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1 VOORWOORD
Beste vrienden van Toerisme Scheldeland vzw
In mei 2015 is het strategisch beleidsplan Scheldeland, dat in overleg met de
sector opgesteld werd, gepresenteerd. In dit plan staan de ‘negen werven voor
Scheldeland 2014-2019’ voorop, negen delen van het actieplan om Scheldeland
te ontwikkelen tot een volwaardige, dynamische toeristische regio. Er is nood
aan een sterk kernproduct: de beleving van het water en het erfgoed
gecombineerd met een sterk logiesaanbod. De versterking wordt projectmatig
aangepakt, met een netwerk van toeristische en andere partners. Toerisme
Scheldeland vzw treedt daarbij op als netwerkorganisatie die zich bezighoudt met
productontwikkeling en actieve marktbewerking. De nodige marketing en
communicatie wordt toegespitst op online media en kanalen van derden. Deze
negen werven vormen bovendien een kader om de nodige keuzes te maken en
de resultaten ervan te meten.
Wat hebben we aangepakt in 2018?
In 2018 bouwden we met een tweede, herwerkte editie van het vakantieboek
“Scheldeland, jouw vakantieland” en de daaraan gekoppelde online
promotiecampagne, verder op de vernieuwende fundamenten die we in 2017
legden. Nieuw in het vakantieboek en de campagne van 2018 was dat er een
samenwerking met de logiessector opgezet werd en dat er doorheen het jaar
verschillende bloggers of influencers op pad gestuurd werden die elk een
reportage van 48u in Scheldeland maakten. Net als in 2017 werd het
vakantieboek opgebouwd uit 7 thema’s met per thema een ambassadeur. In het
kader van de online promotiecampagne werden opnieuw drie video’s
gerealiseerd.
2018 betekende ook het afsluitingsjaar van het project Groote Oorlog.
Toerisme Scheldeland bracht het eenmalige magazine ‘Scheldeland in de sporen
van de Groote Oorlog’ uit en realiseerde belevingspunten in 4 van de
deelnemende gemeenten. Verder zijn er ook vele projecten in de regio
opgevolgd: het strategisch project Schelde Sterk Merk en opvolger Rivierpark
Scheldevallei, het strategisch project Denderland, het strategisch overleg
Rupelstreek, strategisch project Durmevallei, het project Van Erembald tot
Kravaalbos, project Hop AAA+ en PDPO project Scheepswerven in Beeld, …
Telkens staat samenwerking en netwerken met de verschillende actoren,
partners, spelers in het veld centraal. Ook het regioteam Scheldeland participeert
actief in deze projecten, die als doel hebben om de streek te ontwikkelen, de
beleving te vergroten en bijgevolg dus toeristen naar de streek te krijgen.
Kortom, een jaar waarin gewerkt is aan de vertrouwde projecten, waarin nieuwe
projecten zijn opgestart, successen geboekt en gemeten en die van 2018 een
bijzonder jaar maakten. Dit vormt een uitstekende basis om in 2019 op verder te
werken! Veel leesplezier!
Herman De Wulf
Voorzitter Toerisme Scheldeland vzw
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3 Structuur vzw Toerisme Scheldeland
3.1 Ledenlijst Algemene Vergadering
3.1.1

