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Voorwoord 

 
Beste lezer, 
 
 
In 2018 trok Toerisme Leiestreek volop de kaart van online campagnes. Vooral de seizoenscampagne in het teken van 
verrassende plekjes was een succes. Heel wat verblijfstoeristen en recreanten werden op die manier geïnspireerd voor 
een vakantie of daguitstap in de Leiestreek.  
 
Op vlak van social media werd 2018 gekenmerkt door een verdere groei van onze online kanalen (Facebook, website, 
Instagram, nieuwsbrieven…). Daarmee hebben we een sterke basis uitgebouwd voor toekomstige acties. 
 
Naast de jaarlijkse acties zoals de boottochten en Kunstzomer, die elk jaar heel wat volk op de been brengen, hebben 
we in 2018 samen met  het Stadlandschap Leie en Schelde  enkele nieuwe gezinsvriendelijke zoektochten uitgewerkt 
en in samenwerking met de brouwers van de Vlaamse roodbruine bieren het bierevenement Rondje Roodbruin op 
poten gezet. 
 
Toerisme Leiestreek blijft verder actief als ontwikkelaar/medebedenker van nieuwe producten en als motor van 
toeristisch overleg met publieke en private partners. 
 
2018 was dus een succesvol en goedlopend jaar voor Toerisme Leiestreek! 
 
 
Claude Croes 
Voorzitter 
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Marketing en Promotie 
 

 
1. Mediacampagnes  

 

a. “Genieten in de Leiestreek” 
Met het magazine ‘De Leiestreek anders bekeken inspireerden we potentiële toeristen uit Vlaanderen en Nederland 
om een korte vakantie in de regio door te brengen. Het eigentijdse magazine van 36 pagina’s deed dit aan de hand van 
verrassende plekjes in de regio. Hierbij kwamen uitgebreide tips van ambassadeurs aan bod. Het magazine werd 
verspreid op 113.500 exemplaren via Knack, 30.000 exemplaren via Plus Magazine Nederland en 21.000 exemplaren 
via toeristische infopunten en logies. 

 

b. “Seizoenscampagne Leiestreek” 
Deze online campagne werd uitgevoerd in samenwerking met Wax Interactive en liep van maart tot Halloween. Per 
seizoen werden er online tips gebundeld voor 3 doelgroepen: buitenblijvers, cultuurminnaars en bon vivants. Daarnaast 
waren er ook enkele posts met tips voor op zonnige zondagen. Alles werd gebundeld op toerisme-
leiestreek.be/genieten en gepromoot via Facebook advertenties, Google Adwords en banners. De promotie via 
Instagram werd na korte tijd stopgezet aangezien deze vele te duur was (€ 1,03 per klik).  79.633  mensen klikten door 
naar de website om de tips te bekijken.   

 

c. “Kunst in de Leiestreek” 
Om de troeven op vlak van kunst in de kijker te zetten, lanceerden Toerisme Leiestreek en Toerisme Oost-Vlaanderen 
in juli een campagne in samenwerking met Travel Media. De campagne was vooral online en bestond uit verschillende 
luiken. Er werden 3 filmpjes verspreid via Facebook waarin er telkens een andere kunstambassadeur (Wim Lammertijn, 
Tom Linster en Dominque Cambon) aan bod kwam. Deze filmpjes werden ± 100 000 keer bekeken. Daarnaast was er 
een call-to-action waarbij geïnteresseerden de gratis belevingsgids van Kunst in de Leiestreek konden bestellen. De 
3.000 exemplaren waren na minder dan een maand uitgeput. Daarna werd het boekje ook nog digitaal en bij een ruimer 
publiek verspreid. Met de volledige campagne werden zo bijna 12.000 fietsboekjes verspreid. 

 

d. “Het Beste van België” 
In samenwerking met de andere West-Vlaamse regio’s Kust, Westhoek en Brugse Ommeland en het Nederlandse 
bureau Insiders werd de campagne ‘Het Beste van België’ uitgewerkt. Deze online campagne liep van april tot eind 
2018 en focuste op Nederlanders met interesse in cultuur en natuur. Alle content werd gebundeld op 
www.hetbestevanbelgie.nl waar de bezoekers ook een digitaal magazine konden downloaden. Daarnaast werd er ook 
een filmpje gemaakt. De promotie gebeurde via Facebook, Google Adwords, banners en remarketing. De cijfers van 
deze campagne waren niet volgens de verwachtingen die het Nederlandse bureau voorgesteld had. Zo waren er bv. 
bijna 70.000 sessies op de campagnesite, wat onder het vooropgestelde aantal lag. Er waren ongeveer 3400 downloads 
van het digitale magazine. 
 
