer Marten De Jaeger
De gemeente Nevele, vertegenwoordigd door de heer Freddy Bertin
De gemeente Sint-Laureins, vertegenwoordigd door de heer Robert Soberon
De gemeente Waarschoot, vertegenwoordigd door mevrouw Judith De Muynck
De gemeente Zomergem, vertegenwoordigd door de heer Luc Lampaert
De gemeente Zelzate, vertegenwoordigd door de heer Martin Acke
De stad Eeklo, vertegenwoordigd door mevrouw Rita De Coninck

Toerisme Oost-Vlaanderen
13.
14.
15.
16.
17.

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Eddy Couckuyt
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Pierre Goffaux
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Belmans
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Katia Versieck
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Stijn Vandeplas

De private actoren
De VVV’s
18. VVV De Lieve vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Amélie Van den Berghe
19. VVV Eeklo vzw, vertegenwoordigd door de heer Pascal Van De Veire
20. De toeristische raad van Sint-Laureins, vertegenwoordigd door de heer Willy Van Zandweghe
De sector landbouw
21. Het Plattelandscentrum Meetjesland vzw, vertegenwoordigd door de heer Eddy Matthijs
De sector natuur
22. Natuurpunt & Partners Meetjesland vzw, vertegenwoordigd door de heer Jo Naessens
De sector economie en horeca
23. HORECA Meetjesland, vertegenwoordigd door de heer Eddy Deketelaere
24. UNIZO Meetjesland, vertegenwoordigd door de heer Tony Mathieu
De toeristische actoren
25. Meetjeslandse Gidsen vzw, vertegenwoordigd door de heer Luc Vermeylen
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De sector cultuur
26. De projectvereniging Comeet, vertegenwoordigd door de heer Arnout De Lille,
De logiessector
27. De heer Jean-Paul Belsack
28. Mevrouw Annelies Cretel
De regionale actoren
29. Regionaal Landschap Meetjesland vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Geurts
Waarnemende leden
30.
31.
32.
33.

Mevrouw Gaby Bruyninckx
De heer Erik Hennes, secretaris Toerisme Meetjesland
De heer Pascal Debbaut, commissaris gemeenten
Mevrouw Melissa Dheere, commissaris TOV

6.2 Raad van bestuur
De raad van bestuur volgt specifieke bestuurszaken op in opdracht van de Algemene Vergadering, o.a.
personeel en financiën. De raad van bestuur kwam samen op 19 mei in de Drongengoedhoeve in Ursel, op
28 september in het Bardelaere Museum in Lembeke en op 14 november in de molen van Doornzele.

Samenstelling december 2017
De publieke actoren
De gemeentebesturen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mevrouw Herlinde Trenson
De heer Vincent Laroy
De heer Freddy Bertin
De heer Marten De Jaeger
De heer Luc Lampaert
De heer Martin Acke
Mevrouw Rita De Coninck

Toerisme Oost-Vlaanderen
8.
9.
10.
11.

De heer Eddy Couckuyt
De heer Pierre Goffaux
Mevrouw Mieke Belmans
Mevrouw Katia Versieck

De private actoren
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

De heer Luc Vermeylen
De heer Willy Van Zandweghe
De heer Eddy Matthijs
De heer Jo Naessens
De heer Eddy Deketelaere
De heer Tony Mathieu
De heer Jean-Pol Belsack
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Waarnemende leden
19.
20.

Mevrouw Gaby Bruyninckx
De heer Erik Hennes, secretaris Toerisme Meetjesland

6.3 Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur volgt de dagelijkse werking van de vzw op en bereidt ook de raden van bestuur en de
algemene vergaderingen voor. Het dagelijks bestuur kwam samen op 29 februari, 25 april, 12 september en
24 oktober.

