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1. Toeristische publicaties 
• Toeristisch Magazine Waasland 
 

Splinternieuw, inspirerend toeristisch magazine over het Waasland. 
*Financiering: Toerisme Waasland 

 
 
 
 
 

• B(l)Oeiend Oost-Vlaanderen 
De kaart werd herwerkt naar aparte fiets- en wandellussen die op aparte kaartjes 
gedrukt werden. Voor het Waasland zijn er zo goed als geen aanpassingen met 
betrekking tot de routes.  

*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen 

 
• Kastelenroute 
 

De kastelenroute in Scheldeland werd herwerkt naar een fietslus 
‘Fietsen langs kastelen’ waar ook het kasteel van Beervelde in 
opgenomen werd, naast de kastelen van Laarne, Heusden en 
Destelbergen. 

 
 

*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen 
 

• Reinaertautoroute StapAf met een Plus 
 

De autoroute verscheen in een speciale StapAf+ editie en op de 
bijhorende websitepagina 
(https://www.tov.be/nl/toegankelijkheid) samen met andere 
toegankelijke routes in Oost-Vlaanderen. 

      *Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen 
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2. Beurzen 
• Autoloze Zondag 

 16 september in Sint-Niklaas 
*gratis deelname Toerisme Waasland 

• Fiets- en wandelbeurs Toerisme Oost-Vlaanderen 
 10 en 11 februari Flanders Expo Gent 
 2 tot en met 4 maart in Utrecht 

*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen 

 
 

3. Communicatie & Media 
• Online media: 

 Net als vorig jaar zetten we in op Facebook en 
Instagram. Het aantal volgers en likes op beide 
media blijven stijgen. We merken ook het sterke 
verband tussen de sociale media en het 
websitebezoek. 

 Naar de e-mailadressen van de toeristen en recreanten waarover we 
beschikken (4.993 adressen), sturen we consumentennieuwsbrieven.  

 Naar de toeristische sector van het Waasland sturen we sectornieuwsbrieven  
(639 adressen). Dit gebeurt niet op vaste tijdstippen, maar wanneer er ‘nieuws’ 
te melden valt. Dit is om teveel overlapping met TOV te vermijden. 

 Website www.toerismewaasland.be 
 Website www.ontdekhetwaasland.be     

*Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland 

 

• Marketingcampagne 2018 
 

 Nieuwe positionering Toerisme Waasland 
Wat is de identiteit van het Waasland? 

 Eigenzinnig; 
 Nuchter; 
 Rijk aan contrasten; 
 Ergens voor staan; 
 Jezelf zijn; 
 Vanuit een ander perspectief naar de dingen kijken. 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA9-b3rKDaAhUNfFAKHcCYC5oQjRx6BAgAEAU&url=https://weedoo.tech/instagram-arab-world-statistics-feb-2017/&psig=AOvVaw0Tpt4r553Tr3irt5JniGTy&ust=1522922063846212
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Uitdiepen van verhaallijnen: 

Creative Minds 

 Creatief en anders denkend (Mercator, kunst, 
ingenieuze oplossingen, kijken naar, kijken door, 
van een andere kant bekijken,…); 

 Ergens voor staan; 
 Een visie, een mening hebben; 
 Hier tonen we bewondering voor de verschillende 

realisaties in het Waasland. 

 

 

Beyond Borders 

 

 Stad versus land; 
 Kade versus water; 
 Grenzen in de landschappen (Nederland en 

België). 

 

 

Hidden Treasures 

 

 Zijn de verborgen pareltjes in het 
Waasland. Hier moet je echt naar op zoek 
gaan. 
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Go With The Flow 

 

 Is alles op en langs het water; 
 Chill: genieten, terrasjes; 
 We richten ons vooral op water en 

natuur. 

 

 

 

 

Beeldentaal:  

 We gaan weg van de lieflijke foto’s van spelende kinderen en ‘typische’ toeristische 
foto’s;  

 We gaan voor industriële, contrastrijke beelden met een gedurfde, uitgesproken 
aanpak waar Waaslanders trots op moeten zijn. 

Om dit te realiseren werd een fotograaf aangesteld om nieuwe beelden te maken in lijn 
met de nieuwe positionering. 