 

e. Citytrip Kortrijk 
Toerisme Leiestreek werkte deze campagne uit in samenwerking met Westtoer en stad Kortrijk met als doel Kortrijk 
op de kaart te zetten als citytrip bestemming. Bij deze campagne lag de focus vooral op: shoppen met nadruk op leuke 
adresjes, stadsverkenning met specifieke beleving van historie en creativiteit, leuke eetadresjes en karaktervol logies 
met een eigen verhaal/beleving. Dit resulteerde in een glossy magazine van 56 pagina’s. Deze magazines werden 
verspreid bij verzending naar abonnees van De Morgen en samen met de losse verkoop in Vlaanderen. In totaal ging 
het over 90 000 stuks en 10 000 doordruks. Deze laatste werden verspreid via logies en diensten voor toerisme. 

 

  

http://www.hetbestevanbelgie.nl/
http://www.hetbestevanbelgie.nl/
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2. Fiets- en wandellusjes 
Toerisme Leiestreek liet nog meer mensen kennis maken met het fiets- en wandelnetwerk door middel van 8 nieuwe 
thematische en belevenisvolle suggestieroutes: de ‘Leiestreek Lusjes’. De fietsers konden via het gekende 
knooppuntensysteem 8 lusvormige routes volgen in het teken van ‘Verrassende plekjes’. Dit waren twee nieuwe 
fietslusjes vanuit Roeselare en Waregem en zes nieuwe wandelroutes vanuit Tiegem, Bossuit, Spiere, Bellegem, 
Otegem en Gijzelbrechtegem. 
 
Verder werd er ook een herdruk voorzien van 6 lusjes die uitgeput waren:  ‘Kunst in de Oost-Vlaamse Leiestreek’, 
‘Lokaal Lekkers Gent’, ‘Lokaal Lekkers Kortrijk’, ‘Lokaal Lekkers Anzegem’, ‘Bevergemroute Kooigem’ en 
‘Bevergemroute Sint-Denijs’. 
 

3. Nieuwe media 
In 2018 werden 3 online acties gelanceerd op Facebook. De eerste liep van 25 juni tot 9 september ter promotie van 
Kunstzomer (€ 400 zorgde voor een bereik van 38.328 personen en 2.518 website kliks). Daarnaast liep er van 25 juni 
tot 22 juli een promocampagne voor de zomerboottochten (€ 600 zorgde voor een bereik van 57.440 personen en 5.514 
website kliks). Als laatste was er ook een campagne in het kader van Wereldoorlog I van 1 september tot 29 november 
(€ 500 zorgde voor een bereik van 77.437 personen en 3.330 website kliks).  

 

4. Website – nieuwsbrieven 
Het aantal bezoekers van de website www.toerisme-leiestreek.be steeg opnieuw in 2018. De website telde in 2018 

maar liefst 400.000 gebruikers en 537.000 sessies. In 2017 waren dit nog 315.755 gebruikers. Naar aanleiding van de 

verschillende online campagnes kreeg de website heel wat nieuwe pagina’s die de bezoeker inspireren tot een bezoekje 

aan de Leiestreek.  

 

Er werden in 2018 elf reguliere nieuwsbrieven uitgestuurd. Eind 2018 waren er 47.546 abonnees ten opzichte van 47.279 

in 2017.  

 

5. Fotografie 
In 2018 stonden opnieuw enkele fotoshoots gepland. Onder andere de nieuwe Leiestreek Greeters en het museum 

KOERS verschenen voor de lens van fotograaf Jan D’Hondt (B.Ad). 

 

6. Participatie in acties van de vijf Vlaamse provincies 
De campagne met de vijf provincies bestond uit het maken en verspreiden van radiospots op Radio 2 en StuBru. Deze 

spots verwezen telkens naar content op de website van Vlaanderen Vakantieland. Het doel van deze campagne is 

mensen aan te zetten tot een korte vakantie in eigen land. 

 

Naast deze campagne is Toerisme Leiestreek ook betrokken in de samenwerking rond Logeren in Vlaanderen 

Vakantieland. De adverterende logies betalen een bedrag per gewenste advertentie. Daarnaast betalen zowel 

Toerisme Leiestreek, Toerisme Oost-Vlaanderen en Westtoer een bijdrage voor de realisatie van het boek en de 

website. 

