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Algemene Vergadering  
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw  
    12 december 2018 
 

    Agenda 
 1. Verslag vorige vergadering 
 2. Korte terugblik 2018 
 4. Jaarplan en budget 2019 
 5. Varia en rondvraag  

1. Verwelkoming en inleiding 

 Eddy Couckuyt, voorzitter 

2. Verslag vorige vergadering 
 
3. Korte terugblik 2018  

 een selectie van activiteiten … 

 Eddy Couckuyt, voorzitter 
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Wandelgids  
‘Grensgevallen’ 

gratis wandellussen 
op maat van  
logies en reca 

Sinnenbanken en 
picknickplaatsen 

Infodag voor groepen met ontdekkingstochten,  
streekproductenmarkt en kookdemonstraties, Merelbeke (Scheldeland)  
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vernieuwde fietsnetwerkkaarten  

Nieuwe fietsgids ‘Denderstreken’  

Toeristisch-recreatief project 
‘Beleefbare Dendervallei’  
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Infomomenten Oost-Vlaamse 
logiesondernemers 

Ontdekkingsdag  
‘Wie zoet is, krijgt lekkers’  
in Scheldeland en Waasland 

PLatteland+ project 
‘Toerismeboeren’ 

Onderzoek Vakantieganger in 
Vlaamse regio’s 
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Gastvrij onthaal 

https://www.youtube.com/w
atch?v=ibPQ6QyLd8M&featu
re=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=ibPQ6QyLd8M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ibPQ6QyLd8M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ibPQ6QyLd8M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ibPQ6QyLd8M&feature=youtu.be
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Oost-Vlaamse meeting- en eventsector in  
‘The Lab’ Zwijnaarde 

Jaarlijkse inspiratiedag in Oude Abdij te Drongen 

Bedanking  
Routevrijwilligers 
Augustijnenklooster 
Gent 

 

 

 

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=km4EW-
ruJWI  

Promotie en communicatie 
365 dagen branding 

https://www.youtube.com/watch?v=km4EW-ruJWI
https://www.youtube.com/watch?v=km4EW-ruJWI
https://www.youtube.com/watch?v=km4EW-ruJWI
https://www.youtube.com/watch?v=km4EW-ruJWI
https://www.youtube.com/watch?v=km4EW-ruJWI
https://www.youtube.com/watch?v=km4EW-ruJWI
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4. Jaarplan en budget 2019 

 Katia Versieck, algemeen manager 

Inkomsten en opbrengsten 
• Totale geschatte opbrengsten: € 4.600.000 

• Toelages provincie (87%) actiedomeinen: 
– toeristisch-recreatieve productontwikkeling 

– Sectorwerking (B-to-B werking) 

– MICE (meetings, incentives, …) 

– toeristische werking regionaal niveau 

– promotie en publiciteit 

– kennis- en expertisecentrum 

– algemene werking 
 

• Toerisme Vlaanderen (routes, projecten) 

• Verkopen, sociale sector, subsidiëring projecten, tussenkomsten 
kosten en evenementen, lidgelden, … 

verkoop 
2% 

lidgeld 
1% 

provincie 
87% 

Toerisme 
Vlaanderen 

2% 
diverse 

8% 

financieel 
0% 
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Activiteiten en kosten 

• Totale geschatte kosten: € 4.890.000 

• Verderzetting voorgaande jaren opgestart  en uitgezet 

brochures (betalend) 
2% 

werking 
6% 

publicaties 
2% 

beurzen en workshops 
1% 

pers & PR 
3% 

publiciteit 
12% 

studie 
0% 

infrastructuur/ routes 
4% 

TBG personeel 
1% 

personeel 
51% 

afschrijving 
1% 

belasting & BTW 
4% 

toelages & projecten 
13% 

Kosten 2019 

Toeristisch-recreatieve productontwikkeling 
• Focus fietsen en wandelen: divers en kwalitatief 

aanbod behouden en uitbreiden 
   

• Accenten 2019 
– Voorbereiding wandelnetwerken Noorden Waasland 

– Verhogen beleving op wandelnetwerk Kalkense Meersen-Donkmeer 

– 3 nieuwe belevingsgidsen  

• Fietsen langs Schelde en Durme 

• Wandelen in en om Kalkense Meersen 

• Wandelen groene rand van Gent 

– Hefboomproject Wielererfgoed Vlaamse Ardennen   
‘Homeland of Cycling’  

• Routeherwerking en beleving (Flandriens Challenge routes) 

• Netwerkmomenten 

• promotie 
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Toeristisch-recreatieve productontwikkeling 
– Eurocyclo Europees fietsproject met o.a.  