 

‘Tone of voice’:  

We gebruiken vanaf nu een moderne ‘Tone of Voice’ die bewust anders is en die in 
contrast staat met andere regio’s: 

 De Tone of Voice is kort, bondig, stellig, jong en confronterend; 
 Ze is eigen, urban en heeft internationale potentie dankzij de mix van Nederlands en 

Engels in de titels van de verhaallijnen. 

 

Nieuw campagnelogo: 

Het nieuwe campagnelogo bestaat uit een harde, rauwe ‘W’ met 3 
puntjes die staan voor Gent, Antwerpen en Brussel;   

 Het campagnelogo heeft een hoge Waas factor en staat trots 
centraal. 
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 Realisatie 5 promotiefilmpjes  
Er werden 5 promotiefilmpjes gerealiseerd: 4 filmpjes op basis van de verhaallijnen 
‘Creative Minds’, ‘Beyond Borders’, ‘Hidden Treasures’ en ‘Go with the Flow’ en één 
overkoepelend Waasland filmpje. 

Deze filmpjes kunnen online op het Youtube kanaal van Toerisme Waasland bekeken 
worden via volgende link: 
https://www.youtube.com/channel/UCI8kuWgRfC8YfZux5EPiMlg 

 

 Realisatie toeristisch magazine 
 

 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. 

 

 Website en sociale media  
De nieuwe campagnestijl wordt doorgetrokken in de website www.toerismewaasland.be 
en sociale media (Facebook en Instagram van Toerisme Waasland). 

 

Het uiteindelijke doel van de campagne is: 

 Gezien te worden, om anders te durven zijn; 
 Het kleine zusje wordt groots en is trots; 
 We willen een langere termijnwaarde en een eigen identiteit creëren. 

 

*Financiering Toerisme Waasland: €66.000 (incl. BTW) 
*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen: €25.000 (excl. BTW) 

 
 

  

https://www.youtube.com/channel/UCI8kuWgRfC8YfZux5EPiMlg
http://www.toerismewaasland.be/
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4. Sectormomenten 
 

• Brainstormsessie productontwikkeling Waasland - 1 maart 2018 
Tijdens deze brainstormdag bogen we ons over het 
productaanbod in het Waasland.  We deden dat met een 
brede waaier aan actoren die samen met ons het toerisme 
in de regio maken. We voerden discussies, brainstormden, 
zochten naar vernieuwing en inspiratie.  De focus lag op de 
Wase-steden-as (Lokeren, Sint-Niklaas en Beveren), de 
Durme-Moervaart en de Noordelijke Bossen en Polders. 
Een vervolg op deze brainstormsessie kwam er op 24 april 
voor de Durme-Moervaart, op 26 april voor de Wase-
Steden-As en op 19 juni voor de Noordelijke Bossen en 
Polders. 

 

• Kick-off toeristisch seizoen - 15 maart  
 

De Wase toeristische spelers werden op donderdag 15 
maart uitgenodigd om de plannen voor 2018 te vernemen. 
Er was in het Biznis hotel te Lokeren uitgebreid gelegenheid 
om bij een hapje en drankje hierover met elkaar van 
gedachten te wisselen. 

 
 
 
 

• Studiereis Waasland - 19 oktober  
 

Tijdens de studietrip maken de diensten voor 
toerisme, logiesuitbaters en de gidsen van het 
Waasland kennis met de nieuwe toeristische 
realisaties. We brachten een bezoek aan 
Waasmunster en Lokeren. 
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• Sectormoment marketingcampagne - 23 november 
 

Op 23 november nodigden we de toeristische 
spelers in het Waasland uit op een exclusieve 
preview van wat de nieuwe campagnestijl in 
het Waasland zal worden. 

 
 
 

 
 

5. Evenementen  
 

• Ambachtelijk Weekend – 18 en 19 augustus 
De aanstekelijke creativiteit van 
ambachtslieden, kunstenaars en hobbyisten 
in combinatie met de gezellige sfeer zorgt 
ervoor dat het evenement een jaarlijkse 
uitstap is geworden voor jong en oud. 
Sommige gemeenten stippelen een fietsroute 
uit langsheen de exposanten. Andere 
bezoekers stellen zelf een fietsroute samen 
en pikken enkele bezienswaardigheden in het 
Waasland of Hulst mee.  
Zoals elk jaar wordt het Ambachtelijk Weekend gekoppeld aan een thema. Deze keer 
werd, 100 jaar na het eind van de Grote Oorlog, gekozen voor het thema VREDE. Het 
thema inspireerde dit jaar 455 exposanten.  

