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Voorwoord
We konden er met de vieringen van 100 jaar en de 100ste Ronde van Vlaanderen in de
afgelopen jaren niet van onderuit dat de Vlaamse Ardennen vooral als regio voor sportief
fietsen in de belangstelling kwam te staan. Neem daarbij nog de succesvolle organisatie van
het WK Wielrennen voor Journalisten in 2010 in Lierde dat 5 jaar later navolging kreeg met
een 2de Belgische editie van het WK voor Journalisten in 2015 in Oudenaarde, de nieuwe
aankomstplaats van de Ronde in Oudenaarde, de dorpen van de Ronde enz...
Als gevolg hiervan staan Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen nu wel heel duidelijk op de
kaart als respectievelijk belangrijkste wielerhoofdstad en wielerregio wereldwijd.
Eens de wielerkaravaan voorbijgetrokken en het stof op de kasseikoppen terug is gaan
liggen, kon het landschap als belangrijkste troef van de Vlaamse Ardennen weer volledig tot
haar recht komen en kon ook de rust in alle stilte terugkeren. Meer nog dan de sportieve
fietser is het dan de beurt aan de wandelaar om naar de Vlaamse Ardennen af te zakken.
De Vlaamse Ardennen uitbouwen en in de markt zetten als dé wandelregio in Vlaanderen is
een belangrijke ambitie uit het nieuwe beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen
2016 - 2020. Het jaar 2017 stond daarom volledig in het teken van wandelen. Toerisme
Oost-Vlaanderen investeerde heel wat middelen om het wandelproduct in de Vlaamse
Ardennen verder uit te breiden en te versterken. Het resulteerde in 2017 in het vernieuwde
wandelnetwerk ‘Getuigenheuvels’ en ook twee bijkomende nieuwe wandelnetwerken werden
onder de namen ‘Zwalmvallei’ en ‘Bronbossen’ aan het aanbod toegevoegd. In totaal goed
voor meer dan 800 km aaneensluitende wandelpaden in Vlaanderens Mooiste Landschap.
De benaming van de nieuwe campagne ‘Het Wandelwalhalla’ geeft duidelijk weer waar deze
regio voor staat en voor welke bezoeker deze regio aan absolute aanrader is. De nieuwe
campagne heeft niet alleen een sterke merknaam gekregen maar mag ook vernieuwend
worden genoemd. De campagne loopt volledig online en influencers worden ingezet om aan
de hand van hun eigen ervaringen en verhalen over het wandelwalhalla potentiële bezoekers
uit binnen- en buitenland warm te maken voor een bezoek aan de Vlaamse Ardennen als
een veelzijdige en uitdagende wandelregio.
In een wereld waar alles steeds sneller gaat en veranderd, is het goed vast te stellen dat ook
in de Vlaamse Ardennen niet wordt stilgestaan. Vanuit het gedachtengoed van het nieuwe
beleidsplan werd zoals dit jaarverslag u ook zal duidelijk maken, meteen ook de daad bij het
woord gevoegd en werden nieuwe initiatieven en acties waardoor de Vlaamse Ardennen zich
als een belangrijke toeristische regio in (Oost)-Vlaanderen kunnen blijven handhaven.

Luc Hoorens
Voorzitter
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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 2017 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 opgenomen in de lijsten per 1 januari 2017.
1.1.1. Nieuwe vertegenwoordigers in de algemene vergadering
De samenstelling van de algemene vergadering werd per 1 januari 2017 aangepast na de
wissel

van

mevrouw

Caroline

De

Padt

door

mevrouw

Deborah

Ongena

als

vertegenwoordiger voor TOV en ook na de wissel van mevrouw Agnes Van Crombrugge
door mevrouw Brigitte Vanhoutte als schepen bevoegd voor toerisme van de Stad Ronse.
Ook bij de private leden werd mevrouw Tineke Vandevelde als vertegenwoordiger voor het
CRVV in de lijst definitief vervangen door de heer Marnix Van Breusseghem.
Op de gemeenteraad van 20 november 2017 nam de gemeenteraad van Lierde kennis van
het ontslag van de heer Rudy Mortier als schepen bevoegd voor toerisme. De
gemeenteraad zal pas in de loop van 2018 overgaan tot het aanduiden van een nieuwe
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw.

1.1.2. Samenstelling raad van bestuur
Er vonden geen wijzigingen plaats binnen de raad van bestuur van Toerisme Vlaamse
Ardennen vzw in de loop van 2017. Alleen de lijst van bestuurders werd per 1 januari 2017
aangepast na aanstelling van Frederik Van Driessche als nieuw bestuurder sinds juni 2016.
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1.2. Algemene Vergadering Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2017
Provincie

Vertegenwoordiger

Functie

TOV
TOV
TOV
TOV
TOV
TOV
TOV

Eddy Couckuyt
Katia Versieck
Mieke Belmans
Pierre Goffaux
Hugo Leroy
Hilde De Sutter
Deborah Ongena

Gedeputeerde
Algemeen Manager
Manager
Manager
Bestuurder TOV
Bestuurder TOV
Consulent verblijfstoerisme 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
Jean-Marie De Groote
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
Schepen
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
Horeca Vlaamse Ardennen
CRVV
Unizo Oudenaarde
Pasar Z.O.-Vlaanderen

Coördinator
Zelfstandige
Bediende
Regioverantwoordelijke
Diensthoofd

Els Eeckhout
Luc Beert
Marnix Van Breusseghem
Johan Michels
Marie-Claire Martens
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1.3.

Raad van Bestuur Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2017

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
Frederik Van Driessche

RLVA
Horeca Vlaamse Ardennen

Coördinator
Bestuurder

Bestuurder z/stemrecht

Vertegenwoordiger

Functie

Herman De Vos

KVVV Zottegem

Voorzitter

1.4.

Gemachtigden Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2017

Mandaat
Voorzitter
Ondervoorzitter
Penningmeester
Secretaris

Gemachtigde
Luc Hoorens
Kristin Vangeyte
Herman De Vos
Wim Haesebeyt

Vereniging / Instantie
Herzele
Geraardsbergen
KVVV Zottegem
TOV (regiocoördinator)
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2. STATUTAIRE WERKING
2.1. Raad van Bestuur dd° 2 februari 2017
De raad van bestuur kwam samen op donderdag 2 februari 2017 om 16u in Pam Velzeke te
Zottegem.


Aanwezig:
- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Brigitte Vanhoutte, Marnic De Meulemeester,
Hugo Leroy, Els Eeckhout, Frederik Van Driessche
- niet-stemgerechtigd: Herman De Vos, An De Pauw en Wim Haesebeyt
- verontschuldigd: Katia Versieck, Mieke Belmans, Kristin Vangeyte



Agenda:
- goedkeuring verslag voorgaande vergadering dd. 1 december 2016 te Herzele
- organisatie “interne beurs”
- gunning opdracht wandelcampagne Vlaamse Ardennen 2017
- wandel- en Rondetoerisme
- ondersteuning sector bij uitbouw positionering wandelregio Vlaamse Ardennen
- stand van zaken analyse noden/behoeften ondersteuning lokale wandelroutes
- evaluatie deelname ism CRVV en Stad Oudenaarde aan “Velofollies” te Kortrijk
- insertcampagne magazine ‘Bahamontes’ ter promotie van het wielererfgoed
- bezoek Peter De Wilde aan steden en hefboomprojecten in de Vlaamse Ardennen
- leaderproject ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’
- stand van zaken Leaderproject met afsluit 1ste fase ‘Onderzoeksfase’
- project ‘Gestroomlijnd Landschap Ophasseltbeek-Terkleppebeek
- varia:
- Planning vergaderingen 2017
- Regiopocket en toeristische kaart Vlaamse Ardennen

2.2. Raad van Bestuur dd° 20 april 2017
De raad van bestuur kwam samen op donderdag 20 april 2017 om 14.00u in Stokerij
Van Damme, Balegem.


Aanwezig:
- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Brigitte Vanhoutte, Kristin Vangeyte, Katia Versieck,
Hugo Leroy, Els Eeckhout, Frederik Van Driessche
- niet-stemgerechtigd: Herman De Vos, An De Pauw en Wim Haesebeyt
- verontschuldigd: Marnic De Meulemeester, Mieke Belmans
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 Agenda:
- goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 2 februari 2017 te Velzeke
- statutaire werking
- goedkeuring rekeningen 2016
- nieuw voorstel jaarverslag 2017
- opmaak agenda algemene vergadering dd. 16-06-2017 om 16.00u
- topwandelregio
- evaluatie wintercampagne ‘Wandelen in de Vlaamse Ardennen (TOV/TVA)
- opstart nieuwe, grote wandelcampagne -> gunnen opdracht wandelcampagne
- stand van zaken digitaal wandelplatform
- samenwerkingsproject Leader VA en Pajottenland rond ‘Toeristische onthaal’
- aanmelding nieuwe Leaderprojectideeën met gevraagde engagementen van TVA
- kasteel van Leeuwergem
- streekmotor 23
- nieuwe plattelandsprojectidee RLVA rond bakovens in de VA: “Vuur doet leven”
- varia

2.3. Algemene Vergadering dd° 16 juni 2017
De algemene vergadering kwam samen op vrijdag 16 juni 2017 om 16.00u in de Raadszaal
ven het Stadhuis van Geraardsbergen.