Actoren
Scheldelandse steden en gemeenten:
1. Stad Aalst, vertegenwoordigd door mevrouw Mia De Brouwer
2. Gemeente Berlare, vertegenwoordigd door de heer Steven
Vandersnickt
3. Gemeente Boom, vertegenwoordigd door mevrouw Inge De
Ridder
4. Gemeente Bornem, vertegenwoordigd door mevrouw Gerda
Sallaets
5. Gemeente Buggenhout, vertegenwoordigd door de heer Wim
Mommaers
6. Gemeente Denderleeuw, vertegenwoordigd door de heer Alberic
Sergooris
7. Stad Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Dieter
Mannaert
8. Gemeente Destelbergen, vertegenwoordigd door de heer André
De Groote
9. Gemeente Erpe-Mere, vertegenwoordigd door de heer Johan Van
Vaerenbergh
10. Stad Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Annelies Storms
11. Gemeente Haaltert, vertegenwoordigd door de heer Laurent
Volckaert
12. Gemeente Hamme, vertegenwoordigd door de heer Koen
Mettepenningen
13. Gemeente Hemiksem, vertegenwoordigd door de heer Tom De
Wit
14. Gemeente Laarne, vertegenwoordigd door de heer Igor Rogiers
15. Gemeente Lebbeke, vertegenwoordigd door mevrouw Maria Van
Keer
16. Gemeente Lede, vertegenwoordigd door de heer Dirk
Rasschaert
17. Stad Mechelen, vertegenwoordigd door de heer Björn Siffer
18. Gemeente Melle, vertegenwoordigd door de heer Frederik De
Buck
19. Gemeente Merelbeke, vertegenwoordigd door de heer Dirk
Poriau
20. Gemeente Niel, vertegenwoordigd door de heer Tom Caluwaerts
21. Stad Ninove, vertegenwoordigd door de heer Danny De
Saedeleer
22. Gemeente Puurs, vertegenwoordigd door de heer Ronny Tourné
23. Gemeente Rumst, vertegenwoordigd door mevrouw Niki Dens
24. Gemeente Schelle, vertegenwoordigd door de heer Gilbert Van
de Vreken
25. Gemeente Sint-Amands, vertegenwoordigd door de heer Eddy
Ceurstemont
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26. Gemeente
Lostrie
27. Gemeente
Smet
28. Gemeente
Bradt
29. Gemeente
30. Gemeente
Claes
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Wetteren, vertegenwoordigd door de heer Christophe
Wichelen, vertegenwoordigd door de heer Kristof De
Willebroek, vertegenwoordigd door mevrouw Maaike
Zele, vertegenwoordigd door de heer Luc Raman
Zwijndrecht, vertegenwoordigd door de heer Menno

Toerisme Provincie Antwerpen apb:
31. Toerisme Provincie Antwerpen apb, vertegenwoordigd door de
heer Alain Lovenweent
32. Toerisme Provincie Antwerpen apb, vertegenwoordigd door de
heer Gaston Maes
33. Toerisme Provincie Antwerpen apb, vertegenwoordigd door de
heer Jan De Haes
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw:
34. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,
Lucien Bats
35. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,
mevrouw Hilde Bruggeman
36. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,
Pierre Goffaux
37. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,
mevrouw Katia Versieck

vertegenwoordigd door de heer
vertegenwoordigd door
vertegenwoordigd door de heer
vertegenwoordigd door

Toeristische samenwerkingen en VVV’s:
38. Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland vzw, vertegenwoordigd
door de heer Erik Verheyen
39. Toerisme Rupelstreek vzw, vertegenwoordigd door mevrouw
Karin De Mulder
40. VVV Donkmeer, vertegenwoordigd door de heer Ignace Brys
41. VVV Faluintjesstreek, vertegenwoordigd door de heer Chris
Albrecht
42. VVV Hamme, vertegenwoordigd door de heer Erik Vermeire
43. VVV Ninove, vertegenwoordigd door de heer Yvan Roelandt
44. VVV Wieze, vertegenwoordigd door de heer Jozef Hiel

3.1.2

Vergaderingen

De Algemene Vergadering kwam samen op 25 april 2018, 19.30 uur in
Puurs met volgende agenda:
−
−
−
−
−
−
−

Welkom
Overlopen aanwezigheden, verontschuldigingen en volmachten
Wijziging vertegenwoordigers Bruno Peeters en Jan De Haes
Goedkeuring vergaderagenda
Goedkeuring verslag vorige AV d.d. 18 oktober 2017
Activiteiten, realisaties en publicaties 2017
Goedkeuring jaarverslag en activiteiten, realisaties en publicaties 2017
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−
−

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2017
Kwijting aan de bestuurders over het boekjaar 2017
Benoeming toezichthouder(s) boekjaar 2018
Goedkeuring begroting 2019-2020
Ter kennisneming: Kalender Toerisme Scheldeland vzw & Voorbereiding
Strategisch Beleidsplan 2020-2025
Varia