Toerisme Waasland bood een gratis brochure aan. Daarin werden 363 exposanten 
opgenomen. 

De website www.ambachtelijkweekend.be.werd opnieuw druk bezocht. Door de 
aankondiging op Radio 2 ging hij zelfs even down. Het aantal keer dat de website werd 
bezocht tijdens het evenement in 2018 is ongeveer gelijk met 2017 (ong. 6000 sessies). 
Het totaal aantal bezoekers dat de website bezocht over de gehele periode nam 
opnieuw toe met ongeveer 1.530 bezoekers. 

  

http://www.ambachtelijkweekend.be/
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Aantal bezoekers aan de website tijdens het AW 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Totaal aantal bezoekers aan de website gedurende de volledige periode 

 
*Financiering Toerisme Waasland 

 

 

• Vossen Vlaanderen 
Vanaf 5 mei tot en met 30 september 2018 kon je Reynaert nog beter leren kennen 
door middel van een fietstocht uitgezet door de polders van het Waasland tot in Hulst. 
Onderweg kon je vier thematentoonstellingen bezoeken op 5 locaties. 
Dit event bracht 60.000 bezoekers naar het Waasland en was een groot succes. 

Katoennatie, Indaver, The Phoebus Foundation en de Provincie Oost-Vlaanderen waren 
de organisatoren.  
Toerisme Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen hebben dit event logistiek en 
promotioneel mee ondersteund. 
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Toerisme Waasland heeft samen met de 
medewerkers van de Wase toeristische 
diensten het traject gefietst en de raadsels 
opgelost. Een mooi staaltje van 
teambuilding 

 

 

 

 

6. Samenwerkingsprojecten 
• Rivierpark Scheldevallei 
Op maandag 29 januari hebben ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts samen met 
maar liefst 36 Vlaamse, provinciale, regionale, gemeentelijke én private partners de 
oprichting van Rivierpark Scheldevallei gevierd.  
De Scheldevallei is een verborgen parel van mooie open ruimte met landbouw, natuur 
en erfgoed. Met het Sigmaplan komt er bovendien 40 km² topnatuur bij. Deze vallei 
bulkt dan ook van de mogelijkheden als bovenregionale attractie en ruggengraat van 
een kwaliteitsvol publiek en privaat buitengebied. Zulke ambities vereisen een 
duurzame, gedeelde visie.  
Het Rivierpark bestaat uit zes grote deelgebieden: de Polders van Kruibeke, de 
Durmevallei, Kalkense Meersen Donkmeer, Klein-Brabant, Dendermonde en omgeving 
en tot slot de Rupelstreek. Die gebieden blijven zich verder ontwikkelen. Elk in hun eigen 
tempo, maar met een gezamenlijk doel: de voorstelling van Rivierpark Scheldevallei aan 
het grote publiek in 2021. Tegen 2030 moet het park zijn troeven volledig ontplooid 
hebben. 
 
 

• Durmevallei 
Op dinsdag 25 september hieven Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap voor 
Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Schelde-Durme, Toerisme Oost-Vlaanderen, 
Toerisme Waasland, Toerisme Scheldeland en de gemeenten Hamme, Lokeren, Temse, 
Waasmunster en Zele samen het glas op de Durmevallei. Aanleiding was het charter dat 
ondertekend werd over de globale visie op onthaal en ontsluiting voor de Durmevallei.  
 

*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen: €7.500 
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• Scheepswerven in Beeld (Subsidiedossier VLM – Platteland Plus) 
Het project ‘Scheepswerven in beeld’ wil het nog aanwezige scheepsbouwerfgoed langs 
de Schelde beleefbaar maken, ontsluiten voor recreanten en toeristen, met elkaar 
verbinden en promoten. We doen dit door nog overgebleven relicten (3 sites met 
belangrijk scheepsbouwverleden (Baasrode, Temse en Rupelmonde) in te schakelen als 
belangrijke ’points of interest’ waarbij het verhaal van de scheepsbouw in de streek 
wordt verteld. Door middel van thematische fiets-, wandelroutes en vaartochten leggen 
we verbindingen tussen de sites en de toeristische partners zetten in op meer 
samenwerking om in te spelen op de realisaties en het thema nautisch erfgoed. Tot slot 
zullen het scheepsbouwerfgoed en de nieuwe realisaties en producten 
gecommuniceerd en gepromoot worden. 
 