Aanwezig:
- stemgerechtigde leden: Pierre Goffaux (TOV), Hugo Leroy (TOV), Johan Thomas
(Brakel), Kirstin Vangeyte (Geraardsbergen), Luc Hoorens (Voorzitter, Herzele),
Janna Bauters (Horebeke), Rudy Mortier (Lierde), Ann De Tollenaere (Maarkedal),
Jean-Marie De Groote (Oosterzele), Guido De Temmerman (Zwalm), Herman De
Vos (Penningmeester, KVVV Zottegem), Guy De Vos (GVVV Vlaamse Ardennen),
Werner Eeckhout (VVV Oosterzele), Frederik Van Driessche (Horeca Vlaamse
Ardennen), Els Eeckhout (RLVA), Johan Michiels (Unizo), Marie-Claire Martens
(Pasar)
- aanwezig zonder stemrecht: Wim Haesebeyt (regiocoördinatie, secretaris), Vera De
Temmerman (regiocoördinatie), Rina Cosyns (Geraardsbergen), Silke Van der
Schraeghe (Wortegem-Petegem)
- verontschuldigde leden: Eddy Couckuyt (TOV), Katia Versieck (TOV), Mieke
Belmans (TOV),Hilde De Sutter (TOV), Deborah Ongena (TOV), Dirk Martens
(Gavere), Kristof Callens (Kruishoutem), Frank De Backer (Kluisbergen), Marnic De
Meulemeester (Oudenaarde), Brigitte Vanhoutte (Ronse), Maarten Van Tieghem
(Wortegem-Petegem), Sabrina Coppens (Sint-Lievens-Houtem), Kathelijne Van
Betsbrugge (Zingem), Kurt De Loor (Zottegem), Eric Van Cauwenberghe (VVV
Brakel)
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Agenda:
- goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 11 december 2016 te Zottegem
- bespreking en goedkeuring jaarverslag en jaarrekeningen 2016
- uitvoering marketingactieplan 2017
- ambitie ‘Wandelregio tegen 2020!’
- lancering nieuwe wandelnetwerken
- stand van zaken digitaal wandelplatform Vlaamse Ardennen
- logeren in de Vlaamse Ardennen

2.4. Raad van Bestuur dd° 19 oktober 2017
De raad van bestuur kwam samen op donderdag 19 oktober 2017 om 14.00u in de
Regiocoördinatie Vlaamse Ardennen te Ronse.


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



Agenda:
- goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 20 april 2017 te Velzeke
- campagne ‘Het Wandelwalhalla’
- vernieuwd toeristisch onthaalnetwerk Vlaamse Ardennen
- nieuw goedgekeurde en nog goed te keuren projecten van partners in de regio
- Homeland of Cycling
- Adriaan Brouwer 2018
- Landschapstoerisme investeert
- Landschapspark Leeuwergem
- stand van zaken budget en rekeningen en grootte eigen vermogen 2017
- bespreking van enkele ontvangsten en uitgaven
- voorstel budget 2018
- varia

2.5. Raad van Bestuur dd° 24 november 2017
De raad van bestuur kwam samen op donderdag 24 november 2017 om 14.00u in B&B Het
Blauwe Huis, Sint-Goriks-Oudenhove


Aanwezig:
- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Hugo Leroy, Frederik Van Driessche, Els Eeckhout,
Brigitte Vanhoutte, Kristin Vangeyte, Mieke Belmans, Marnic De
Meulemeester
- niet-stemgerechtigd: Herman De Vos, An De Pauw, Wim Haesebeyt
- verontschuldigd: Katia Versieck
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Agenda:
- goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 19 oktober 2017 te Ronse
- verslag ambtenarenoverleg dd. 23 november 2017 te Lierde
- digitaal wandelplatform
- marketingactieplan 2018
- screening onthaalpunten platteland
- nieuwe stand van zaken budget en rekeningen 2017
- definitief voorstel budget 2018
- opmaken agenda algemene vergadering dd. 8 december 2017
- varia

2.6. Algemene Vergadering dd° 8 december 2017
De algemene vergadering kwam samen op vrijdag 8 december 2017 om 16.00u in Hotel
Horenbecca te Sint-Maria-Horebeke.


Aanwezig:
- stemgerechtigd: Luc Hoorens (voorzitter- Herzele), Johan Thomas (Brakel),
Dirk Martens (Gavere), Jean-Marie De Groote (Oosterzele), Kathelijne Van
Betsbrugge (Zingem), Marnic De Meulemeester (Oudenaarde), Janna Bauters
(Horebeke), Ann De Tollenaere (Maarkedal), Guido De Temmerman (Zwalm),
Maarten Van Tieghem (Wortegem-Petegem), Eddy Couckhuyt (gedeputeerde,
TOV), Katia Versieck (TOV), Hugo Leroy (TOV), Eric Van Cauwenberge en José
Duprez (VVV Brakel), Herman De Vos (KVVV Zottegem), Werner Eeckhout (VVV
Oosterzele), Frederik Van Driessche (Horeca Vlaamse Ardennen)
- aanwezig zonder stemrecht: An De Pauw (regiocoördinatie) en Wim Haesebeyt
(regiocoördinatie, secretaris)
- verontschuldigd: Kristin Vangeyte (Geraardsbergen), Frank De Backer
(Kluisbergen), Brigitte Vanhoutte (Ronse), Sabrina Coppens (Sint-Lievens-Houtem),
Kurt De Loor (Zottegem), Mieke Belmans (TOV), Pierre Goffaux (TOV), Hilde De
Sutter (TOV), Deborah Ongena (TOV), Marnix Van Breusseghem (CRVV), Johan
Michels (Unizo), Marie-Claire Martens (Pasar), Els Eeckhout (RLVA)



Agenda:
- goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 16 juni 2017 te Geraardsbergen
- statutaire werking
- uitvoering marketingsactieplan 2017
- geplande acties per strategische doelstelling of ambitie
- ambities 1 en 2: ‘Topwandelregio tegen 2020’ en ‘Ronde en het Wielererfgoed’
- ambitie 3: ‘Landschapsbeleving’
- ambities 4 en 5: ‘Samen Sterk’ en ‘Verblijfstoerisme’
- voorstel marketingactieplan 2018
- voorstel budget 2018
- varia
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3. ACTIVITEITENVERSLAG
3.1. Infrastructuur
3.1.1. Lancering nieuwe wandelnetwerken Vlaamse Ardennen
Op dinsdag 27 juni 2017 stelde Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor toerisme in OostVlaanderen, tijdens een persconferentie aan de Zwalmmolen de nieuwe wandelnetwerken
voor aan pers en publiek. Daarmee werd meteen werk gemaakt van de ambitie
‘Topwandelregio tegen 2020’ als één van de grote ambities in het nieuwe beleidsplan voor
toerisme in de Vlaamse Ardennen.
Drie nieuwe en vernieuwde aaneengesloten wandelnetwerken maken van de Vlaamse
Ardennen één van de grootste wandelgebieden (850 km wandelpaden) in Vlaanderen.
Het bestaande wandelnetwerk ‘Getuigenheuvels’ (300 km wandelpaden) in de gemeenten
Kluisbergen, Ronse, Oudenaarde, Maarkedal, Brakel en Horebeke bestaat al sinds 2010
maar werd hier en daar opgewaardeerd en aangepast om aan te sluiten aan de nieuwe
wandelnetwerken.
Het wandelnetwerk ‘Bronbossen’ - goed voor 350 km wandelpaden - sluit er oostelijk
perfect op aan en voert de wandelaars door de gemeenten Brakel, Lierde, Geraardsbergen
en zelfs een stukje in Ninove. Het Oost-Vlaamse gedeelte van het wandelnetwerk
‘Pajottenland’ en gelegen in het ‘Stiltegebied’ werd dus in dit netwerk geïntegreerd.
Het wandelnetwerk ‘Zwalmvallei’ omvat ongeveer 200 km aan wandelpaden en loopt door
de gemeenten Zwalm, Horebeke, Brakel, Oudenaarde en Zottegem. Een klein maar
gevarieerd gebied met enkele bijzondere troeven zoals de Zwalm met zijn vele watermolens,
het Enamebos en het Mijnwerkerspad om maar enkele te noemen.
Voor elk van de nieuwe wandelnetwerken werd door Toerisme Oost-Vlaanderen een
nieuwe wandelnetwerkkaart uitgegeven en werd ook de nieuwe belevingsgids
‘Koplopen’ met 5 uitgestippelde wandellussen op de wandelnetwerken gelanceerd.
De nieuwe wandelnetwerkkaarten en de nieuwe publicatie worden door Toerisme OostVlaanderen te koop aangeboden aan € 6 maar kunnen ook als een totaal pakket worden
aangekocht voor € 19,95.
Om de sector bij de nieuwe wandelproducten nauwer te betrekken werden in 2017 twee
reeksen van vijf gratis wandelkaartjes gerealiseerd in een handig A5-formaat die via de
horeca aan het brede wandelpubliek worden aangeboden om op die manier stukjes van de
wandelnetwerken te leren ontdekken en om het systeem van knooppunten te leren kennen.
Deze nieuwe wandelnetwerken zijn het resultaat van het goedgekeurd project
‘Wandelnetwerken Vlaamse Ardennen’ een realisatie van Toerisme Oost-Vlaanderen
(met steun van Toerisme Vlaanderen d.m.v. subsidies uit het impulsfonds.
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3.2. Marketing en promotie
3.2.1. Algemene visie en uitgangspunten
In het marketingactieplan voor 2017 dat aan de algemene vergadering ter goedkeuring werd
voorgelegd, werden een aantal strategische beleidslijnen en waarden als belangrijkste
uitgangspunten naar voor geschoven:
-

De Vlaamse Ardennen in de markt zetten als dé wandelregio tegen 2020;
Het landschap van de Vlaamse Ardennen meer belevingsvol en toegankelijk maken;
De Ronde en het wielererfgoed als uniek aanbod en door een nieuw op te zetten
samenwerkingsverband als troef verder uitspelen;
Het concept ‘Samen Sterk’ in de dagelijkse werking en projecten implementeren;
In alles wat we doen oog hebben voor het verhogen van het verblijfstoerisme als
economische component;
Gedragenheid al écht engagement;
Gastheerschap en kwaliteitsvol onthaal;

3.2.2. Specifiek aandachtspunt voor 2017
Met het lopende impulsproject ‘Wandelnetwerken Vlaamse Ardennen’ van Toerisme OostVlaanderen dat zelfs al in een vergevorderde fase zit, was het niet meer dan logisch dat de
ambitie ‘Topwandelregio tegen 2020!’ een absolute prioriteit werd voor 2017. Zowel op vlak
van productontwikkeling als op vlak van promotie werden daarom al heel wat initiatieven
genomen en budget vrijgemaakt om actie te ondernemen.
Na de vieringen van 100 jaar en de 100ste Ronde van Vlaanderen ging in 2017 onze grootste
aandacht niet naar de sportieve fietser of wielerliefhebber, maar wel naar de wandelaar, in
aantal misschien wel de grootste doelgroep voor het toerisme in de Vlaamse Ardennen.