  

http://www.toerisme-leiestreek.be/
http://www.toerisme-leiestreek.be/
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Sectorwerking 
 

1. Startavond 
Op 27 maart 2018 vond de startavond plaats in Hippo.Loggia, de Gaverbeekhippodroom in Waregem. Zo’n 250 

genodigden woonden de voorstelling van de geplande acties en campagnes voor het jaar 2018 bij. 160 genodigden 

brachten vooraf ook een bezoek aan HIPPO.WAR. Voor het officieel gedeelte konden we rekenen op sprekers van 

zowel de publieke als private sector. Mooneye zorgde voor de muzikale ondersteuning. Aansluitend werd een 

netwerkmoment met receptie voorzien. De catering werd voorzien door Partymmo, met bijzondere aandacht voor 

streekeigen lekkers.  
 

2. Partnernetwerkmomenten  
In 2018 werden alle netwerkmomenten voor de partners (infopunten, Greeters, logiesuitbaters en Q-labels) voor het 

eerst gebundeld tot 2 algemene partnernetwerkmomenten. Op 7 mei en 8 oktober 2018 werden deze 

netwerkmomenten georganiseerd in respectievelijk B&B Ovaertine in Zwevegem en Brouwerij De Brabandere in 

Harelbeke. Het partnermoment op 7 mei behandelde de nieuwe GDPR wetgeving, FAQ’s voor Greeters en nieuws uit 

de regio. Tijdens de bijeenkomst op 8 oktober stond o.a. het onderzoek van de Vlaamse Regio’s, de campagne van 

Vlaanderen Vakantieland en de stand van zaken van het nieuwe strategisch beleidsplan voor de Leiestreek centraal. 

De partners kregen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een sneakpeak rondleiding van het nieuwe 

bezoekerscentrum van brouwerij De Brabandere. Het netwerkmoment van 7 mei kon rekenen op 32 deelnemers en 

dat van 8 oktober op 51 partners. 

 

3. Greeters 
Toerisme Leiestreek ging in 2018 verder met de Greeterwerking. Na het wegvallen van enkele Greeters werd er een 

nieuwe oproep gelanceerd. 16 nieuwe Greeters brengen het totaal nu op 33 Leiestreek Greeters die op vrijwillige basis 

groepjes van maximum 6 toeristen op sleeptouw nemen voor een bezoek aan hun stad, dorp of streek. Ze vertellen 

verhalen en maken een wandel- of fietstocht langs hun favoriete plekjes. De nieuwe Greeters namen deel aan een kort 

infotraject met aandacht voor gastvrijheid, greeterwerking, FAQ’s etc. Ze werden gepromoot via de reguliere 

communicatiemiddelen. Er werden 30 Greets uitgevoerd waarbij er 123 bezoekers rondgeleid werden. In 2018 werden 

de Greeters uitgenodigd op de gezamenlijke partnernetwerkmomenten. In het kader van het Interregproject Golden 

Lys, kregen ze ook de mogelijkheid om een social media opleiding te volgen op 18 december.  

  

4. Studie uitstap baliepersoneel 

 
Toerisme Leiestreek organiseerde op 13 en 19 december 2018 een studie-uitstap in de Leiestreek voor 

baliemedewerkers van de toeristische diensten. Nieuwe sites zoals HIPPO.WAR in Waregem, het bezoekerscentrum 

in Flanders Field American Cemetery in Waregem, Muze’um L in Roeselare, KOERS in Roeselare en Eperon d’Or in 

Izegem werden bezocht. Op 13 december gingen 22 personen mee op uitstap en op 19 december waren dat er 12. 

 

 

5. Toeristische infopunten  
In 2017 lanceerde Toerisme Leiestreek voor het eerst 30 toeristische infopunten in samenwerking met Westtoer. In 

2018 werd een nieuw traject opgestart waar ook de Oost-Vlaamse reca-zaken aan konden deelnemen. Deze 

Infopunten vormen een mooie aanvulling op de diensten voor toerisme van de Leiestreek. Het zijn reca-zaken die vaak 

open zijn op momenten wanneer een dienst voor toerisme dat niet is, of ze zijn (in uitgestrekte gemeenten) dichter bij 

het logies gelegen waar de toerist verblijft. 13 reca-zaken stelden zich kandidaat, waarna ze deelnamen aan het 

opleidingstraject. Dit traject bestond uit een halve dag opleiding over streekkennis, een halve dag waar gastvrijheid 

centraal stond en een volledige dag streekverkenning met enkele belangrijkrijke bezienswaardigheden in de regio. Alle 
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ondernemers kregen een bordje met het herkenbare groene I-logo om aan de gevel te hangen tijdens een 

persconferentie in Mercure, Roeselare. De Infopunten kregen ook promotiemateriaal over de regio en worden 

meegenomen in diverse communicatie van Westtoer, Toerisme Leiestreek en de diensten voor toerisme.  