Samenstelling december 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rita De Coninck, voorzitter
Herlinde Trenson, ondervoorzitter
Vincent Laroy, ondervoorzitter
Willy Van Zandweghe, ondervoorzitter
Mieke Belmans, lid dagelijks bestuur
Erik Hennes, secretaris
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7 Financieel verslag
Kosten en opbrengsten
Kosten
Handelsgoederen, hulp- en grondstoffen
Handelsgoederen
Diensten en diverse goederen
Kosten voor gebouwen
Secretariaatskosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Informatica
Boekhouding
Kosten personeel en vrijwilligers andere dan lonen
Verzekeringen
Lidgelden
Andere secretariaatskosten
Promotiekosten
Publicaties
Media
Beurzen
PR
Beelmateriaal
Andere promotiekosten
Kosten voor activiteiten
Vergaderkosten
Externe prestaties/prestaties door derden/
Sectormomenten
Bezoldigingen en sociale lasten
Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen
verwarming VHP (2013)
netwerkbekabeling HH (2014)
terras VHP (2016)
meubilair infokantoor HH (2014)
herstelling interieur VHP (2016)
Andere bedrijfskosten
Belasting en taksen
Financiele kosten
Belastingen op het resultaat

BUDGET
238 169,20
3 150,00
3 150,00
130 900,00
10 300,00
9 100,00
3 400,00
0,00
600,00
1 000,00
2 400,00
1 400,00
100,00
200,00
105 400,00
17 000,00
82 700,00
4 200,00
500,00
500,00
500,00
6 100,00
600,00
3 000,00
2 500,00
100 000,00
2 419,20
1 304,26
336,08
271,10
507,76
0,00
1 200,00
1 200,00
300,00
200,00

uitgevoerd
215 488,56
2 127,38
2 127,38
115 827,11
582,35
11 731,24
3 335,44
247,29
569,60
877,09
4 569,90
1 574,49
180,50
376,93
96 096,66
17 830,30
73 903,46
3 674,43
675,67
0,00
12,80
7 416,86
906,90
0,00
6 509,96
93 927,83
2 419,20
1 304,26
336,08
271,10
507,76
0,00
934,83
934,83
54,00
198,21

Rest
22 680,64
1 022,62
1 022,62
15 072,89
9 717,65
-2 631,24
64,56
-247,29
30,40
122,91
-2 169,90
-174,49
-80,50
-176,93
9 303,34
-830,30
8 796,54
525,57
-175,67
500,00
487,20
-1 316,86
-306,90
3 000,00
-4 009,96
6 072,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265,17
265,17
246,00
1,79

Opbrengsten
Omzet
Verkopen
Streekproducten
Brochures
Cadeaubonnen
Promotiemateriaal(postkaarten e.a)
Publicaties

BUDGET
177 984,92
6 200,00
2 200,00
200,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00

uitgevoerd
178 514,96
8 176,85
2 707,40
188,90
811,00
720,00
608,80
378,70

rest
-530,04
-1 976,85
-507,40
11,10
189,00
280,00
-608,80
-378,70
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Bijdrage in publicaties
Evenementenbrochure
Routekaarten
Toeristische kaart
Glutenvrij Meetjesland
Winterbrochure
Bijdrage in sectormomenten
Recuperatie bedrijfskosten (doorgerekende kosten)
Lidgeld, schenkingen, legaten, subsidies
Lidgeld
Gemeenten
Toerisme Oost-Vlaanderen
Schenkingen
Legaten
Subsidies
Projectmatige subsidies
Toerisme Vlaanderen
Vlaamse intersectorale akkoorden
Andere bedrijfsopbrengsten
Ontvangst huur gebouwen
Vergoeding verzekeringen
varia
Diverse fin. Opbrengsten
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3 500,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
171 784,92

2 700,00
2 700,00

800,00
800,00
0,00
0,00
0,00

655,50
2 113,95
161 654,69

38 392,46
38 392,46

38 392,46
38 392,46

95 000,00
95 000,00
95 000,00

84 869,77
84 869,77
82 805,52
2 064,25
8 552,30
0,00
7 909,79
642,51
131,12

-655,50
-1 613,95
10 130,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 130,23
10 130,23
12 194,48

8 600,00
0,00
7 900,00
700,00

47,70
0,00
-9,79
57,49
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Balans
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