3.2.3. Promotie wandelen
a. Wandelcampagne
De realisatie van de nieuwe wandelnetwerken in de Vlaamse Ardennen eind juni 2017 werd
het startsein voor een grootschalige toeristische promotiecampagne die in samenwerking
met het reclamebureau ‘Lobkeymonster’ uit Gent werd op touw gezet.
De campagne was het resultaat van een overheidsopdracht, uitgeschreven door de dienst
marketing van TOV als een 2-jarige opdracht opgedeeld in 2 fasen.
Voor de 1ste fase in 2017 werd een budget vrijgemaakt van € 135.000 excl. BTW waarvan
€ 20.661 excl. BTW voor rekening van TVA. Het leeuwenaandeel van de middelen werd
gehaald uit het impulsproject ‘Wandelnetwerken Vlaamse Ardennen’ van Toerisme
Vlaanderen met cofinanciering van TOV. In 2018 zullen opnieuw middelen worden voorzien
door TOV en TVA om de opdracht ook zonder subsidies te kunnen verderzetten.
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De campagne heeft als doel de Vlaamse Ardennen als topwandelbestemming te
positioneren of anders gezegd de Vlaamse Ardennen als een belevingsmerk voor
wandelaars in de markt te zetten.
Om zoveel mogelijk bezoekers hiervoor warm te maken, werd een onlinecampagne
uitgewerkt met influencers of bloggers aan zet. De vele rationele of emotionele argumenten
die kunnen aangehaald worden om naar de Vlaamse Ardennen te komen wandelen vinden
we uiteindelijk ook terug in de meer dan 30 verhalen die werden uitgeschreven door de
influencers die hier op één of andere dag of dagen en in één of andere uithoek van de
Vlaamse Ardennen waar wandelnetwerken zijn, hebben vertoefd. Een mama van vijf, een
jong gezin, vrienden op stap, een wandelclub, oudere of jongere koppels en dergelijke meer
hebben de campagne vorm te geven. Elk met hun verhaal en elk met hun ervaring met de
wandelnetwerken hebben ze de Vlaamse Ardennen in woord en beeld uit de doeken gedaan
en via de sociale media gedeeld.
Lijst: Overzicht blogs wandelwalhalla per 31-12-2017
1. Op safari in en rond de Zwalmvallei
Horebeke
2. Slapen in een geitenboerderij
St.-L.-Houtem - Zottegem – Zwalm
3. Topgastronomie en prachtige natuur
Zottegem - Zwalm
4. Wandelen en (culinair) genieten
Ronse - Oudenaarde
5. Stilte versus feestgedruis
Brakel-Geraardsbergen-Zottegem
6. De zuivere lucht in de Vlaamse Ardennen
Kluisbergen
7. Een stadsmeisje in de natuur
Horebeke - Oudenaarde
8. Het bos op je bord
Zwalm - Brakel - Lierde
9. Stappen met Fer
Kruishoutem - Zottegem
10. Op stap in de velden
Oudenaarde - Ronse - Wort.-Pet.
11. Wandelen in ’t Burreken
Brakel - Horebeke – Maarkedal
12. Verjaardagsweekend in de Vlaamse Ardennen Oudenaarde – Ronse
13. Paars bloementapijt in het Brakelbos
Brakel - G’bergen - Zwalm
14. Met de alpaca’s op teambuilding
Michelbeke - Etikhove
15. Puur Natuur
Brakel – Zottegem – Zwalm – S-L-H
16. Tussen wind- en watermolens
Zwalm
17. Met de hond in de bosjes
Brakel
18. Met de kids als gids
Ronse
19. Camping Koppenberg
Oudenaarde
20. 4 x Herbronnen in de bronbossen
Brakel – Geraardsbergen
21. 3 x Uitgedaagd in de Vlaamse Ardennen
Maarkedal – Horebeke - Brakel
22. Voorbereiding op de Dodentocht
Brakel/G’bergen/Horebeke/Maarkedal/Oud./Zwalm
23. In de voetsporen van Jan De Lichte
Zottegem-Zwalm-Horebeke
24. Laat je inspireren voor een herfstwandeling
WNW-Vlaamse Ardennen
25. Met de benewagen door de Vlaamse Ardennen Kluisbergen
26. Brakel in beeld
Brakel
27. Een avontuurlijk weekendje weg
Brakel-G’bergen-OudenaardeRonse
28. Peddelen en dauwtrippen
Wort.-Pet. – Maarkedal – Oud. - Brakel
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29. Met het baasje op wintertrip
30. Langs brouwers en kroegen

Zwalm – Oudenaarde - Kruishoutem
Lierde – Herzele - Gavere

Het resultaat werd een rijk gestoffeerde campagnesite www.wandelwalhalla.be en vele
likes op facebook en foto’s op instagram, e-nieuwsbrieven, google ads en ook vermeldingen
op de eigen kanalen van de influencers zelfs.

Ook met een 2-tal filmpjes werden gelijkaardige verhalen met bewegende beelden gebracht
om potentiële wandelaars te overhalen om naar de Vlaamse Ardennen te komen:
1. Laat je inspireren voor een herfstwandeling (Koppenberg(bos) Oudenaarde)
2. Een avontuurlijk weekendje weg in Kwaremont (Kluisbergen)
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2017 werd afgesloten met de wintercampagne ‘10x Overwinteren in het wandelwalhalla’.
Tien tips om ook in de wintermaanden het wandelwalhalla te komen beleven:
1. Op stap met vrienden
2. Op kroegentocht
3. Op gezinsuitstap
4. Binnenpretjes
5. Sauna & Wellness
6. Outdoor avontuur
7. Gezellig binnen
8. Romantische logies
9. Genieten aan tafel
10. Kuieren langs kunst

In de buurt van Geraardsbergen
In de buurt van Geraardsbergen
In de buurt van Zwalm
Indooractiviteiten in en rond Oudenaarde
Stoom aflaten in de buurt van Zwalm
In de buurt van Korsele (Horebeke)
Gezelligheid troef in en rond Brakel
De liefde vieren in de buurt van Korsele
In de buurt van Brakel
In de buurt van Zulzeke

De digitale brochure ’10x Overwinteren’ werd aangevuld met een aantal tips over winterse
evenementen in de Vlaamse Ardennen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schitterend Geraardsbergen (8/12 t/m 7/01)
Winterconcert Gospodi in Pam Ename (9/12)
Kerstmarkt in Oudenaarde (15/12 t/m 24/12)
Carnaval in Zottegem (4/01 t/m 14/01/2018)
Bommels in Ronse (6 t/m 8/01/2018)
Giet zelf uw geutelingen in Brakel (14/01 t/m 11/03/2018)
Krakelingen & Tonnekensbrand in Geraardsbergen (25/02/2018)

Totaal budget
Budget en uitgaven TVA

: € 163.350 incl. BTW
: € 25.000 incl. BTW

De financiering van deze campagne werd mogelijk dankzij subsidies van Toerisme
Vlaanderen uit het impulsproject ‘Wandelnetwerken Vlaamse Ardennen’ aangevuld met
cofinanciering van Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaamse Ardennen.

b. Ondersteunende online promotie wandelen via social media kanalen VA
In 2017 maakte TVA een budget vrij om naast de wandelcampagne nog extra promotie te
maken voor activiteiten gelinkt aan wandelen in de Vlaamse Ardennen zoals:
-

Promoten van wandelroutes die niet in het gebied van de wandelnetwerken liggen;
Facebook ads via de eigen facebookpagina van TVA voor acties buiten de campagne

Budget TVA
: € 20.000
Totale uitgaven 2017 : € 5.877
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3.2.4. Publicaties
a. Regiopocket Vlaamse Ardennen 2017
Ook in 2017 bleef de regiopocket of toeristische gids een vaste waarde
onder de toeristische publicaties voor de Vlaamse Ardennen. Het biedt
een totaaloverzicht van het toeristisch-recreatieve aanbod in de streek.
Buiten de jaarlijkse actualisatie van de inhoud werd er weinig gewijzigd
aan de pocket ten opzichte van 2016. Met de toppers en tips voor trips
vooraan in de pocket, worden de highlights van de Vlaamse Ardennen
extra in de kijker gezet en wordt de Vlaamse Ardennen als een
toeristische bestemming voor de actieve toerist extra benadrukt.

Ook de logies hebben in de regiopocket een plaats. Zo wordt het ruime aanbod per
gemeente en per type logies in de Vlaamse Ardennen overzichtelijk weergegeven.
Met de nieuwe coverfoto wordt het landschap andermaal als overkoepelend thema
uitgespeeld. De pocket heeft 160 binnenpagina’s en 8 extra pagina’s hardcover wat toelaat
een uitvouwbaar overzichtskaartje en extra promotiepagina’s in te lassen. De pocket werd
gedrukt door drukkerij Lowyck en opgemaakt door Graffito.
Budget
Totale kosten

: € 20.000
: € 18.007

Opmaak en layout
Drukwerk
Oplage:

: € 3.561
: € 14.446
: 25.000 ex.

b. Toeristische kaart Vlaamse Ardennen
Bij de lancering van het nieuwe beleidsplan voor toerisme in de
Vlaamse Ardennen eind oktober 2016 werd een nieuwe toeristische
kaart uitgegeven op € 25.000ex. Deze kaart werd gedrukt door Lowyck
en opgemaakt door Publi Style Graphics.
In 2017 werd geen budget meer voorzien voor een toeristische kaart
maar werden de kaarten volop verspreid in de regio. Einde 2017 bleek
dat er nog voldoende toeristische kaarten in voorraad te waren zodat
een herdruk nog niet aan de orde was.