In de Leiestreek kan je nu terecht bij 43 geëngageerde ondernemers. 

 

6. Q-labels 

Er hebben ook 7 nieuwe toeristische organisaties (logies, bootverhuur, infokantoor en attractie) het Q-label van 
Westtoer ontvangen. Vier toeristische ondernemingen haalden ook een verlenging van hun Q-label binnen. Het 
kwaliteitstraject bestaat uit opleiding en individuele begeleiding op maat. De deelnemers stappen ook in een 
meetsysteem om de tevredenheid van hun gasten op permanente basis te meten. Daarnaast leren de deelnemers van 
collega’s en wisselen ze ervaringen uit tijdens bezoeken aan best practices. 
  
De deelnemers werden bezocht door een mystery of professional visitor. Zij beoordeelden onder andere de 
vriendelijkheid, de gastvrijheid, de netheid… van de deelnemende zaken. Na het indienen van een kwaliteitsdossier en 
verdediging voor een jury, behaalden vijf toeristische ondernemingen, een infokantoor en een bezoekerscentrum het 
Q-label. Dit kwaliteitslabel is geldig voor een periode van drie jaar. Alle ondernemingen met het Q-label staan garant 
voor een kwalitatieve dienstverlening aan hun gasten. 
  
Dit zijn de zeven nieuwe organisaties die dit jaar het kwaliteitslabel behaalden:  
  

- Avelgem: Restaurant/Hotel De Gouden Klokke 

- Deinze: Bootverhuur Booot 

- Harelbeke: Provinciaal Recreatie- en natuurcentrum De Gavers 

- Kortrijk: B&B Aurora, B&B Casablanca/Bistro Jasmijnhof, Toerisme Kortrijk 

- Wervik: Vakantiewoning Landhuis Soetendaele 
  
Naast de nieuwe labels, haalden dit jaar ook vier bedrijven hun verlenging binnen voor 3 jaar:  
  

- Dentergem: B&B De Zoete Kers 

- Kortrijk: Hotel Troopeird 

- Roeselare: De Bonte Os Hotel & Tower, B&B R&breakfast 
  

Dit brengt het totaal aantal actoren uit de Leiestreek die het Q-label behaalden op 34. 

 

 

Pers & PR 
 

1. Persreizen 
In 2018 organiseerde Toerisme Leiestreek vijf persreizen. In januari kwamen journalisten van La Libre Belgique langs 

in Kortrijk. Begin mei kwam VLOT magazine naar Sint-Martens-Latem. Op 15/5 werd een persreis georganiseerd in 

Waregem waar de focus vooral op HIPPO.WAR en Flanders Field American Cemetery lag. Eind mei kwamen heel wat 

bloggers langs in Kortrijk met de lancering van de Time to momo gids. Eind december werd er ook nog een persreis 

voor KOERS in Roeselare georganiseerd. 

 

2. Persconferenties 
Naast de persreizen organiseerde Toerisme Leiestreek ook persconferenties naar aanleiding van de Startavond en 

Rondje Roodbruin. Dit zorgde voor een aantal artikels in verschillende kranten zoals Het Nieuwsblad, Het Laatste 

Nieuws, de Krant van West-Vlaanderen, … en in online blogs. 
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Acties 
 

1. Boottochten 
Ook in 2018 stonden de zomerse boottochten op het programma. Het boottochtenseizoen startte op 8 juli en liep tot 

8 september. Samen met de rederijen SA-VA Shiprental, de Lemmerboot IV en de deelnemende gemeenten werkte 

Toerisme Leiestreek een gevarieerd programma uit. De Lemmerboot IV zorgde voor 3 volzette tochten naar Sint-

Martens-Latem. Het was de eerste keer dat we samenwerkten met de rederij SA-VA Shiprental nadat zij de boot 

overkochten van Alfa-Trips. Samen met de deelnemende gemeenten werden 15 tochten georganiseerd. We behielden 

een aantal klassiekers, zoals nocturnes en tochten naar Brugge, en vulden deze aan met enkele nieuwe 

cateringconcepten (bv. brunch). Het boottochtenseizoen lokte 754 deelnemers. Toerisme Leiestreek coördineerde het 

programma en de ticketverkoop en maakte een brochure op (6000 ex.) waarin, naast de kalender van de boottochten, 

ook het vaste aanbod aan waterrecreatie in de Leiestreek werd opgenomen. 