De Algemene Vergadering kwam samen op 20 november 2018, 18.30
uur in Willebroek met volgende agenda:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Welkom
Overlopen aanwezigheden, verontschuldigingen en volmachten
Goedkeuring vergaderagenda
Goedkeuring verslag vorige AV d.d. 25 april 2018
Activiteiten, realisaties en publicaties 2018
Goedkeuring begroting (reeds ggk AV 25/04/2018) en jaarplan 2019
Analyse van de evaluatiegesprekken over Strategisch Beleidsplan 20142019
‘Vakantieganger in Vlaamse Regio’s met focus op Scheldeland’,
toelichting door TOV
Varia

3.2 Ledenlijst Raad van Bestuur
3.2.1

Actoren
Scheldelandse steden en gemeenten:
a. Gemeente Berlare, vertegenwoordigd door de heer Kris Malfliet
b. Gemeente Wetteren, vertegenwoordigd door de heer Herman De
Wulf (en tevens voorzitter)
c. Stad Dendermonde, vertegenwoordigd door mevrouw Annie Van
den Berghe
d. Gemeente Hamme, vertegenwoordigd door de heer Tom
Waterschoot (en tevens vice-voorzitter)
Toeristische clusters:
e. Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland vzw, vertegenwoordigd
door mevrouw Bernadette Boeykens
f. Toerisme Rupelstreek vzw, vertegenwoordigd door de heer
Stefan Van Linden
Provinciale toeristische organisaties:
g. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, vertegenwoordigd door de heer
Eddy Couckuyt en Mieke Belmans
h. Toerisme Provincie Antwerpen apb, vertegenwoordigd door de
heer Gilles Facon (en tevens penningmeester)

Sinds 1 september 2015 is Marilou Dubois, in dienst bij TOV vzw,
regiocoördinator Scheldeland. Ze is van rechtswege secretaris van Toerisme
Scheldeland vzw.
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Vergaderingen

De Raad van Bestuur kwam samen op 18 januari 2018 in Dendermonde met
volgende agenda:
−
−
−

−
−

Goedkeuring vergaderagenda
Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 20 november 2017
Financieel:
a. Groote Oorlog promotie 2018: gunning bestek
b. Vakantieboek Scheldeland 2018: volmacht gunning druk
c. Planning Campagne Scheldeland 2019
Ter info:
a. Marketing Campagne Scheldeland 2018: stavaza
b. Enquête Vakantieboek 2017: extra resultaten
Varia
a. Projecten SL en activiteiten team TSL
b. Data RvB 2018
c. Studie toeristisch potentieel erfgoedsites in de ruime
Scheldevallei
d. Andere

De Raad van Bestuur kwam samen op 16 april 2018 in Dendermonde met
volgende agenda:
−
−
−

−
−
−

−

Goedkeuring vergaderagenda
Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 18 januari 2018
Financieel:
a. Balans en jaarrekening 2017
b. Jaarverslag 2017
c. Begroting 2019-2020
Goedkeuring Agenda AV TSL vzw d.d. 25 april 2018
Marketing:
a. Bestek marketingcampagne 2019-2020
b. Enquête vakantieboek 2017: extra resultaten
Ter info:
a. PDPO Scheepswerven in Beeld: herindiening
b. Vakantieboek Scheldeland 2018, Publicatie Groote Oorlog (TSL),
Fietsnetwerkkaart Scheldeland (TOV i.s.m. TPA), Belevingsgids
Denderstreken (TOV)
c. Projecten en activiteiten team TSL
Varia

De Raad van Bestuur kwam samen op 19 juni 2018 in Dendermonde met de
volgende agenda:
−
−
−
−
−