Budget
Kosten

:€0
:€0

Oplage: 25.000ex. – Voorraad einde 2017: 8.000 ex.
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c. Plan Bier Vlaamse Ardennen
De Plan Bierkaart Vlaamse Ardennen werd in 2015 gelanceerd in
het kader van het jaar van het bier. In 2017 heeft deze kaart
ondertussen een vaste plaats verworden in het aanbod aan
publicaties van de Vlaamse Ardennen.
In totaal werden al 26.527 ex. van de Plan Bierkaart Vlaamse
Ardennen verspreid:
- 2015: 13.401 ex.
- 2016: 5.813 ex.
- 2017: 7.313 ex.
In 2017 werd de kaart daarom terug in herdruk gegeven bij
drukkerij Die Keure.

Budget: post publiciteit
Kostprijs herdruk : € 1.911,29
Oplage
: 10.000 ex.
Opmaak
: TOV

d. Koerskaart
Nieuw in 2017 is de ‘Koerskaart Vlaamse Ardennen’.
De koerskaart Vlaamse Ardennen geeft een overzicht van concrete
tips die wielerliefhebbers kunnen interesseren om te komen
ontdekken in de Vlaamse Ardennen. Anders dan de uitgave ‘De
Mooiste Rondes’ met concrete uitgestippelde routes langs het
knooppuntennetwerk, is de koerskaart meer iets voor wie in
wielererfgoed geïnteresseerd is.
De koerskaart kwam tot stand door een samenwerkingsverband
met de uitgeverij Bahamontes uit Gent, Toerisme Oost-Vlaanderen
en Toerisme Vlaamse Ardennen.
Totale kostprijs
Budget Rondetoerisme
Totale kosten TVA

: € 18.732
: € 10.000
: € 9.366

Budget TOV

: € 9.366

Opmaak, uitwerking en druk : Uitgeverij Bahamontes en dienst marketing TOV
Oplage
: 13.000 ex. insert magazine Bahamontes + 12.000 ex overdruk
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3.2.5. Beurzen
Ook in 2017 verkoos Toerisme Vlaamse Ardennen samen met haar 4 steden en de
gemeente Brakel om aanwezig te blijven op een aantal beurzen in binnen- en buitenland:


Vakantiebeurs Utrecht van 10 t/m 15 januari 2017



Velofollies Kortrijk van 20 t/m 22 januari 2017



Vakantiesalon Brussel van 2 t/m 5 februari 2017
Voor de deelname aan Velofollies in Kortrijk
werd door het CRVV een nieuwe stand
gebouwd voor de komende jaren. Naast een
tussenkomst in het standgeld werd in 2017 ook
een bijdrage gedaan in de kostprijs van de
vernieuwde stand (1/3 CRVV, 1/3 TVA en 1/3
Oudenaarde). Het budget voor beurzen werd
hierdoor licht overschreden.

Budget
: € 9.000
Totale kosten: € 10.632

3.2.6. Pers
Het is niet toevallig dat het wandelen nu meer op de voorgrond treedt bij het merendeel van
de persartikels. Hierbij een overzicht van een aantal door ons geselecteerde en
teruggevonden persartikels.


17/01/2017 : EU Today, An “undiscovered” gem in Belgium’s “other” Ardennes



19/05/2017: Het Laatste Nieuws, “Goeie benen ? Vooral een fantastische fiets!”



13/06/2017: Het Nieuwsblad, Johan Museeuw duikt ‘Met Vier in Bed’



19/06/2017: Het Nieuwsblad, Driedaagse wandeling over Romeinse heirwegen



27/06/2017: Het Nieuwsblad, VA wordt Wandelwalhalla met 850 km wandelplezier



27/06/2017: Persbericht: Vlaamse Ardennen wordt Wandelwalhalla
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27/06/2017: Belga, Vlaamse Ardennen wordt Wandelwalhalla met twee nieuwe
wandelnetwerken



02/07/2017: De Zondag, Nieuwe knooppuntennetwerken voor Vlaamse Ardennen



Sept. 2017: Walking Magazine, Vlaamse Ardennen wordt Wandelwalhalla



20/09/2017: Goed Gevoel, De Vlaamse Ardennen



29/09/2017: Het Laatste Nieuws: Gratis poffertjes in Zwalmmolen



30/09/2017: Steps City Magazine, Een schat aan erfgoed



03/10/2017: Steps, De pure schoonheid van de Vlaamse Ardennen



19/10/2017: Libelle, 100 x uniek logeren



26/10/2017: Reiswijzerkidsenco.nl: Wandelen met kinderen in de Vlaamse Ardennen

Budget
: € 2.500
Totale kosten TVA : € 2.341,75
Andere financiering : Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen

3.2.7. Publiciteit en promotie
Dit budget wordt voorzien voor bijdrukken of onverwachte en beperkte promotiekosten of
opportuniteiten die gedurende het jaar kunnen opduiken.
Dit was in 2017 het geval met:
- kosten voor herdruk Plan Bierkaart Vlaamse Ardennen: € 1.911,29
- nieuwe aankleding van de promotiestand + balie voor beurzen en events: € 1.222,10
- herdruk nieuwe stickers voor infozuilen (vb. Huisekoutermolen): € 73,25
Budget
: € 5.000
Totale kosten: € 3.206,64

3.2.8. Fotosessie
Jaarlijks voorziet TVA een budget van € 2.000 om geregeld met nieuw fotomateriaal de
Vlaamse Ardennen als Vlaanderens Mooiste Landschap in de kijker te zetten. In 2016 werd
nog in het kader van de raamovereenkomst van TOV met fotograaf David Samijn nieuw
fotomateriaal aangekocht door TVA voor de promotie van de wandelnetwerkkaart van de
Zwalmvallei.
Daarnaast werd ook veel fotomateriaal online verzameld via de sociale media. Zo zorgen de
influencers of bloggers zelf voor veel fotomateriaal in het kader van hun opdracht maar ook
via instagram of andere sociale media komt heel wat fotomateriaal in ons datasysteem
terecht.
Budget
: € 2.000
Totale uitgaven: € 0
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3.3. Regio- en sectorwerking
Na de lancering van het nieuwe beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse Ardennen 20162020 wordt met de ambitie ‘Samen Sterk’ niet allen de nood aan maar ook het belang van
samenwerking binnen de regio nog meer op het voorplan gezet.
In het budget 2017 werd het budget sectorwerking meteen verhoogd van € 10.000 naar
€ 15.000 om meer overleg en samenwerking mogelijk te maken.
Ook het samenwerkingsproject tussen Leader Vlaamse Ardennen en Leader Pajottenland
was in dit verband mooi meegenomen om rond het thema ‘Nieuw toeristisch onthaal op het
platteland’ intensief met de sector samen te werken en van elkaar als wandelregio’s te leren.
Een extra budget van € 15.000 om te werken rond wandelonthaal werd vrijgemaakt. De
overeenkomst met de Leaderorganisaties liet in 2017 wel nog op zich wachten en kon pas
officieel van start gaan vanaf 1 januari 2018.

3.3.1. Stedenoverleg
Het stedenoverleg heeft als doel om met toerismeambtenaren de agendapunten van de
raden van bestuur voor te bereiden en daarnaast ook andere acties en projecten te
bespreken die vaak ten voordele van of samen met de steden worden genomen. Het
stedenoverleg vindt een 4-tal keer per jaar plaats maar heeft in 2017 slechts 2 maal plaats
gevonden.


Maandag 13 februari 2017 om 13u bij TVA te Ronse
Agenda: Bezoek Peter De Wilde (administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen aan
hefboomprojecten en steden Vlaamse Ardennen - Samenwerkingsproject
Leader Vlaamse Ardennen + Leader Pajottenland (actie + planning) Planning vergaderingen 2017 (RvB, AV, andere) - evaluatie beursseizoen –
evaluatie publicaties 2017 - koerskaart - wandelcampagnes 2017



Dinsdag 19 september 2017 om 9.30u te Oudenaarde
Agenda: Topwandelregio (campagne ‘Wandelwalhalla’ – sectormoment wandelen
op 26/09 te Parike – voorstellen nieuw digitaal platform digitale
erfgoedroutes – svz digitaal wandelplatform) – Landschapstoerisme (svz
project landschapsbeleving – nieuw projectidee Landschapstoerisme
Streekmotor23 – svz camping Oudenaarde) – Rondetoerisme
(gedeeltelijke goedkeuring project Homeland of Cycling – stopzetting
tijdsregistratie Rondehellingen en fin. Tussenkomst steden – integratie site
‘Ronde in Oudenaarde in de BJER-site – werk maken van overlegplatform
Rondetoerisme) – Sectorwerking (vernieuwen overlegstructuren in functie
van vernieuwd wandelonthaal en platform Rondetoerisme) – Planning 2018
(bespreken nieuw promotiemateriaal 2018 o.a. regiopocket in functie van
wandelregio – beursseizoen) – Toeren met taxi’s (factuur voor 100
voucher t.w.v. € 4.600 vóór afsluit project door Stad Oudenaarde)
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3.3.2. Ambtenarenoverleg
Het ambtenarenoverleg heeft als doel alle gemeenten van de Vlaamse Ardennen nauwer te
betrekken bij de toeristische regiowerking en hen ook maximaal inspraak te geven.
In het voorjaar van 2017 kwam in hoofdzaak het jaarlijks actieplan aan bod en werden de
lopende acties besproken. In het najaar was de bespreking van de noden en behoeften van
het digitaal wandelplatform het belangrijkste agendapunt.
Donderdag 27 april 2017 om 9.30u in B&B Het Natuurlijk Genot (Maarkedal)
Agenda: Sectorwerking (sectorwebsite www.sector.tov.be – toeristische initiatiefmap –
evaluatie interne beurs) – voorstelling marketingactieplan en budget 2017 –
evaluatie winter en voorjaar 2017 (wintercampagne wandelen – Rondetoerisme –
beursseizoen – nieuwe publicaties) – Topwandelregio (nieuwe campagne –
project landschapsbeleving en nieuwe goedgekeurde projecten Streekmotor23) –
Vernieuwd toeristisch onthaal (svz samenwerkingsproject)
Donderdag 23 november 2017 om 9.00u in B&B Eyckenmolen te Lierde
Agenda: Noden en wensen van gemeenten t.a.v. digitaal wandelplatform Vlaamse
Ardennen – Aanpak vernieuwd toeristisch onthaal