 

2. Kunstzomer 
De Kunstzomer was in 2018 aan zijn 10de  editie toe. Van 3 juni t.e.m. 30 september stond kunst centraal in de regio. Op 
31 verschillende locaties in 9 steden en gemeenten van de Leiestreek maakten de bezoekers kennis met de werken van 
een 50-tal hedendaagse kunstenaars. Het programma was te vinden in de brochure (10.000 ex.) en online. De brochure 
werd verspreid via diensten voor toerisme, kunstenaars en infopunten of logies. De Kunstzomer 2018 was met meer 
dan 7.000 bezoekers opnieuw een succes, ondanks de warme temperaturen.  
 
 

3. Avondwandelingen 
Van 3 juni tot 27 september werden in de Leiestreek zomerse avondwandelingen georganiseerd. Het betrof zowel 
begeleide wandelingen van de steden en gemeenten in de regio als wandelingen van de sociaal-culturele beweging 
Pasar. De wandelingen waren over de hele regio verspreid. Bovendien was er gezorgd voor diversiteit qua thema. Zo 
waren er zowel wandelingen die de focus legden op het landschap als stadswandelingen. Toerisme Leiestreek 
bundelde het aanbod op een speciale pagina op de website. Er waren ongeveer 700 deelnemers. 

 

4. Je Wildste Westen 
In 2018 werd het project “Je Wildste Westen” in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en de steden en 

gemeenten rond het kanaal Bossuit-Kortrijk verdergezet. Dit project heeft als doel het gebied rond het Kanaal op de 

kaart te zetten als plek vol avontuur en spanning. Samen met de sector werden arrangementen opgezet waarbij 

bezoekers konden proeven van avontuur onder andere bij Oenanthe op Transfo, in Provinciedomein De Gavers, bij 

Avanco, Paintball Valley en Blueberry Hill. Daarnaast is er ook plaats voor ontspanning via de betrokken logies en 

recazaken. Op zondag 15 april 2018 werd de tweede editie van “Je Wildste Dag” georganiseerd om het project extra in 

de kijker te zetten. Deelnemers konden een hele dag extra voordelig genieten van avontuur op 5 sites. Toerisme 

Leiestreek neemt in dit project actief deel in de partnerwerking, het kernoverleg en staat in voor de opbouw en het 

onderhoud van de website www.jewildstewesten.be, de ticketverkoop van “Je Wildste Dag” en zorgt voor extra 

communicatie via haar reguliere kanalen. 

 

5. Rondje Roodbruin 
 
Op 6 mei 2018 ging voor de 4de keer Rondje Roodbruin door. Het evenement bracht bijna 6.000 bezoekers op de been. 
In 2014 was dit nog meer dan 7.500. Om het evenement te promoten werd een ludiek campagnefilmpje gemaakt met 
in de hoofdrol Luc Dufourmont (vooral bekend van het tv-programma Bevergem). Een Facebookcampagne van 19 
maart tot 6 mei bereikte ± 539.000 personen, goed voor 5.4276 kliks naar de website. Met deze online campagne steeg 
het aantal ‘fans’ van de Rondje Roodbruin pagina van 1120 naar 1609 volgers. Wegens de dalende bezoekersaantallen 
moet er wel nagedacht worden om het evenement in de toekomst eventueel open te trekken naar andere brouwerijen 
in een soort Open Brouwerijendag. 
 

http://www.jewildstewesten.be/
http://www.jewildstewesten.be/
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6. Gezinszoektochten Blob 
In 2017 werd in samenwerking met Westtoer en het stadlandschap Leie en Schelde een concept uitgewerkt voor 
gezinsvriendelijke zoektochten in de Leiestreek, met het figuurtje Blob. Natuur en plezier staan centraal in een 
zoektocht van zo’n 5 km. De gezinszoektocht richt zich op families met kinderen tussen 7 en 12 jaar. In 2018 werd deze 
samenwerking verder gezet. Er werden 3 nieuwe zoektochten uitgewerkt in 2018, in Wevelgem , Kuurne en Lendelede. 
Deze laatste 2 worden begin 2019 voorgesteld. 

 

7. Voorbereiding subsidiedossiers 

 

a. Interreg V: Golden Lys 
 
Toerisme Leiestreek stond in voor de realisatie van een nieuwe grensoverschrijdende toeristische kaart. In overleg met 
Lys sans Frontières werd beslist om de oplage en het budget voor de toeristische kaart te verdelen over 2018 en 
2019/2020. Op die manier is het mogelijk om rekening te houden met wijzigingen in het toeristisch aanbod in de regio. 
De belangrijkste wijzigingen met impact op de toeristische kaart vinden voor Toerisme Leiestreek plaats in 2019 (fusie 
Deinze-Nevele). Voor Lys sans Frontières is dit eerder 2020. De herdruk voor Toerisme Leiestreek is bijgevolg gepland 
voor 2019, voor Lys sans Frontières is dit 2020. 
 