Goedkeuring vergaderagenda
Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 16 april 2018
GDPR
Strategisch Beleidsplan Scheldeland: Presentatie ter info, planning en
eerste feedback
Projecten samenwerkingsovereenkomsten:
7
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a. PDPO Scheepswerven in Beeld (SIB)
b. Open Ruimte in en Om Mechelen (ORIOM)
Ter info:
a. Onthaalplan Kalkense Meersen-Donkmeer: charter
b. Opleiding CVO gidsen Oost-Scheldeland
c. Marketing en promotie:
- Eerste resultaten campagne 2018
- Verspreiding publicatie ‘Scheldeland, in de sporen van de
Groote Oorlog’, FNWK Scheldeland, Denderstreken
- Vlaanderen Vakantieland
d. Projecten SL en activiteiten TSL
Varia
a. Data RVB en AV najaar vastleggen

De Raad van Bestuur kwam samen op 5 september 2018 in Dendermonde met
volgende agenda:
−
−
−

−

−

Goedkeuring vergaderagenda
Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 26 juni 2018
Marketing en promotie:
a. Campagne Scheldeland 2019-2020: gunning
b. Campagne 2018
- Vergelijking resultaten met 2017
- Influencers
c. Groote Oorlog publicatie 2018: resultaten enquête
Ter info:
a. Project Groote Oorlog: belevingspunten
b. Onthaalplan Durmevallei ondertekening charter 25 september
2018
c. Onthaalplan Kalkense Meersen-Donkmeer: belevingselementen
TOV
d. OKV Vlaamse Meesters in situ: productontwikkeling OostVlaanderen
e. Onthulling Picknickbanken langs de Schelde: 2 september 2018
f. Herwerking Wandelnetwerk Brabantse Kouters, incl. Aalst en
Buggenhoutbos en Wandelnetwerk Stille Waters, persmoment
g. ‘Scheldehappening’ (voorlopige naam) op 16 juni 2019
h. Toerisme in Vlaamse Regio’s: cijfers
i. Projecten SL en activiteiten team TSL
Varia
a. Vergaderdata RVB en AV 2018 plannen
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3.3 Personeel
3.3.1. Regioteam Scheldeland
Het Dagelijks Bestuur van Toerisme Scheldeland vzw wordt statutair
toevertrouwd aan de regiocoördinator, Marilou Dubois. De bevoegdheden van
de regiocoördinator en de relatie tussen de regiocoördinator en de Raad van
Bestuur staan beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Naast de regiocoördinator omvat het regioteam twee regiomedewerkers,
Tamara Corijn en Anneleen Tilburgh.
Er wordt op regelmatige basis overleg gehouden tussen de regiocoördinator
en Gilles Facon, directeur Toerisme Provincie Antwerpen apb en met Katia
Versieck, directeur en Mieke Belmans, Manager Marketing, regio- en
sectorwerking Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. Daarnaast kwam het volledige
regioteam Scheldeland wekelijks samen om diverse acties en realisatie uit te
werken (teamoverleg). De regiocoördinator neemt de leiding van dit overleg
op zich.
Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw (2 personeelsleden)
Toerisme Provincie Antwerpen apb (1 personeelslid)

3.3.2. Projectcoördinatoren
Naast het regioteam zijn er bij Toerisme Oost-Vlaanderen vzw en Toerisme
Provincie Antwerpen apb enkele projectcoördinatoren of -medewerkers
aangesteld voor projecten die Scheldeland aanbelangen. Met name :
• Projectmedewerker Ellen De Coster. Zij was in dienst tot 15 oktober 2018
en werd aangestuurd door directeur TPA apb Gilles Facon, met inspraak
van de regiocoördinator Scheldeland en de lokale toerismewerkingen in
Klein-Brabant en Rupelstreek. Voor de activiteiten van Ellen wordt
verwezen naar het jaarverslag 2018 van Toerisme Provincie Antwerpen
apb.
• Projectcoördinator Boris Dewolf, in dienst bij Toerisme Oost-Vlaanderen
vzw, aanspreekpunt voor het regionaal project ‘Scheepswerven in Beeld’.
Voor de activiteiten van Boris wordt verwezen naar het jaarverslag van
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.
• Pieter Vanholder, in dienst bij Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,
aanspreekpunt voor het project ‘Beleefbare Dendervallei’. Voor de
activiteiten van Pieter wordt verwezen naar het jaarverslag van Toerisme
Oost-Vlaanderen vzw.
Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Toerisme Provincie Antwerpen apb
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Publicaties

4.1. Vakantieboek “Scheldeland, jouw vakantieland”
Het vakantieboek “Scheldeland, jouw vakantieland” vormde het belangrijkste
instrument van de marketingcampagne 2018 van Toerisme Scheldeland vzw.
Voor verdere info zie punt 5.

