
 

 
Verslag Algemene Vergadering  181206 | TOERISME WAASLAND 

 

 

Algemene Vergadering Toerisme Waasland 
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Aanwezig: Joris De Maere, Lucien Bats, Elfriede De Puysseleyr, Marita Meul, Mieke Belmans, 

Heidi Schaght, Els Maes, Kris Boel, Alain Segers, Lorette De Permentier, Rita Heerwegh, 

Hugo Lambrechts, Hilde Reyniers, Guido Van Garsse 

Verontschuldigd: Erik Blommaert (*), Annemie Charlier, Bart Coone, Eddy Couckuyt, Eliane 

De Caluwé (*), Marina Verplancke, Franky De Graeve (*), Els De Groote (*), Christel De Kerf, 

Eddy De Leeuw (*), Werner Denijs (*), Pieter De Wilde, Laura Staut (*), Wilbert Dhondt, 

Pierre Goffaux (*), Magda Haentjens, Roger Heerwegh, Erik Hennes, Tim Joiris (*), Ivan 

Lybaert, Herna Mels, Inge Mertens, Marcella Piessens (*), Sarah Poppe, Bert Raets, Hugo 

Rumes, Willy Toté, Marina Van Hoorick, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse, Katia Versieck (*), 

Freddy Waterschoot (*), Evi Wuytack 

 

(*) volmacht 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring verslag 5 juni 2018 

2. Toelichting campagne 2018 

3. Stand van zaken begroting 2018 

4. Begroting 2019 

5. Studie kastelen 

6. Toeristische productontwikkeling 

7. Varia 

 

 

1. Goedkeuring verslag 5 juni 2018 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
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2. Toelichting campagne 2018 

 

Promotiefilmpjes: 

De 5 filmpjes met de verschillende verhaallijnen zijn afgewerkt: Beyond Borders, 

Creative Minds, Go With The Flow, Hidden Treasures en de overkoepelende 

campagnefilm. 

Ze worden aan de Algemene Vergadering getoond. 

 

Publicatie: 

Het nieuwe magazine is ook klaar: 

➢ Magazine dat opvalt tussen de publicaties van toeristisch Vlaanderen 

➢ Wervend. Zin om het Waasland te gaan bekijken. Niet doorsnee. 

➢ 25.000 exemplaren 

➢ Verhaallijnen staan centraal 

➢ 6 ondernemers versterken de verhaallijnen: 

• IJshoeve De Boey 

• VBDCK 

• Brainfreeze Coffee & Comics 

• Meersland 

• Fruithof Tack 

• De Koolputten 

 

Website en social media 

De nieuwe campagnestijl wordt doorgetrokken in de website 

www.toerismewaasland.be en social media (Facebook en Instagram). Dit is 

momenteel in volle voorbereiding. 

 

Sectormoment 

De nieuwe positionering, de promotiefilmpjes, de publicatie, de wijzigingen op 

website en social media werden aan de toeristische sector voorgesteld op 23 

november in de Koolputten te Waasmunster. 
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3. Stand van zaken Begroting 2018 

Zie stand van zaken begroting 2018 in bijlage. 

➢ Opmerking: in de begroting voor 2018 was geen bedrag voorzien voor de 

marketingcampagne 2017 omdat we dit al opgenomen hadden in de rekening 

van 2017 als ‘nog te betalen’. In de jaarrekening van 2018 zal het bedrag van 

25.791,15 euro niet opgenomen worden. 

Er stond nog verkeerdelijk een factuur ingeboekt op 2018 die op 2017 moest 

ingeboekt staan tbv 409,26 euro. Dit brengt het saldo op de huidige stand 2018 

op 12.164,73 euro ipv 11.755,47 euro. Het verschil tussen de begroting 2018 en 

de huidige stand 2018 komt dan op 45.135,27 euro ipv 45.544,53 euro. 

 

4. Begroting 2019 

Zie begroting 2019 in bijlage. 

➢ Wordt er ook een vergoeding gevraagd voor het versturen van het Waasland 

magazine? Nee, dat is niet voorzien. Bij de StapAf wordt dat wel gevraagd, maar 

niet verplicht. Hier is het eerder bedoeld om de gegevens van de aanvragers te 

‘vangen’. Het kan uiteraard in de toekomst herbekeken worden. Nu is het niet 

voorzien. 

➢ AW werd vorig jaar begroot op €12.000, nu slechts op €6.000. Waarom is dat? 

(Marita). Dit heeft te maken met de website die gebouwd werd in 2018. 

➢ Moet het SBP herschreven worden? We moeten het huidige evalueren, maar het 

hoeft niet herschreven te worden. Het kan eventueel een stuk bijgewerkt 

worden. Nu betaalt TOV dat volledig, maar wordt niet langer gesubsidieerd door 

TVL. We moeten bekijken tot wanneer het huidige SBP loopt. 

➢ (Marita) Wordt er iets gedaan met de noordelijke bossengordel? Ja, er komt een 

wandelnetwerk dat gelanceerd wordt in 2020. Daaraan wordt gewerkt in 2019. Er 

wordt ook gekeken naar de aansluiting met Nederland. De reden waarom het 

niet is opgenomen in onze begroting is omdat TWL dat niet betaalt, maar wel 

TOV en een stuk subsidies van TVL. Er komt ook een belevingsgids rond de 

noordelijke bossen en er komt een uitkijktoren waarvoor TOV ook € 30.000 bij 

legt. Bovendien is er ook de inzet van het personeel. 

 

De begroting van 2019 wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering 
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5. Varia/rondvraag 

➢ Aanpassing statuten: kan nu niet gebeuren omdat het niet aangekondigd en 

toegevoegd is bij de uitnodiging. Dit wordt opnieuw geagendeerd voor de volgende 

AV. 

➢ Pasar wandelt voor de warmste week van Lokeren naar Wachtebeke 

➢ Afvaardigingen en nieuwe voorzitter? We moeten de vraag stellen aan de besturen, 

de kandidaturen komen binnen en dan wordt daaruit de RvB verkozen. 

➢ VTB Kultur heeft geen stem binnen RvB, maar wel binnen AV. De statuten moeten 

hiervoor veranderd worden als dit gewijzigd zou moeten worden. 

➢ De bouw van Klingspoor is volop bezig. De inrichting wordt momenteel uitgewerkt. 

Officiële opening wordt voorzien tegen april/mei. 

➢ Wat is de stand van zaken van Reynaertautoroute (Hilde)? Ze is geïntegreerd in het 

geheel van toegankelijke producten. Er is een StapAf+ (speciale editie van StapAf) 

gepubliceerd en op de website is er een vervollediging. Inter heeft een screening 

gedaan op toegankelijkheid. Elfriede zal een aantal exemplaren meenemen naar het 

IGP overleg. Er is nog wat verbeterwerk aan de versie op de website, maar daaraan 

wordt momenteel gesleuteld. Voor het IGP is dit ook heel interessant omdat zij 

dikwijls met universiteitsstudenten uit andere landen werken die vaak niet kunnen 

fietsen. Dit kan dan een alternatief betekenen. De lancering is een beetje 

ondergesneeuwd geweest, maar in het voorjaar zal er aan het product opnieuw wat 

meer ruchtbaarheid gegeven worden.  

➢ Fort Liefkeshoek 

➢ Volgend jaar: infodag groepen. Warme oproep tot deelname aan de beurs als 

deelnemer of bezoeker. 

 

 

 

 

 

 

 