Begin juli werden Lys sans Frontières, Toerisme Leiestreek en stad Gent gecontacteerd door VNF met de vraag om 
samen een programma uit te werken voor de ontvangst van 2 bloggers van One Day One Travel die de beleving op en 
langs de waterweg in de kijker zouden zetten. Tijdens overlegmomenten op 26/7 en 28/8 werd deze persreis 
gezamenlijk voorbereid en uitgewerkt. Elke partner nam een deel van de persreis op zich.  
 
Net zoals Lys sans Frontières organiseerde Toerisme Leiestreek een opleiding in social media voor de Greeters. De 
opleiding vond plaats op 18 december. Aangezien een dergelijke opleiding zeer interactief is en dit moeilijk tweetalig 
te organiseren is, werd overeengekomen dat de opleiding afzonderlijk georganiseerd zou worden, maar wel met 
dezelfde inhoud. De belangrijkste doelstelling was de Greeters (beter) te leren werken met social media zodat ze 
zichzelf en de regio ook beter zouden kunnen promoten.  
 
Toerisme Leiestreek bereidde in december de bestelling van 3 roll-ups voor die zowel door Toerisme Leiestreek als de 
Vlaamse partners zullen gebruikt worden om het project meer visibiliteit te geven.  
 
Toerisme Leiestreek was aanwezig op de verschillende overlegmomenten over het e-commerce platform van partner 
Lys sans Frontières. Op vraag van Lys sans Frontières werden de grote lijnen van het e-commerce platform toegelicht 
op het overleg met de diensten voor toerisme in de Leiestreek en op een overleg voor de sector. 
 
 

b. Provincie West-Vlaanderen 
Naar aanleiding van het subsidieprogramma “Impulsprogramma toeristische infrastructuur en evenementen” 

mochten een aantal dossiers nog verder uitgewerkt worden. Het betreft: 

- Jachthaven in Wielsbeke: opnieuw ingediend 

- Belevingscentrum voor Gent-Wevelgem: niet opnieuw ingediend 

- Onthaal en belevingspunt voor de Wielerpiste in Roeselare: opnieuw ingediend 

 

De ingediende dossiers werden goedgekeurd: 

- Jachthaven in Wielsbeke: 150.000 euro 

- Onthaal en belevingspunt voor de Wielerpiste in Roeselare: 150.000 euro 

 

Naar aanleiding van het programma “Horizon 2025”, waarbij de provincie West-Vlaanderen en Westtoer samen met 

publieke en/of private partners een 25-tal uitkijkpunten willen realiseren tegen 2025, mochten een aantal dossiers nog 

verder uitgewerkt worden. Het betreft: 

- Watertoren Gullegem 

- Uitkijktoren Wervik 
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Beide dossiers worden nog herbekeken.  

 

Voorbereiding nieuw strategisch beleidsplan 
 

In 2017 startten de voorbereidingen voor de opmaak voor een nieuw strategisch beleidsplan Toerisme Leiestreek 2019 
– 2025. De plangroep staat in voor de dagelijkse opvolging, voorbereiding overlegmomenten en rapportering.  
Leden van de plangroen vanuit Westtoer: 

• Algemeen Directeur – Stefaan Gheysen 

• Teammanager Regiowerking en Strategische planning – Lien Phlypo 

• Teammanager afdeling Kennisontwikkeling – Darline Vandaele 

• Directeur afdeling Marketing – Luc Abbeloos 

• Teammanager Toeristische Productontwikkeling – Josephine Fassaert 

• Teammanager Recreatie – Tim Provoost en Glenn Putman 
Leden van de plangroep vanuit Oost-Vlaanderen: 

• Algemeen Directeur – Katia Versieck 

• Manager communicatie, sector- en regiowerking – Mieke Belmans 

• Afdelingshoofd marketing en communicatie – Tim Bottelberghe 

• Manager infrastructuur en facilitair beheer - Pierre Goffaux 
Leden van de plangroep vanuit Toerisme Leiestreek: 

• Regiomanager -  Katrien Six 

•  Regiomedewerker - Babette De fauw 
 

In het eerste kwartaal werd de focus vooral nog gelegd op het verzamelen van bijkomende en concrete input; er waren 
nog bezoeken bij gemeenten om hun input te krijgen, maar daarnaast werden er ook verschillende interviews gedaan 
met relevante spelers uit de sector: logiesuitbaters (groot en klein, stad en platteland), reca-uitbaters, 
bootverhuurders, musea, streekproducenten, groendienst van de provincie, stadlandschappen, VLM, ANB, 
Natuurpunt, Inagro, Leiedal, POM, … 
 
The Missing Link werd aangesteld om samen met de sector de kernwaarden van de Leiestreek en de verhaallijnen te 
bepalen. Via 2 x 3 workshops heeft The Missing Link de kernwaarden voor de Leiestreek naar boven gehaald en ook de 
verhaallijnen voor de toekomst bepaald samen met de ruime sector. De workshops waren telkens verspreid over de 
hele regio en er was een ruime aanwezigheid van de hele sector (2 x 90 aanwezigen, ambtenaren, schepenen, 
brouwerijen, logiesuitbaters, reca,..) 
  