• Fietsinfrastructuur (infopanelen) 

• Fietsonderzoek Vlaamse Ardennen 

• (Promotie) 

– Project ‘Expeditie Bulskampveld’ 

• Kindvriendelijke en toegankelijke routes en beleving 
wandelnetwerk Bulskampveld 
 

• Herwerking routes, kaarten en gidsen 

• Verdere uitwerking gratis wandellussen   
op wandelnetwerken 

• Reguliere kwaliteitsbewaking en onderhoud 

 

 

 Kaarten en routebrochures 
(nieuw en herdruk)    € 99.550 

 611010 Gratis routebrochures  € 10.000 

 Infrastructuur (nieuw, onderhoud)  € 188.300 

 644008 Project ‘Homeland Cycling’  
(excl. promotie)     € 100.000 

 644010 Project ‘Eurocyclo’   € 92.500  

 613011 ontmoetingsmoment +   
bedanking vrijwilligers     € 40.000   

Toeristisch-recreatieve productontwikkeling 
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Sectorwerking (B-to-B werking) 

• Diverse info- en ontmoetingsmomenten 

• jaarlijkse inspiratiedag 

• Begeleiding logies, maandelijkse infosessies starters 

• Communicatie  
(e-nieuwsbrieven, sectorwebsite) 
 
 
 
 

• Jaarlijkse Infodag groepsuitstappen  

• Verdere ondersteuning promotie logies (beeldmateriaal) 

• Interprovinciale werking rond Logeren in Vlaanderen vzw en 
fietsvakanties in Vlaanderen 

 

 

• Accenten 2019 
– Realisatie data- en klantenrelatiebeheersysteem (CRM) 

– Uitbouw TOV als steunpunt gastvrij onthaal 

• Begeleidingstrajecten met mystery visits 

• Diverse ambassadeurstrajecten en uitbouw infopunten 

– Regionaal: Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Waasland 

– Thematisch: Drongengoed, B(l)oeiend Oost-Vlaanderen, 
Schelde-Durme  

– Stimuleren unieke vormen belevingsvol logeren  
via platteland+ project ‘Toerismeboeren’ 

– Vernieuwd subsidiereglement promotie evenementen 

– Ondersteuning gidsenwerking (faciliteren vorming gidsen personen 
met beperking ism Toerisme Vlaanderen) 

Sectorwerking (B-to-B werking) 
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 613011 info- en ontmoetingsmomenten  
+ onthaaltrajecten    € 30.000 

 612022 workshop groepen   € 22.000 

 614011 promotie logies (beeld)  € 5.000 

 644008 project ‘Toerismeboeren’  € 5.000 

 644008 project fietsvakanties  € 12.000 

 644008 ambassadeur Drongengoed  € 10.000 

 644009 subsidies promotie evenementen € 5.000 

Sectorwerking (B-to-B werking) 

MICE-werking 

• Sectorwerking 
– Netwerk- en vormingsmomenten aanbieders 
– Prospecties en individuele begeleiding 

 

• Communicatie en promotie 
– Nieuwsbrieven  
– Nieuwe website 
– Sociale media en gespecialiseerde media 
– Gespecialiseerde beurs- en workshopdeelnames 
– Ontdekkingsdagen voor bedrijven en meeting planners 
 

• Accenten 2019 
– Externe consultancy sales activatie  Zuid-Nederland 
 

 613013 sectorwerking MICE    € 9.000 
 614015 promotie MICE    € 20.000 

 