3.3.3. Logiesoverleg
De logies van de Vlaamse Ardennen worden op geregelde tijdstippen betrokken bij de
regiowerking (regiocoördinatie VA) en sectorwerking (TOV en Consulente Verblijfstoerisme).
Zo worden er doorheen het jaar diverse ontmoetingsmomenten georganiseerd waarbij veel
aandacht gaat naar regelmaat en professionalisering. In 2017 de logiesuitbaters uitgenodigd
door TVA op de interne beurs (zie verder).
Het jaarlijks logiesoverleg met Toerisme Oost-Vlaanderen en Logeren in Vlaanderen
Vakantieland vond dit jaar plaats op 22 mei 2017 van 10u tot 16.30u in de seminariezaal van
B&B Eyndevelde te Sint-Lievens-Esse (Herzele). Er werden presentaties gegeven door TV
(nieuw logiesdecreet), LIVV, TOV en TVA.
3.3.4. Andere sectormomenten
In 2017 maakte TVA voor sectorwerking € 15.000 vrij, een budget van dezelfde grootteorde
als in 2016 toen veel netwerk-, ontmoetings- en vormingsmomenten werden georganiseerd
voor de opmaak van het nieuwe beleidsplan.
Met de ambitie ‘Samen Sterk’ was het de bedoeling om deze manier van werken verder te
zetten. De sector nauwer betrekken bij de activiteiten van de vzw zoals de wandelcampagne
en de opstart van het samenwerkingsproject voor het vernieuwd toeristisch onthaal op het
platteland. Ook de organisatie van een eerste interne beurs was een prioriteit.
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a. Interne beurs Vlaamse Ardennen
Op vraag van de sector werd in het nieuwe beleidsplan voor toerisme in de Vlaamse
Ardennen opgenomen om jaarlijks een interne beurs te organiseren voor de sector in de
Vlaamse Ardennen met als doel elkaar beter te leren kennen en van elkaar betere
toerismemakers te maken door meer kennisuitwisseling, samenwerking en opleiding.
Een eerste interne beurs werd georganiseerd door de regiocoördinatie Vlaamse Ardennen
en vond plaats op donderdag 16 februari 2017 van 9.30u tot 16.30u in het P.E.C. te Ename.
In de voormiddag vond van 9.30u tot 12.00u de interne beurs plaats. Hiervoor hadden 26
toerismemakers een stand ingericht en bemand en hadden 98 personen zich als bezoekers
ingeschreven waarvan er zo’n 78 daadwerkelijk zijn komen opdagen.
Het namiddagprogramma startte om 13.15u. De aanwezigen werden in 2 groepen ingedeeld
en konden afwisselend volgende 2 workshops bijwonen:


basiskennis wandelen: voorstelling wandelproducten Vlaamse Ardennen – werken
met de wandelrouteplanner - hoe routeproblemen melden - goed praktijken



regiogevoel: praktijkvoorbeeld Pajottenland – een merk voor de VA ter versterking
van het regiogevoel – toerismemakers geven het merk Vlaamse Ardennen mee vorm

Totaal budget sectorwerking: € 15.000
Totale kosten interne beurs: € 3.499

b. Andere netwerk-, ontmoetings- en vormingsmomenten
Heel wat geplande overleg- en ontmoetingsmomenten voor de opstart van het vernieuwd
toeristisch onthaal op het platteland zijn door het uitblijven van de officiële goedkeuring door
de VLM, nog niet kunnen doorgaan. De nieuwe visie op toeristisch onthaal van Toerisme
Oost-Vlaanderen kon eind 2017 op de inspiratiedag wel al worden voorgesteld.

c. Aankoop promotiemateriaal ten voordele van de sector
Er werd in 2017 ook geïnvesteerd in:
- ontwikkeling en aankoop promozakjes ‘Wandelwalhalla’: € 1.706,04
- ontwikkeling en aankoop promotiemapjes ‘Wandelwalhalla’: € 1.237,98
Totaal budget Sectorwerking : € 15.000
Totale kosten promotiemateriaal: € 2.944
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4. PROJECTWERKING
4.1. Leaderproject ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’
Dit leaderproject werd door
Toerisme Vlaamse Ardennen
als hoofdpromotor en door
RLVA en Natuurpuntbeheer als
copromotoren ingediend
binnen het leaderthema
‘Ontwikkeling en promotie van de streekidentiteit’ en door de Plaatselijke Groep (PG) van
Leader Vlaamse Ardennen op 9 december 2015 goedgekeurd voor een totaal bedrag van €
117.000 en met een cofinanciering van 65% of € 76.050.


Korte omschrijving van het project
Het project wil met dit samenwerkingsverband de landschappelijke kwaliteit van de
Vlaamse Ardennen bevestigen en naar een hoger niveau tillen d.m.v. volgend actieplan:
- opmaken van een landschappelijk toeristisch plan/visie/profiel
- uitbouwen van een platform, netwerk, samenwerkingsverband
- versterken van de beeldkwaliteit van het landschap door concrete acties op het terrein
- valorisatie en innovatie van de streekidentiteit door het ontwikkelen en promoten van
streekgebonden landschappelijk aanbod ter versterking van de belevingswaarde van
het landschap in het buitengebied van de Vlaamse Ardennen



Realisaties gedurende 2017
Uit een lijst van 14 thema’s – resultaat van een intensieve inventarisatie en bevraging die bepalend zijn voor het Vlaamse Ardennen landschap, werden een 7-tal thema’s
geselecteerd waarrond het project acties wil realiseren:
- Wijmeniers en knotwilgen
- Reliëf, landschapsbakens en panorama’s
- Molenleven en watertoepassingen en -werking
- Geologie
- Fauna- en florakijkplekken
- Agrarisch natuurbeheer en sneukellandschappen
- Landschappen met een verleden

Elk van deze thema’s werden aan gebieden vastgelegd en mogelijke installaties werden
bedacht waarbij de concepten en het gebruik van natuurlijke materialen van belang zijn.
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De regio werd voor het project in 5 grote
gebieden ingedeeld om een maximale spreiding
van de acties te garanderen. De acties zullen in
clustervorm t.t.z. langs bekende wandelroutes of
wandelnetwerken worden uitgewerkt om de
beleving en de doelgerichtheid van het project te
maximaliseren (zie kaartje).
Volgende acties werden uitgewerkt of zijn nog in uitwerkingen:
- Wijmiers en knotbomen (Zingem): salicetum, kijkwand in vlechtwerk, levensloop wilg, …
- Reliëf (Kluisbergen – Maarkedal): hoogtepalen, kijkpalen, ligbanken, …
- Geologie (Brakel - Zottegem - Oosterzele): rustbanken, steenbrochette, vergrootglas, …
- Fauna- en Floraplekken (Zwalm): muurschildering + sculpturen Grote gele kwikstaart,…
- Molenleven (Zwalm): duiden van diverse houtsoorten in molenwerk, houten zithoek, …
- Agrarisch natuurbeheer (Kruishoutem, Oosterzele): sneukellandschappen, …
- Landschap met verleden (Wort.-Petegem): boekendreef in domein De Ghellinck, …

24

Totaal budget

: € 117.000 incl. BTW

- opmaak landschappelijk-toeristisch plan

: € 12.500

- vergoeding vrijwilligerswerk

: € 18.000

- investeringskosten op het terrein

: € 38.000

- personeelskosten (begeleiding op terrein)

: € 23.500

- promotie en communicatie

: € 22.000

- werkingskosten

: € 3.000

Financiering:

: € 117.000 incl. BTW

- TVA

: € 11.340

- RLVA

: € 8.960

- Natuurpuntbeheer

: € 20.650

- cofinanciering Leader (65%)

: € 76.050

Totale uitgaven

: € 27.375,27

- uitgaven 2016 TVA (plan/website/promo/werking) : € 6.809,15
- uitgaven 2017 TVA

:€

492,38

- uitgaven andere partners

: € 20.073,74

Totale ontvangsten

: € 17.793,93

- ontvangsten 2016 TVA (subsidies)

: € 4.425,95

- ontvangsten 2017 TVA (subsidies)