Eind 2018 werd de opdracht opengesteld om een externe dienstverlening aan te stellen voor de rebranding van de 
Leiestreek, zodat o.a. de beeldtaal, de communicatie en huisstijl overeenstemmen met de identiteit en het imago van 
de Leiestreek.  
 
In de loop van maandelijkse meetings en een 2-daagse werd er verder gewerkt aan het strategisch beleidsplan en kreeg 
het geleidelijk aan meer vorm. In het eerste kwartaal van 2019 lichten we het voorlopige resultaat toe aan de 
gemeenten en andere belangrijke stakeholders. 
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Toerisme Leiestreek vzw 
 

1. Team 
Tewerkgesteld door Westtoer apb en Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: 

• Katrien Six, regiocoördinator 

• Babette De fauw, regiomedewerker  

• Emmanuel Derdeyn, medewerker regiomarketing 

• Geert Hoorens, projectmanager tot eind november (enkel tewerkgesteld door Westtoer apb) 

 

2. Algemene Vergadering 
Lijst van al onze leden binnen de Algemene Vergadering. 

• Voorzitter: Claude Croes 

• Ondervoorzitters: Bruno Dhaenens, Rudolf Scherpereel 

• Penningmeester: Laurent Coppens 

• Secretaris: Viviane De Preester 

 

Ledenlijst 

 

1. De gemeente Anzegem, vertegenwoordigd door mevrouw Kim Delbeke 

2. De gemeente Avelgem, vertegenwoordigd door de heer Jörgli Maes 

3. De gemeente Deerlijk, vertegenwoordigd door heer Jo Tijtgat 

4. De stad Deinze, vertegenwoordigd door de heer Bruno Dhaenens 

5. De gemeente Dentergem, vertegenwoordigd door de heer Bart Dekeukeleire 

6. De stad Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Annelies Storms 

7. De stad Harelbeke, vertegenwoordigd door de heer Annick Vandebuerie 

8. De gemeente Ingelmunster, vertegenwoordigd door de mevrouw Nadine Verheye 

9. De stad Izegem, vertegenwoordigd door de heer Kurt Himpe 

10. De stad Kortrijk, vertegenwoordigd door mevrouw Kelly Detavernier 

11. De gemeente Kuurne, vertegenwoordigd door de heer Jan Deprez 

12. De gemeente Ledegem, vertegenwoordigd door de heer Bart Ryde 

13. De gemeente Lendelede, vertegenwoordigd door de heer Pedro Ketels 

14. De stad Menen, vertegenwoordigd door de heer Eddy Lust 

15. De gemeente Meulebeke, vertegenwoordigd door mevrouw Amelie Soenens 

16. De gemeente Moorslede, vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Uyttenhove 

17. De gemeente Nazareth, vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderplaetsen 

18. De gemeente Oostrozebeke, vertegenwoordigd door mevrouw Carine Geldhof 

19. De stad Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Dirk Lievens 

20. De gemeente Sint-Martens-Latem, vertegenwoordigd door mevrouw Bea Roos 

21. De gemeente Spiere-Helkijn, vertegenwoordigd door de heer Rik Vandevenne 

22. De stad Waregem, vertegenwoordigd door mevrouw Chantal Coussement 

23. De stad Wervik, vertegenwoordigd door de heer Philippe Deleu 

24. De gemeente Wevelgem, vertegenwoordigd door de heer Mathieu Desmet 

25. De gemeente Wielsbeke, vertegenwoordigd door de heer Gaby Benoit 

26. De gemeente Zulte, vertegenwoordigd door de heer Filip Peers  

27. De gemeente Zwevegem, vertegenwoordigd door de heer Marc Doutreluigne 

28. Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door mevrouw Reinhilde Castelein 

29. Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Maarten Tavernier 

30. Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Piet Vandermersch 

31. Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de mevrouw Eliane Spincemaille 

32. Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Rogiers 
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33. Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door mevrouw Sigrid Vandenbulcke 

34. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Belmans  

35. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Katia Versieck  

36. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer John De Vlieger 

 