18/12/2018 

13 

Promotie en communicatie 
• Online en offline campagnes en acties  

(365 dagen branding) 
– Bestemmingsgericht (5 regio’s + Gent) 

– Thematisch (StapAf, Plan Bier, wielererfgoed, niches) 
 

• Content ontwikkeling en inspiratie 

• Intensief gebruik sociale media, video en beeld,  
online en website, e-nieuwsbrieven 

• 2 fiets- en wandelbeurzen (Vl en NL) 

• Fiets- en wandelmagazine ‘StapAf’ 

• ‘StapAf’ als brand en community 

• Perswerking (proactief en reactief) 

 

 

 

 

 

 Promotie en Publiciteit 
• Webshop en distributie brochures 

 

• Accenten 2019 
– nieuwe websites met aandacht databeheer en -ontsluiting 

– Versterkte inzet social media, influencer- en ambassadeurswerking 

– nieuw persevent 

– Nieuwe beeldenbank 

– Verderzetten en optimaliseren interprovinciale werking 

• Partnerschap Logeren in Vlaanderen Vakantieland vzw 

• Gezamenlijke promotiecampagne  
Vlaanderen Vakantieland 
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Promotie en Publiciteit 

 611012 StapAf     € 75.000 

 Publiciteit (campagnes (thema, regio,  
Vlaams), mailing, sociale media,  
website (excl. investering!), beeldmateriaal € 555.000 

 613001 pers     € 15.000 

 612003, 612008 en 612024 beurzen  € 9.250 

 613002 samenwerking Radio  
(Vlaamse promo)     € 40.000 

 Logeren in Vlaanderen    € 141.000 

 Verzendingen (divers)    € 131.000 

 Nieuwsbrief tool (div. doelgroepen)  € 18.000 

Regionale werking 

• Regiocoördinatieteams 

• Toelages regionale vzw’s 
en extra middelen bestemmingspromotie 
 
 
 

• Accenten 2019 
– nieuw strategisch plan Leiestreek, Scheldeland en Meetjesland 

– Regionale projecten  

• Nieuw project ‘Beleefbare Dendervallei’ 

• ‘Scheepswerven in beeld’ 

• Ruimtelijke strategische projecten Drongengoed, Bulskampveld, 
Scheldevallei, Moervaartvallei 

• Aanvullende werking jaar Van Eyck/Lam Gods 2020 Gent 
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Regionale werking 

• Toelages regionale vzw’s  
(excl. extra promotie)    €  247.476 

• Regionale projecten  

‘Scheepswerven in beeld’    € 5.000 

• strategische plannen (Meetjesland)  € 30.000 

 

 

 

 

Kennis en expertise 

• Verwerking en verspreiding beleidsgegevens 
verblijfstoerisme 

• Marketingonderzoek en evaluatie acties, seizoensbevraging 

 

• Accenten 2019 
– Gegevensverzameling strategische plannen 

– Fietsonderzoek Vlaamse Ardennen ‘Eurocyclo’ 

– Onderzoek potentie kastelen en erfgoed 
‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ 

 

Onderzoek     € 10.000 

 644008 project ‘Eurocyclo’ 
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Algemene werking 

• Personeel (Gent + regio’s,  
incl. bijdrage Leiestreek)   € 2.581.700 

Accenten 

 - projectcoördinator Beleefbare Dendervallei 

 - vormingstrajecten ondersteuning onthaal 

 - voorbereiding nieuwe legislatuur, meerjarenplanning 

- Informatieronde prioritaire partners  

• Werkingskosten  
(excl. nieuwsbrieven en verzending) € 145.050  

• Divers (afschrijvingen, BTW, …)  € 235.500 

Resultaat 

Resultaat 

 Totale opbrengsten begroot € 4.602.473 
Totale kosten begroot  € 4.893.826 
 

 ‘Onttrekking reserves’ begroot - € 291.353 
 

Vraag goedkeuring planning en budget 2019? 
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5.  Varia en rondvraag 

 Onderzoek Vlaanderen Vakantieganger 

 Rondvraag 
 Receptie 