:€

- ontvangsten andere partners

: € 13.047,93

320,05

Om het project gerealiseerd te krijgen zal een projectverlenging aangevraagd worden om de
projectduur van 1 januari 2016 tot 30 juni 2018 met 6 maanden te verlengen tot 31-12 2018.
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4.2. Plattelandsproject ‘Streekfonds Vlaamse Ardennen en Denderstreek’
Het streekfonds Vlaamse Ardennen en Denderstreek kreeg de naam Streekmotor 23 en is
actief in 23 gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen. Streekmotor 23 zamelt middelen in bij
burgers en bedrijven met als doel lokale initiatieven te steunen die bijdragen aan het
verbinden van mens met de omgeving. Streekmotor 23 wordt erkend door en is
ondergebracht onder de Koning Boudewijn Stichting (KBS) waardoor giften van meer dan
€ 40 fiscaal aftrekbaar zijn (fiscaal attest).
Streekmotor 23 wordt geleid door een bestuurscomité dat wordt voorgezeten door
provinciegouverneur Jan Briers. Andere leden zijn de stichtende organisaties: RLVA (Els
Eeckhout), Streekoverleg ZOV (Fons Wauters) en TVA (Wim Haesebeyt) en de KBS naast
ook een aantal leden uit de bedrijfswereld waaronder VDK Spaarkas, Luc Seminck (GFS
Geraardsbergen), Willy Naessens, La Lorraine e.a.
Jaarlijks organiseert Streekmotor 23 minimaal 1 projectoproep waarna op basis van het
beschikbare budget en een op voorhand vastgelegd puntensysteem een aantal projecten
door het bestuurscomité worden geselecteerd (jurering) en goedgekeurd.
De financiële steun die zij ontvangen bestaat voor 50% uit giften van bedrijven aan het
streekfonds en voor 50% uit crowdfunding dat de initiatiefnemers of projectpromotoren via
het donatieplatform van Streekmotor 23 zelf dienen op te halen.
Realisaties 2017:
Begin 2017 werden 5 pilootprojecten geselecteerd met als doel de communicatie over het
streekfonds verder op te bouwen: Dromen van VELO-PLUS (Gavere) - Buitengewoon Fruitig
(Herzele) - Moestuin Peperkoekenhuis (Geraardsbergen) - Beweegtuin ‘De Ruffel’
(Wortegem-Petegem) - Dieren doen wonderen (Brakel)
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In 2017 werden ook een aantal acties en evenementen georganiseerd:
- 2 mei: officiële lancering van Streekmotor23 met persmoment

- 8 juli 2017: publieksevenement met een teamchallenge ism RLVA en TVA in het Kluisbos
- 25 september: Streekmotor23-café in het CRVV te Oudenaarde
- 29-30 november: Warmste Soepmoment met deelname van 12 VA-gemeenten

Na het lanceren van de pilootprojecten werd in de periode van oktober tot december 2017
een eerste projectoproep gelanceerd voor nieuwe projecten in 2018. Hiervoor werd eind
2017 al een aanzienlijk deel van de middelen verworven om de nog te selecteren projecten
te kunnen financieren.
Eind 2017 liep het plattelandsproject ten einde waarna Streekmotor 23 verder op eigen
benen zal moeten staan. Eind 2017 waren er gesprekken met de provincie en met het RLVA
(hoofdpromotor en werkgever van het personeelslid van Streekmotor 23) maar kon nog geen
besluit worden genomen. Het ziet ernaar uit dat een nieuwe vzw zal worden opgericht om
het personeelslid onder te brengen en om de activiteiten van het streekfonds verder te
kunnen organiseren. In afwachting van een definitieve regeling zal heel de werking worden
ondergebracht onder de vleugels van de Koning Boudewijn Stichting (KBS) en werd voor het
aflopende plattelandsproject een verlenging aangevraagd en goedgekeurd zodat de
resterende projectbudgetten nog zinvol kunnen worden besteed.
In 2017 werden voor € 12.638,12 aan projectuitgaven gerealiseerd door TVA (promotie,
werking) en worden de ontvangsten uit subsidies ten voordele van TVA geraamd op
€ 8.251,10.
Totaal budget 2017 + reserves 2016: € 12.900
Gerealiseerde uitgaven 2017
: € 12.638
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5. STREEKWERKING
5.1. Plaatselijke Groep (PG) Leader Vlaamse Ardennen
Wim Haesebeyt zetelt als regiocoördinator voor Toerisme Vlaamse Ardennen in de
Plaatselijke Groep (PG) en het Dagelijks Bestuur (DB) van Leader Vlaamse Ardennen.
Deze komen een 5-tal maal per jaar bijeen om vergaderingen voor te bereiden (DB), nieuwe
projectoproepen te bespreken of ingediende projecten of projectideeën te adviseren en/of
goed- of af te keuren.
In 2017 werd een projectoproep georganiseerd en werden uiteindelijk 7 nieuwe
leaderprojecten goedgekeurd:


Slimme boeren boeren slim – Provinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw



Beleef De Plekjes: Adopteer… een nieuwe groene buurt! – Gemeente Oosterzele



Populier van Hier – BOS+ Vlaanderen i.s.m. Bosgroep en Regionaal Landschap VA



Vandaag werken aan de dorpen van morgen – Provincie Oost-Vlaanderen



Draag&Drop in de VA – Regionaal Steunpunt voor Welzijnsbevordering



Boer zoekt Buur – Algemeen Boerensyndicaat (ABS)



Natuureducatieve inrichting en valorisatie van het historisch landschap LeeuwergemElene en omgeving – Visual Dimension bvba ism RLVA en TVA

Voor dit laatste project, beter gekend als het kasteel van Leeuwergem, is TVA copromotor
voor een beperkt projectbedrag van € 3.500 waarvan 65% of € 1.225 eigen inbreng. Met dit
budget willen we rond het thema ‘Kastelen breed’ of rond de ‘Schelde’ promotie maken
waarin het kasteel van Leeuwergem mee aan bod komt. Een eerste actie werd eind 2017 al
genomen met een promotietour van de busmaatschappij ‘Viamundi’ of ‘Coachpartners’. Een
120-tal geïnteresseerde groepsverantwoordelijken brachten een prospectiebezoek aan het
kasteel van Leeuwergem wat heel wat busreizen in de toekomst kan opleveren.
5.2. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
Wim Haesebeyt zetelt als regiocoördinator in de raad van bestuur en algemene vergadering
van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) om er de toeristische sector te
vertegenwoordigen. De raad van bestuur vergaderde in 2017 op 14 maart, 29 juni, 3 oktober
en 19 december en de algemene vergadering kwam samen op 28 maart 2017. Daarnaast is
er heel wat informeel overleg met de medewerkers van het RLVA en dan heel concreet in
2017 voor de nog lopende projecten ‘Landschapsbeleving in de VA’ en ‘Streekmotor 23’.
In 2017 heeft het Regionaal Landschap ook een PDPOIII- of plattelandsproject ‘Vuur doet
leven’ goedgekeurd gekregen om een aantal bakovens in de Vlaamse Ardennen te
ondersteunen zodat deze terug hun maatschappelijke rol in de streek kunnen opnemen.
Tenslotte vierde RLVA in 2017 haar 25 jaar bestaan met heel wat activiteiten doorheen het
jaar zoals wandeltochten, teambuildings, gezinsactiviteiten, geocaches, en dergelijke meer.
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5.3. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen
Na de opmaak en goedkeuring van het nieuw streekbeleid 2016-2019 voor het Streekoverleg
Z.O.-Vlaanderen is het wat stil geworden rond het Streekoverleg en worden de regionale
organisaties nog nauwelijks betrokken bij de streekwerking zoals hun aanwezigheid op het
burgemeestersoverleg.
Streekoverleg Z.O.-Vlaanderen die vroeger hun thuisbasis hadden in het centrum van Aalst,
verhuisden naar Vlierzele (deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem) waar ze onderdak
kregen bij de intercommunale Solva.
Streekoverleg is wel nog partner en evenals TVA stichtend lid van Streekmotor23.
5.4. Horeca Vlaamse Ardennen
Frederik Van Driessche van Horeca Vlaamse Ardennen en uitbater van Auberge SaintSébastien is sinds een goed jaar bestuurder van TVA en zetelt ook in de algemene
vergadering van TVA.
In 2017 hebben ze voor verschillende steden en gemeenten een memorandum geschreven
met heel wat tips voor een beter horecabeleid in de gemeenten. Ook toeristische
aanbevelingen zijn erin terug te vinden waarvan sommigen ook op regionaal niveau
interessant kunnen zijn. Concrete acties werden met Horeca Vlaamse Ardennen nog niet
uitgewerkt. Sinds het wegvallen van de vrijwilligers voor het secretariaat - tot op vandaag
nog niet vervangen - loopt de werking moeilijk.
5.5. Werking Gestroomlijnd Landschap – dienst leefmilieu provincie Oost-Vlaanderen
De natuur in Vlaanderen is erg versnipperd. Het project ‘Gestroomlijnd landschap van de
provincie Oost-Vlaanderen verbindt de versnipperde stukjes natuur met een fijnmazig
netwerk van landschapselementen langs waterlopen, stromen en rivieren in belangrijke
natuur- en bosgebieden in Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Ardennen.
In de Vlaamse Ardennen zijn er tot op vandaag drie van deze gebieden afgebakend:
- Maarkebeekvallei (afgelopen)
- ‘Terkleppebeek tot Ophasseltbeek’ (Lierde – G’bergen – Brakel – Zottegem – Herzele)
- Molenbeek en Serskampbeek (Herzele – Sint-Lievens-Houtem)
Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen zijn actief betrokken bij de
werking van het gebied ‘Terkleppebeek tot Ophasseltbeek’ en engageerde zich met het
actieprogramma om initiatieven te nemen op vlak van productontwikkeling en kleinschalige
toeristische infrastructuur in het kader van het project ‘Landschapsbeleving’.
De werking van het gebied aan de Molenbeek is nog maar recent opgestart en situeert zich
maar voor een beperkte oppervlakte in de Vlaamse Ardennen. Het actieprogramma en het
samenwerkingsverband is nog in opmaak en voorzien tegen begin 2019.
5.6. Strategisch project Denderland: ‘Beleefbaar Denderland’
Gedurende 2017 werd Toerisme Oost-Vlaanderen en de regiocoördinatie Vlaamse Ardennen
nauw betrokken bij het opzetten van een nieuwe taalgrens- en regiogrensoverschrijdende
werking en opmaken van het actieprogramma. Doel is de Dendervallei als een toeristischrecreatief product te ontwikkelen en via de toeristische regio’s in de markt te zetten.
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6. REKENINGEN 2017
6.1. Beginbalans 2017
NAAM

OMSCHRIJVING

BEDRAGEN

ACTIEF
Materiaal

(in euro’s)
101.587,87
p.m.