3. Raad van Bestuur 
Lijst van al onze leden binnen de Raad van Bestuur. 

• Voorzitter: Claude Croes 

• Ondervoorzitters: Bruno Dhaenens, Rudolf Scherpereel 

• Penningmeester: Laurent Coppens 

• Secretaris: Viviane De Preester 

 

Ledenlijst 

 

1. De gemeente Anzegem, vertegenwoordigd door de heer Koen Tack  

2. De gemeente Deerlijk, vertegenwoordigd door de heer Claude Croes 

3. De stad Deinze, vertegenwoordigd door de heer Bruno Dhaenens 

4. De stad Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Annelies Storms 

5. De stad Harelbeke, vertegenwoordigd door de heer Annick Vandebuerie  

6. De gemeente Ingelmunster, vertegenwoordigd door de mevrouw Nadine Verheye 

7. De stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Rudolf Scherpereel 

8. De gemeente Ledegem, vertegenwoordigd door de heer Bart Ryde 

9. De stad Menen, vertegenwoordigd door de heer Laurent Coppens 

10. De gemeente Nazareth, vertegenwoordigd door mevrouw Viviane De Preester 

11. De stad Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Dirk Lievens  

12. De gemeente Sint-Martens-Latem, vertegenwoordigd door de heer Rigo Van de Voorde 

13. De stad Waregem, vertegenwoordigd door mevrouw Chantal Coussement 

14. De gemeente Wevelgem, vertegenwoordigd door de heer Mathieu Desmet 

15. De gemeente Wielsbeke, vertegenwoordigd door mevrouw Magda Deprez  

16. De gemeente Zwevegem, vertegenwoordigd door de heer Eddy Defoor 

17. Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door mevrouw Reinhilde Castelein 

18. Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Maarten Tavernier 

19. Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Piet Vandermersch 

20. Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Rik Soens 

21. Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Rogiers 

22. Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door mevrouw Sigrid Vandenbulcke 

23. Westtoer, vertegenwoordigd door de heer Lieven Verdonck 

24. Westtoer, vertegenwoordigd door mevrouw Lien Phlypo 

25. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Belmans  

26. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Katia Versieck  

27. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer John De Vlieger 

28. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer Tim Joiris 

 

Waarnemende leden (niet-stemgerechtigd) 

29. De gemeente Avelgem, vertegenwoordigd door de heer Tom Beunens 
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4. Bestuursvergaderingen 2018 

 
RVB = Raad van bestuur, AV = Algemene Vergadering 

 

• RVB 24 januari 2018, Avelgem 

• RVB 21 maart 2018, Ledegem 

• RVB 20 april 2018, Menen 

• RVB en AV 30 mei 2018, Deerlijk 

• RVB 31 augustus 2018, Ingelmunster 

• RVB en AV 26 september 2018, Waregem 

• RVB 28 november 2018, Deinze 
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Financieel verslag 

 
Wij hebben de eer U, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, verslag uit te brengen over de activiteiten 
van de vzw Toerisme Leiestreek en ons beleid tijdens het voorbije boekjaar, afgesloten per 31/12/2018.  
 

Commentaar op de jaarrekening  
 
De jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de 
ondernemingen en de besluiten ter uitvoering ervan. 
 

Commentaar op de resultaten  
 
De vzw Toerisme Leiestreek heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een winst van 132,79 euro, tegenover een winst 
ten bedrage van 19.312 euro op het einde van vorig boekjaar.  
 

Commentaar op de jaarcijfers (in eenheden EUR)  
 
De jaarrekening geeft de volgende situatie weer:  
 

Balanstotaal   95.687  
Te bestemmen winst van het boekjaar  133 
Overgedragen winst van de vorige boekjaren  78.698 
Te bestemmen winstsaldo      78.831 
Over te dragen winst      78.831 

 
 
De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting bedraagt 286 EUR. Er werden geen afschrijvingen geboekt.  
 

Resultaatverwerking  
 
Aan het resultaat werd de volgende bestemming gegeven (in eenheden EUR):  
 
A. Te verwerken winstsaldo  (+) 78.831 

- te verwerken winst van het boekjaar                                                                                                  (+) 133   
- overgedragen winst van de vorige boekjaren  (+) 78.698 

 
 
C. Toevoeging aan het eigen vermogen (+)   78.831 
 
 

Tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard van een bestuurder  
 
In toepassing van artikel 523 § 1 van het Wetboek van vennootschappen worden de getroffen besluiten terzake hierna 
overgenomen: geen.  
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Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar  
 
Geen. 
 

Slot  
 
Tot slot danken wij allen die zich in het voorbije boekjaar hebben ingezet voor de werking van de vereniging.  
 
 