Het project werd goedgekeurd door het Provinciaal Managementcomité. De ingediende 
projectkost bedraagt €232.000 waarvan maximaal €150.800 cofinanciering. Het project 
loopt van 01/01/2019 tot 30/06/2019. 
De trekkers in dit dossier zijn: Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland, Toerisme 
Scheldeland, Gemeente Temse, Dienst Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen en Tolerant 
vzw. 
Betrokken partners: Op Stoapel vzw, de gemeenten Boom, Buggenhout, Dendermonde, 
Hamme, Hemiksem, Kruibeke, Niel, Schelle, Sint-Amands, De Scheepvaartschool, 
Toerisme Rupelstreek, Toerisme Klein-Brabant/Scheldeland, Flandria Rederij, 
Scheldewerf Rupelmonde nv, Nautisch Bezoekerscentrum. 

*Financiering Toerisme Waasland: €7.500 
*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen: €21.000 

 
 

• Studie toeristisch-recreatief potentieel kastelen en aanverwanten 
Aan het einde van dit traject in 2020 beschikken we over een onderzoeksrapport dat 
inzicht geeft in: 
 De kansrijkheid van ontwikkeling van erfgoedsites in het Waasland; 
 Welke erfgoedsites (globaal gezien) met name kansrijk lijken om verder te 

ontwikkelen voor toeristen; 
 Wat er voor nodig is (op hoofdlijnen) qua productontwikkeling en vermarkting 

om de potenties te benutten. 
 Een stakeholdersbijeenkomst waarbij de relevante stakeholders op de hoogte 

gebracht worden van resultaten van de studie en die voor de opdrachtgever 
dient als beginpunt voor draagvlak voor die plannen. 

 
De opdracht voor de studie naar het toeristisch potentieel van erfgoedsites van kastelen 
en aanverwanten (forten, molens, tuinen…) in het Waasland (€8.500 – perceel 2) werd in 
2018 gegund aan ‘Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd’. 
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Er zal ook een studie gemaakt worden naar het toeristisch-recreatief potentieel van de 
kastelen in de ruime Scheldevallei (gefinancierd door Toerisme Oost-Vlaanderen, 
Regionaal Landschap Schelde-Durme en Toerisme Vlaanderen t.b.v. €50.000 –  
perceel 1) 

*Financiering Toerisme Waasland perceel 2: €8.500 
*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen perceel 1: €20.000 

 
 

• Uitkijktoren Niemandsland 2020 (Subsidiedossier Leader Transnationaal) 
Het uitzichtpunt zal een nieuwe toeristische trekpleister worden in een bosrijk gebied 
op de grens van Stekene (B) en Sint-Jansteen (NL). Vanop een hoogte van 20 a 25 meter 
krijgt de bezoeker een panoramisch zicht op het gevarieerde agrarische landschap 
kenmerkend voor het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. Deze unieke constructie laat 
toe om de gedeelde cultuurhistorie (Staats-Spaanse oorlog) te visualiseren met 
moderne audiovisuele technieken. Het uitzichtpunt biedt uitzonderlijke belevings- en 
excursiemogelijkheden voor jong en oud. Dit baken in het landschap ontsluit het 
wandel- en fietsnetwerk in een uniek stuk grensoverschrijdend bos- en waterwingebied. 
De constructie wordt gebouwd op Belgische én Nederlandse bodem en symboliseert de 
verbondenheid tussen het Noorden van het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Toerisme Oost-Vlaanderen engageerde zich in 2018 tot een financiële bijdrage van 
€30.000 voor de realisatie van dit uitkijkpunt. De trekkende partner in dit dossier is het 
EGTS Linieland van Waas en Hulst en de Plaatselijk Groep Grensregio Waasland. Andere 
betrokken partners zijn Toerisme Waasland, Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord, 
Agentschap voor Natuur en Bos, EVIDES, Stichting Zeeuwse Landschap, VVV Zeeland, 
Plattelandscentrum Meetjesland en EROV. 
 