Stand, tenten, digitale camera

p.m.

Vorderingen < 1 j.

18.059,15
Nog te ontvangen opbrengsten
Over te dragen kosten

12.031,71
6.027,44

Kas
KBC Zichtrekening

86,89
83.441,83

Liquide middelen

83.528,72

PASSIEF
Eigen Vermogen

101.587,87
94.465,05
Kapitaal

94.465,05

Schulden < 1 j.

7.122,82
Nog te betalen kosten

7.122,82

6.2. Resultatenrekening 2017
NAAM

OMSCHRIJVING

BEDRAGEN

(in euro’s)

ONTVANGEN

120.475,15

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
Horeca Vlaamse Ardennen
UNIZO Oudenaarde
VVV Brakel
VVV Oosterzele
KVVV Zottegem
GVVV Vlaamse Ardennen

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
50,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00

Bedrijfsopbrengsten

8.571,15
BO-Streekfonds VA
BO-Landschapsbeleving
BO-Andere

8.251,10
320,05
0,00

Financiële opbrengsten

0,00
Intresten KBC

0,00
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NAAM

OMSCHRIJVING

BEDRAGEN

(in euro’s)

UITGAVEN

99.728,66

Werkingskosten

4.526,51
Lidmaatschappen/abonnementen
Administratie
Portkosten
Vergaderingen en recepties
Verzekeringen
Onkostenvergoeding bestuurders

124,50
437,43
370,00
1.977,53
1.077,05
540,00

Promotie

74.431,15
Regiopocket
Beurzen
Pers & PR
Publiciteit
Fotosessie
Online campagne
Promotie Wandelen
Rondetoerisme

18.007,28
10.632,32
2.341,75
3.206,64
0,00
25.000,00
5.877,15
9.366,01

Landschapsbeleving
Streekfonds VA
Digitaal wandelportaal

512,28
12.638,12
0,00

Productontwikkeling

13.150,40

Wandelonthaal

0,00

Sectorwerking

7.558,09

Regiowerking

7.558,09

Financiële kosten

62,51
Bank- en beheerskosten

62,51

6.3. Eindbalans rekeningen 2017
NAAM

OMSCHRIJVING

BEDRAGEN

ACTIEF

(in euro’s)
120.529,47

Materiaal

p.m.
Materiaal allerhande

p.m.

Vorderingen < 1 j.

14.881,65
Over te dragen kosten
Nog te ontvangen opbrengsten

8.971,74
5.909,91

Liquide middelen

105.647,82
Kas
KBC Zichtrekening

71,26
105.576,56

PASSIEF

120.529,47

Eigen Vermogen

115.211,54
Kapitaal

115.211,54

Schulden < 1j.

5.317,93
Nog te betalen kosten

5.317,93
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6.4.

Toelichting bij de rekeningen 2017

In het jaar 2017 - het 1ste jaar na de lancering van het nieuwe beleidsplan voor toerisme in de
Vlaamse Ardennen 2016-2020 – komen in de resultatenrekeningen al meteen enkele
accentverschuivingen duidelijk naar voor zoals de profilering van de Vlaamse Ardennen als
wandelregio en de ambitie ‘Samen Sterk’ wat zich heeft vertaald in meer uitgaven voor
wandelcampagnes en sectorwerking. Ondanks deze specifiek toegenomen uitgaven blijven
de totale uitgaven ruimschoots onder de geplande totale uitgaven waardoor de reserves
andermaal blijven stijgen.
De uitgaven voor 2017 werden begroot op € 181.950,00 maar uiteindelijk werd slechts
€ 99.728,66 uitgegeven wat een minderuitgave betekent van € 82.221,34.
De grootste minderuitgave ligt bij de rubriek ‘Productontwikkeling’ waarvoor € 68.100 werd
begroot maar slechts € 13.150 werd uitgegeven of een minderuitgave van € 54.950.
Een bedrag van € 25.000 was in 2017 voorzien voor het de realisatie van een digitaal
wandelportaal en een bedrag van € 15.000 voor wandelonthaal, dit laatste in het kader van
het leadersamenwerkingsproject met de buurregio Pajottenland. Het samenwerkingsakkoord
hiervoor werd pas in december 2017 door Vlaams minister voor landbouw Joke Schauvliege
ondertekend waardoor leaderuitgaven pas vanaf 1 januari 2018 mogelijk werden. Ook het
leaderproject ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ blijft vertraging oplopen ook al
is het landschappelijk-toeristisch plan al enige tijd klaar om uitgevoerd te worden met
concrete acties op het terrein. Het probleem dat zich hier stelt is dat het project tijdrovend is,
niet alleen voor de realisatie op het terrein maar ook voor het uitdenken van creatieve ideeën
die verder dienen vertaald te worden in creatieve concepten en concrete uitvoeringsplannen.
Enkel de copromotor Natuurpuntbeheer vzw kan een klein budget voor personeelskosten
aanspreken naast ook het inschakelen van hun vrijwilligers. Van het voorziene budget van
€ 15.200 voor productontwikkeling door TVA werd in 2017 slechts € 512,28 uitgegeven.
Beter is het gesteld met het leaderproject ‘Streekfonds VA’ waarvoor een bedrag van
€ 12.900 werd begroot en waarvan € 12.638,12 werd uitgegeven. Het project liep dan ook
teneinde per 31 december 2017 waardoor enige haast geboden was.
Ook vlak van ‘Promotie’ kende 2017 ook een minderuitgave ten bedrage van € 19.068,85.
De totale uitgaven bedroegen € 74.431,15 tegenover het voorziene budget van € 93.500.
De regiopocket werd met € 18.007,28 bijna € 2.000 goedkoper dan was voorzien en dit
ondanks een reeks grondige aanpassingen in functie van de positionering als wandelregio.
Voor de post ‘Fotosessies’ werden in 2017 geen uitgaven gedaan wat veel had te maken
met de lopende wandelcampagne van TOV i.s.m. het bureau Lobkeymonster.
De voorziene bijdrage van € 25.000 van TVA aan de wandelcampagne werd volledig
uitbetaald wat niet het geval was voor de post ‘Promotie Wandelen’ waarmee TVA
bijkomende acties kon financieren voor de promotie van de Vlaamse Ardennen als
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wandelregio via de sociale media. Dit budget van € 20.000 werd voor slechts € 5.877,15
opgebruikt wat opnieuw een minderuitgave betekende van € 14.132,85.
Voor het Rondetoerisme was er de nieuwe uitgave van de ‘Koerskaart Vlaamse Ardennen’
dat i.s.m. TOV en de uitgeverij Bahamontes werd uitgegeven. Het budget van € 10.000 werd
met € 9.366,01 zo goed als volledig uitgegeven. Ook de Bierkaart Vlaamse Ardennen werd
in 2017 herdruk waarvoor de kost ten laste van TVA onder de post ‘Publiciteit’ werd geboekt.
Onder het moto ‘Samen Sterk’ werd met de organisatie van een ‘Interne Beurs’ een eerste
initiatief genomen om toerismemakers de kans te geven elkaar beter te leren kennen. De
kosten hiervoor vallen onder de post ‘Sectorwerking’ evenals gemaakte kosten voor het
ambtenarenoverleg en de aankoop van nieuwe presentatiemapjes en zakjes voor op
beurzen en andere gelegenheden. In totaal voor een bedrag van € 7.558,09 wat nog altijd
ruim minder is dan het bedrag van € 15.000 das was voorzien. De vertraging van het project
met het Pajottenland rond ‘Vernieuwd toeristisch onthaal’ heeft hier ook mee te maken.
Tenslotte is er nog de post ‘Werkingskosten’ waar in vergelijking met voorgaande jaren de
‘Hostingskosten’ zijn uit weggevallen waardoor het budget werd verminderd van € 7.200 naar
€ 5.300. In 2017 werd voor een totaal bedrag van € 4.526,51 aan werkingskosten gemaakt.
De financiële kosten in 2017 ten slotte bedroegen € 62,51.

Aan ontvangstzijde zijn de verschillen veel minder groot. De financiële bijdragen zijn
andermaal onveranderd gebleven en de bedrijfsinkomsten liggen in verhouding tot de lagere
uitgaven ook lager dan werd begroot. Hier vallen vooral de subsidies voor het leaderproject
‘Streekfonds VA’ op waar een bedrag van € 8.251,10 aan inkomsten werd ontvangen naast
€ 320,05 voor het project ‘Landschapsbeleving in de VA’. De totale bedrijfsinkomsten van
€ 8.571,15 samen met de totale jaarlijkse financiële bijdragen van € 111.904 zorgen voor
een totaal bedrag aan inkomsten in 2017 van € 120.475,15.

Er werden in 2017 geen financiële inkomsten meer geboekt omdat deze niet alleen
verwaarloosbaar zijn maar bij de afrekening door de KBC-bank ook meteen werden
verrekend met de bankkosten die een stuk hoger liggen.
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6.5.