4.2. Magazine “Scheldeland in de sporen van de Groote
Oorlog”
In 2018 realiseerde Toerisme Scheldeland vzw binnen het project Groote Oorlog
een wervende publicatie ter promotie van evenementen en het toeristisch
aanbod rond Groote Oorlog in Scheldeland 1914-1918. Voor verdere informatie
zie punt 8.1. Groote Oorlog.
Financiering: Toerisme Scheldeland vzw
Toerisme Vlaanderen vzw

4.3. Publicaties derden
Het regioteam leverde ondersteuning, redactionele input en/of beeldmateriaal
voor diverse publicaties gerealiseerd door de provinciale toeristische organisaties
(PTO’s), met name:
➢ Belevingsgids Denderstreken van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
➢ Belevingsgids Woudlopen van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
➢ Herwerking van ‘Bloeiend Oost-Vlaanderen’ kaart van Toerisme OostVlaanderen vzw naar de ommetjes
➢ Magazine Stapaf en Stapaf + van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
➢ Logiesboek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’, van de 5 PTO’s
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5. Marketing en communicatie
5.1. Vakantieboek ‘Scheldeland, jouw vakantieland’
In 2018 bracht Toerisme Scheldeland vzw voor de tweede maal op rij een
vakantieboek “Scheldeland, jouw vakantieland” uit. Hiermee werd er verder
gebouwd op de vernieuwende aanpak (met één inspirerende en wervende
publicatie).

Net als in 2017 werd het vakantieboek thematisch opgebouwd rond 7, voor de
regio relevante en marktconforme, thema’s:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Natuur
Water
Bier
Gastvrijheid
Groote Oorlog
Steengoed
Denderende Steden

Elk van deze thema’s werd geopend door een lokale ambassadeur, die een
duidelijke link heeft met het thema en zijn passie ervoor overbrengt aan de
toerist alsook concrete tips voor uitstapjes meegeeft.

11
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Nieuw bij de editie van 2018 was de samenwerking met de logiessector. Logies
uit de regio werden zeer actief aangespoord om deel te nemen aan de
logiesactie. Toerisme Scheldeland organiseerde in dit kader ook 3
logiesmomenten verspreid over de regio om de toekomstplannen en
deelnamevoorwaarden te presenteren (Bornem, Wetteren en Aalst). In ruil voor
de bereidheid van de logies om een blogger een overnachting met ontbijt voor 2
personen aan te bieden werden ze door Toerisme Scheldeland gepromoot via één
van onderstaande kanalen:
➢ Hetzij in het vakantieboek als tip bij één van de thema’s of bij de fiets- en
wandelroutes
➢ Hetzij binnen de online campagne (met eigen facebookpost en
inspiratiepagina en/of opname in de nieuwsbrieven, zie punt 5.2)
Achteraan het vakantieboek werd eveneens de volledige lijst van de 49
deelnemende logies opgenomen.
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Verder werd er ook voor de eerste maal een samenwerking aangegaan met
bloggers of ‘influencers’ en dit zowel binnen het vakantieboek als binnen de
online campagne (zie punt 5.2.). We stuurden verschillende bloggers op pad om
de regio te verkennen, en boden hen een ‘weekendje weg’ aan. In ruil leverden
zij o.a. een reportage van ‘48u in Scheldeland’ af, waarvan er drie opgenomen
werden in het vakantieboek. Dit zorgde voor vlot leesbare, inspirerende en
belevingsvolle verhalen.
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Toerisme Scheldeland vzw koos in 2018 opnieuw resoluut voor grote
inspirerende beelden die doorheen de hele publicatie naar voor komen. Ook werd
er met zeer concrete ‘call-to-actions’ gewerkt, met de 12-kant-en-klare fiets- en
wandelroutes als voornaamste voorbeeld.
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Het vakantieboek werd op 50 000 exemplaren gedrukt en aan de man gebracht
via een grote online campagne (zie punt 5.2.). De geïnteresseerde toerist kon
het boek gratis via de landingspagina op de website bestellen en per post
ontvangen. Daarnaast werd het boek verdeeld via de toeristische diensten en
infokantoren binnen- en buiten Scheldeland alsook via de toeristische sector. De
realisatie van het vakantieboek gebeurde in opdracht aan Travelmedia.
Financiering: Toerisme Scheldeland vzw
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