Dit project kadert ook in de realisatie van twee wandelnetwerken tegen 2020. Het 
netwerk ‘Moervaartvallei’ situeert zich in Wachtebeke, Moerbeke en Stekene. Met dit 
netwerk focussen we ons op kind- en gezinsvriendelijkheid. Het variërende landschap 
langsheen de Moervaart, de kajakmogelijkheden op de Moervaart en de talloze 
activiteiten mogelijk in het provinciaal domein Puyenbroeck lenen zich ten zeerste voor 
een gezinsgericht netwerk. 
Het netwerk met als werktitel ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’ situeert zich in Stekene,  
Sint-Gillis-Waas en Beveren. Dit netwerk kadert in het gelijknamige Europese project 
(Interreg Vlaanderen-Nederland). Het projectgebied zal in de komende jaren uitgroeien 
tot een van de grootste aaneengesloten natte of ‘estuariene’ natuurgebieden van  
West-Europa dat onderhevig is aan de getijdenwerking. 
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Beide netwerken takken aan het Nederlandse wandelnetwerk ‘Zeeland’ waardoor ze een 
sterk grensoverschrijdend karakter hebben.  
Toerisme Oost-Vlaanderen zorgt ook voor de realisatie van een belevingsgids in 2020 
waarin de bezienswaardigheden en het grensverhaal aan bod komen aan de hand van 
thema’s zoals smokkelen, Staats-Spaanse Linies,…. Verder worden eventueel een aantal 
wandellussen gemaakt. Dit zijn gratis folders op A5-formaat die we verspreiden via de 
sector. Op deze manier geven we de lokale ondernemer directe return en voordeel van 
onze netwerkproducten. 

*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen: €30.000 
 
 
 

7. Data overlegstructuren 
• Dagelijks Bestuur 

            1 februari, 17 april, 16 augustus, 13 september en 13 november 
 

• Raad van Bestuur 
            27 februari - agendapunten 

 Goedkeuring verslag 3 oktober 2017 
 Marketingcijfers 2017 
 Campagne 2018 
 Studie kastelen  
 Scheepswerven in Beeld 
 Ambachtelijk Weekend 
 Toerisme in de Grensstreek 
 Barbierbeekvallei 
 Rivierpark Scheldevallei 
 Sectormoment toeristische productontwikkeling - 1 maart 2018 
 Sectormoment kick-off toeristisch seizoen – 15 maart 2018 
 Varia 

o Opleiding baliepersoneel hotels – 29 maart 2018 
o Herhaling invoer ‘Ontdek het Waasland’ – 23 februari en 18 april 2018 
o Lidgelden 
o Dodendraad 
 

3 mei - agendapunten 
 Jaarverslag en financieel verslag 
 Begrotingswijzigingen 
 Campagne 2017 
 Campagne 2018 
 Studie kastelen 
 Ambachtelijk Weekend 
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 Terugkoppeling sectormoment 1 maart  
 Ambassadeurstrajecten 
 LEADER TRANSNATIONAAL 
 Vzw werking: GDPR en aanpassing statuten 
 Varia 

o Uitstel opleiding baliepersoneel hotels 
o Vraag Pasar 
o The Phoebus Foundation 
o Herfsteditie Tuindagen van Beervelde 
o Brief Vlaamse Waterweg - Aandacht voor aanlegsteigers passagiersvaart 
 

4 oktober – agendapunten 
 Stand van zaken begroting 2018 + begrotingswijziging 
 Begroting 2019 
 Stand van zaken marketingcampagne  
 Toeristische productontwikkeling Noordelijke Bossen en Polders, Wase-steden-

As en de Durme-Moervaart 
 Ambachtelijk Weekend 
 Projecten: 

o Scheepswerven in Beeld 
o Studie kastelen 
o Leader Transnationaal Zeeuws Vlaanderen/Waasland 
o Chartermoment Durmevallei 
o Fiets-en wandellussen: 
o Kastelenroute 
o B(l)Oeiend Oost-Vlaanderen 
o Havenland 
o StapAf+ 