Controleverslag rekeningen 2017

Mevrouw M. Dheere – 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 24 mei 2018 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 2017 door passende verantwoordingsstukken gestaafd zijn.
Er werd bij de controle vastgesteld dat bij de afsluit van de rekeningen van 2017 diende
rekening gehouden te worden met de regularisatie van overlopende rekeningen van 2016 en
met het aanmaken van enkele nieuwe overlopende rekeningen voor het boekjaar 2017.
Regularisatie overlopende rekeningen 2016:
- € 12.031,71 over te dragen kosten waarvan € 3.298,46 standgeld voor het vakantiesalon
Brussel in 2017 en € 3.919,19 standgeld vakantiesalon Utrecht 2017 evenals € 1.151,88
reeds betaalde en aan de steden nog door te factureren hotelkosten voor Utrecht 2017 en
tenslotte € 3.561,60 opmaakkosten voor de regiopocket editie 2017 en € 100,58
brandverzekering Ethias voor jaar 2017;
- € 6.027,44 nog te ontvangen opbrengsten waarvan € 4.377,74 subsidies voor de
projectuitgaven van het Streekfonds VA in 2016 en € 1.649,70 subsidies voor
projectuitgaven gerealiseerd in het kader van het leaderproject ‘Landschapsbeleving’;
- € 7.122,82 nog te betalen kosten waarvan € 2.964,50 voor het donatieplatform van het
Streekfonds VA, € 2.499,99 voor het Lidmaatschap van het Streekfonds VA bij KBS, € 619
voor uitgaven ‘Social Sprout’ door TOV ten voordele van TVA en € 1.039,33 voor de herdruk
van de Plan Bier-kaart Vlaamse Ardennen.
Nieuwe overlopende rekeningen 2017:
- € 8.971,56 over te dragen kosten voor 2018 betaald in 2017 waarvan € 3.153,27 standgeld
voor het vakantiesalon in Brussel in februari 2018 en € 3.948,05 standgeld vakantiesalon
Utrecht in januari 2018 evenals € 1.870,24 reeds betaalde en aan de steden nog door te
factureren hotelkosten voor Utrecht 2018;
- € 5.317,93 nog te betalen kosten 2017 die pas zullen betaald worden in 2018 waarvan
€ 4.600 ontvangen van de Stad Oudenaarde als vooruitbetaling voor nog te betalen taxiritten
in 2018 in het kader van het project ‘Toeren met taxi’s’ en de daarbij horende vouchers voor
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arrangementen en waarvan ook nog € 717,93 te betalen kosten voor het lichtfestival 2018 in
Gent ten laste van het einde 2017 afgelopen leaderproject project ‘Streekfonds VA’;
- € 5.909,91 nog te ontvangen opbrengsten voor leadersubsidies uit het project ‘Streekfonds
VA’ ingevolge uitgaven in 2de semester 2017 en 1ste semester 2018.
Tenslotte werden ook de saldi per 31-12-2017 van de bankrekening en de kassa van
Toerisme Vlaamse Ardennen als volgt vastgesteld:
- KBC Zichtrekening

: € 105.576,56

- Kas

: €

71,26

Na het nakijken van alle financiële staten en controle van de genomen regularisaties voor de
afsluit van de rekeningen van 2017, kan de eindbalans 2017 van de vzw Toerisme Vlaamse
Ardennen als volgt beknopt worden weergegeven:
ACTIEF

OMSCHRIJVING

Liquide middelen

105.647,82
Kas

71,26

KBC Zichtrekening

Vorderingen < 1 j.

PASSIEF

120.529,47

105.576,56

14.881,65
Nog te ontvangen opbrengsten

5.909,91

Over te dragen kosten 2017

8.971,74

OMSCHRIJVING

120.529,47

Eigen Vermogen

115.211,54
Reserves

115.211,54

Schulden < 1 j.

5.317,93
Nog te betalen kosten

5.317,93

Ondergetekenden stellen dan ook voor aan de Algemene Vergadering ontlasting te willen
verlenen aan de raad van bestuur door de rekeningen van 2017 goed te keuren.

Ronse, 24 mei 2018

Melissa Dheere

Herman De Vos

Jurgen Soetens

Toezichthouder

Penningmeester

Extern toezichthouder
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BUDGET 2017 - 2018
BUDGET
2017

IN/UIT
2017

BUDGET
2018

Totale ontvangsten

€ 130.234,00

€ 120.475,15

€ 137.004,00

Bijdragen leden

€ 111.904,00

€ 111.904,00

€ 111.904,00

POSTEN IN & UIT

Gemeenten
TOV
Private leden

OMSCHRIJVING

Jaarlijkse financiële bijdrage steden en gemeenten obv fin.verdeelsleutel
volgens grootte (oppervlakte en inwoners) en toeristisch belang sinds 2006.
Jaarlijkse financiële bijdrage TOV en gemeenten volgens sleutel 2006

€ 55.778,00

€ 55.778,00

€ 55.778,00

€ 55.776,00

€ 55.776,00

€ 55.776,00

Symbolische bijdrage private leden van respectievelijk
€ 25 (toeristische verenigingen) en € 50 (socio-econ. org.)

€

Bedrijfsopbrengsten
PO-Landschapsbeleving
PO-Streekfonds VA
PO-Toeristisch onthaal
BO-Andere

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

€ 300,00

€ 18.280,00

€ 8.571,15

€ 25.050,00
€ 14.675,00

€

9.880,00

€

320,05

€

8.400,00

€

8.251,10

Verkoop boeken ‘Heuvels van de Ronde’
Intresten uit KBC-zicht- en –spaarrekeningen

€ 0,00

€ 10.375,00
€ 0,00

€

50,00

€ 0,00

€

50,00

€

50,00

€ 0,00

€

50,00

€

€ 181.950,00

Werkingskosten

€
Jaarlijks terugkerende kosten voor lidmaatschap TOV en abonnementen

Onkostenverg. bestuurders
Vergaderingen & recepties

€ 99.728,66

€ 201.350,00

5.300,00

€ 4.526,51

€ 5.300,00

€

200,00

€ 124,50

€

Administratief drukwerk, keuken, …

€

1.000,00

€ 437,43

€ 1.000,00

Postzegels vzw-werking, …

€

1.000,00

€ 370,00

€ 1.000,00

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

€

1.000,00

€ 1077,05

€ 1.000,00

€

600,00

€ 540,00

€

1.500,00

€ 1.977,53

€ 93.500,00

€ 74.431,15

€ 124.500,00

Promotie
Regiopocket
Toeristische kaart
Publiciteit
Campagne WNW (2017)
Promotie wandelen (2017
Rondetoerisme
Themacampagnes
Beurzen
Pers & PR
Fotosessie

Wandelonthaal - infra
Landschapsbeleving VA
Streekfonds VA

600,00

€ 1.500,00

€

20.000,00

€ 18.007,28

€ 22.500,00

Praktische promotietool met overzicht regionaal aanbod op kaart op 25.000ex
Diverse publicitaire acties (Plan bier, Kasteel Leeuwergem, Denderland, …)

€
€

0,00
5.000,00

€ 0,00
€ 3.206,64

€ 10.000,00
€ 5.000,00

Grote wervende campagne ism Toerisme Oost-Vlaanderen

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 42.500,00

Online promotie jaar door met focus wandelen: wandelwalhalla + input sector

€ 20.000,00

€ 5.877,15

€

Acties voor doelgroep sportieve fietser ism TOV, CRVV, …

€ 10.000,00

€ 9.366,01

€ 10.000,00

€ 10.632,32

€ 20.000,00
€ 10.000,00

AB 2018 - Egmontviering 2018 – Stadskeure G’bergen – Onthaal Ronse

0,00

Inrichten en inhuren standruimte op beurzen

€

9.000,00

‘Free publicity’ in pers en publicaties derden.

€

2.500,00

€ 2.341,75

€

2.500,00

Aanvullen van beeldbank met actueel en eigentijds fotomateriaal.

€

2.000,00

€ 0,00

€

2.000,00

€ 68.100,00

€ 13.150,40

€ 25.000,00

€ 0,00

€

15.000,00

€ 15.000,00

€ 0,00

€

14.000,00

€ 54.000,00

Er wordt nagedacht en nagegaan hoe een digitaal wandelportaal kan worden
ontwikkeld en in de markt gezet om tegemoet te komen a/d behoefte van de
lokale besturen om lokale wandelroutes en horeca-aanbod beter te vermarkten
Participatie in samenwerkingsproject Leader VA en Leader Pajottenland voor
acties met info- en onthaalpunten en toegangspoorten wandelnetwerk
Acties op vlak van infrastructuur en promotie langs wandelproducten

€ 15.200,00

€ 512,28

€

22.500,00

Communicatie en sensibilisatie ikv streekfonds

€ 12.900,00

€ 12.638,12

€

2.500,00

€ 15.000,00

€ 7.558,09

€ 17.500,00

Regiowerking
Samenwerkingsproject T.O.

Diverse netwerk-, ontmoetings- en vormingsmomenten ikv project

Sectorwerking

Diverse netwerk-, ontmoetings- en vormingsmoment

Financiële opbrengsten
Beheerskosten

€

200,00

Toeristische gids met regionaal aanbod.. Praktisch instrument op 25.000ex.

Productontwikkeling
Digitaal wandelportaal

350,00

-

-

-

Totale uitgaven

Lidmaatschap/abonnement
Administratieve kosten
Portokosten
Verzekeringen

€

0,00

Subsidies ontvangen ikv samenwerkingsproject Leader VA en Leader Pajot+

Financiële opbrengsten
Intresten

350,00

Bank- en beheerskosten

-

€ 12.500,00

-

€ 15.000,00

€ 7.558,09

€

5.000,00

€

50,00

€ 62,51

€

50,00

€

50,00

€ 62,51

€

50,00

( € 51.716,00)

€ 20.746,49

( € 64.346,00)

Reserves

Raming
2017

Reëel bedrag
2017

Raming
2018

Begin jaar

€ 94.000,00

€ 94.465,05

€ 114.741,70

Einde jaar

€ 42.284,00

€ 115.211,54

€ 50.395,70

Saldo (+/-uitgaven)