 Varia 
o GDPR 
o Studiereis Waasland 
o Data Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 2019 
o Data sectormoment 2019 

 
27 november – agendapunten 
 Stand van zaken campagne 18 
 Campagne 2019 
 Ambachtelijk Weekend 
 Scheepswerven in Beeld 
 Studie kastelen 
 Toeristische productontwikkeling 
 Varia 

o Brieven afgevaardigden RVB en AV voor bestuursperiode 2019-2025 
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• Algemene Vergadering 
5 juni - agendapunten  
 Presentatie creatief concept campagne 2018 door communicatiebureau 

Insiders 
 Goedkeuring verslag 7 december 2017 
 Jaarverslag 2017 
 Jaarrekening 2017 
 Verslag van de controleur 
 Varia 

 
6 december – agendapunten 
 Goedkeuring verslag 5 juni 2018 
 Toelichting campagne 2018 
 Stand van zaken begroting 2018 
 Begroting 2019 
 Studie kastelen 
 Toeristische productontwikkeling 
 Varia 

 

8. Bestuurlijke Wijzigingen 
Er waren geen bestuurlijke wijzigingen in 2018 
 

9. Financieel Verslag 
 

ONTVANGSTEN 
  REKENING 2018 

73 LIDGELDEN EN SUBSIDIES 162.909,54 € 
73001 Bijdragen gemeenten, VVV's en verenigingen 59.526,00 € 
73002 Bijdragen Toerisme Oost-Vlaanderen 59.226,00 € 
73004 Subsidies lonen 44.157,54 € 
    
    
74 DIVERSE VERENIGINGSOPBRENGSTEN 5.074,61 € 
74002 Ambachtelijk Weekend 2.000,00 € 
74006 Verzekeringen 0,00 € 
74008 Personeelskosten TOV 3.014,61 € 
74009 Studiereis sector 60,00 € 
    
75 FINANCIELE OPBRENGSTEN 18,56 € 
75001 Intresten spaarrekening 18,56 € 
75002 Intresten Zichtrekening 0,00 € 
75003 Intresten zichtrekening lonen 0,00 € 
    

 
 

TOTAAL INKOMSTEN 168.002,71 € 



17 
 

 

UITGAVEN 
  REKENING 2018 

61 DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN 139.013,01 € 
61007 Advertenties 102,85 € 
61015 Informatica 869,63 € 
61016 Kantoorbenodigdheden 368,46 € 
61017 Keukenbenodigdheden 785,64 € 
61018 Representatie en PR 1.115,51 € 
61020 Internet, telefonie, GSM 805,38 € 
61021 Lidgelden 530,96 € 
61024 Beheer loonberekening 690,66 € 
61025 Verzekeringen 1.715,08 € 
61033 Sectormomenten 14.629,11 € 
610331 Overleg toeristische diensten 48,01 € 
610332 Netwerkmoment start toeristisch seizoen 2.067,69 € 
610333 Studiereis sector 1.810,40 € 
610334 Andere 10.703,01 € 
610335 Logiesoverleg 0,00 € 
61034 Personeelskosten TOV 2.094,47 € 
61049 Juridisch advies 0,00 € 
61051 Beeldmateriaal 0,00 € 
61054 Publicaties 16.517,98 € 
610542 Toeristische gids Waasland 0,00 € 
610544 Toeristisch magazine Waasland 16.517,98 € 
61055 Communicatie en Media 82.931,19 € 
610551 Social Media 400,00 € 
610552 Responsive website (onderhoud, hosting, domeinnaam) 2.932,13 € 
610553 Personthaal 0,00 € 
610555 Marketingcampagne 2018 79.599,06 € 
610556 Marketingcampagne 2017 0,00 € 
610557 Marketingcampagne 2019 0,00 € 
61056 Projecten 12.680,97 € 
610561 Ambachtelijk Weekend 12.680,97 € 
610562 Ambachtelijk Weekend 2017 0,00 € 
610566 Kastelen in het Waasland 0,00 € 
610567 Orde en Gezel 0,00 € 
610569 Scheepswerven in beeld 0,00 € 
61057 Statutaire werking 2.151,87 € 
610571 DB 412,70 € 
610572 RvB 227,00 € 
610573 AV 910,50 € 
610574 Verplaatsingskosten bestuur 280,47 € 
610575 Publicatiekosten Belgisch Staatsblad  0,00 € 
610576 Jaarlijkse taksen op VZW 321,20 € 
61058 Onderhoud kantoor 1.023,25 € 
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62 LONEN 45.773,71 € 
62100 Lonen 33.575,82 € 
62200 Patronale Bijdragen 10.079,03 € 
62301 Maaltijdcheques 1.443,78 € 
62302 Medische controle 170,98 € 
62303 Opleidingen 0,00 € 
62304 Verplaatsingskosten + woon-werkverkeer personeel WL 479,10 € 
62305 Andere personeelskosten 25,00 € 
    
    
63500 Toevoeging voorzieningen 0,00 € 
63510 Terugname voorzieningen (-) 0,00 € 
    
65 FINANCIELE KOSTEN 29,36 € 
65001 Bankkosten Fintro Lonen 18,59 € 
65002 Bankkosten Fintro Zichtrekening 10,77 € 
    

  
TOTAAL UITGAVEN 184.816,08 € 

 
 

 
 

SALDO -16.813,37 EUR 
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BALANS 2018     
 ACTIEF  
 

  
 Overlopende rekening   

Over te dragen kosten 1 391,66 EUR (verzekeringen) 

  186,50 EUR (Marketingcampagne 
2019) 

te ontvangen bijdragen 2 000,00 EUR (Ambachtelijk Weekend) 

  
 

  
 Beschikbaar op 31/12/2018  
 Spaarrekening Fintro 188 957,66 EUR 

 Zichtrekening 40 363,92 EUR 
 Zichtrekening Lonen 16 427,50 EUR 
 Kas  38,34 EUR  

  249 365,58 EUR 

   
  

       
Totaal actief  249 365,58 EUR 

  
 

  
 

  
 PASSIEF  
 

  
 Te ontvangen facturen  121,60 EUR (Ambachtelijk Weekend) 

  80,26 EUR (onderhoud kantoor) 

  160,53 EUR (personeelsk. TOV) 

  194,62 EUR (lidgelden) 

  741,22 EUR (maaltijdcheques) 

  
 Te betalen BTW  
 

 13 650,00 EUR 
 

  
 Eigen vermogen 31/12/2017 227 959,98 EUR 
 Reserve actualisering streekinfocentrum over te brengen naar eigen vermogen  ,00 EUR 
 Reserve realisatie Strategisch Plan 23 270,74 EUR 
 Saldo 2018 -16 813,37 EUR 
 

  249 365,58 EUR 
      
Totaal passief  249 365,58 EUR 
 
  

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



20 
 

  
  


	cover jv (1)
	Jaarverslag 2018
	1. Toeristische publicaties
	 Toeristisch Magazine Waasland
	 B(l)Oeiend Oost-Vlaanderen
	 Kastelenroute
	 Reinaertautoroute StapAf met een Plus

	2. Beurzen
	 Autoloze Zondag
	 Fiets- en wandelbeurs Toerisme Oost-Vlaanderen

	3. Communicatie & Media
	 Online media:
	 Marketingcampagne 2018
	 Nieuwe positionering Toerisme Waasland
	 Realisatie 5 promotiefilmpjes
	 Realisatie toeristisch magazine
	 Website en sociale media


	4. Sectormomenten
	 Brainstormsessie productontwikkeling Waasland - 1 maart 2018
	 Kick-off toeristisch seizoen - 15 maart
	 Studiereis Waasland - 19 oktober
	 Sectormoment marketingcampagne - 23 november

	5. Evenementen
	 Ambachtelijk Weekend – 18 en 19 augustus
	 Vossen Vlaanderen

	6. Samenwerkingsprojecten
	 Rivierpark Scheldevallei
	 Durmevallei
	 Scheepswerven in Beeld (Subsidiedossier VLM – Platteland Plus)
	 Studie toeristisch-recreatief potentieel kastelen en aanverwanten
	 Uitkijktoren Niemandsland 2020 (Subsidiedossier Leader Transnationaal)

	7. Data overlegstructuren
	 Dagelijks Bestuur
	 Raad van Bestuur
	 Algemene Vergadering

	8. Bestuurlijke Wijzigingen
	9. Financieel Verslag