5.2. Eigentijdse campagne met influencer marketing
Het vakantieboek stond opnieuw centraal in de online promotiecampagne van
2018. De online campagne mikte op het zo breed mogelijk verspreiden van de
vakantieboeken bij de geselecteerde doelgroep en het verzamelen van hun
emailadressen via de hiervoor gecreëerde landingspagina. Er werd op gefaseerde
wijze gewerkt waarbij de focus van april tot juni lag op de werving van nieuwe
adressen (met voornamelijk targeting op mensen van ‘verderaf’ uit WestVlaanderen, Limburg, Nederland, o.a. ter stimulering van het verblijfstoerisme),
en vanaf juni op de activering van het reeds opgebouwde bestand.
Marketingbureau Travelmedia zorgde voor een constante bijsturing van de online
campagne op basis van de gegevens die verzameld werden. Deze campagne
omvatte volgende kanalen:
➢ YouTube Advertenties
➢ Google Adwords
➢ Facebook (Video) Advertenties
➢ Instagram (Video) Advertenties
➢ Reisroutes.be (mei en augustus)
➢ Goodbye TV (juli)
➢ Travel advertenties bij oa. Vakantiepromos, Goodbye, Euroreizen,
Reisroutes, Take-a-Trip, Reiskompas
➢ Nieuwsbrieven TOV vzw, TSL vzw en Reisroutes
Verder werden er van 3 ambassadeurs video’s gerealiseerd die binnen de
campagne ingezet werden. Ook de logies die deelnamen aan de campagne, en
minder aan bod kwamen in het vakantieboek, werden online gepromoot met:
➢ Een facebookpost met promotiebudget waardoor de post ongeveer 14
dagen zichtbaar bleef en eenzelfde bereik garandeerde als de oplage van
het vakantieboek
➢ Hieraan gekoppeld een eigen inspiratiepagina op de website van Toerisme
Scheldeland vzw
➢ Als tip in één van de nieuwsbrieven van Toerisme Scheldeland vzw
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In 2018 werd er binnen de online campagne voor de eerste maal een
samenwerking aangegaan met bloggers of influencers. In totaal gingen er 11
influencers op pad die allen een reportage van ‘48u in Scheldeland’ brachten
(binnen vakantieboek en/of online campagne). Deze samenwerkingen zorgden
voor
➢ De creatie van extra content
➢ Het aanboren van nieuwe promotiekanalen (blog influencer, posts op hun
facebookpagina en instagram)
➢ Het aanspreken van nieuwe mensen bij wie Scheldeland mogelijks nog niet
gekend was (volgers van de influencer in kwestie).
T.e.m. augustus werden de influencers aangesproken door marketingbureau
Travelmedia, vanaf augustus werden de contacten georganiseerd via het
Influencerplatform ‘Influo’. Zowel aan de publicatie van het vakantieboek als aan
de onlinecampagne ging een contentanalyse vooraf om de verhoudingen tussen
de Scheldelandse steden en gemeenten te waarborgen.
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Financiering: Toerisme Scheldeland vzw
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

5.2. Campagne LIVV
Het regioteam Scheldeland levert redactionele input en fotomateriaal aan voor de
campagne ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’.
Financiering: Toerisme Provincie Antwerpen apb
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

5.3. Foto- en filmmateriaal + beheer beeldenbank
In 2018 maakte het regioteam Scheldeland voor eigen communicatie bijna
dagelijks gebruik van de beeldenbank van TPA apb en TOV vzw die onderling met
elkaar verbonden zijn. Toerisme Scheldeland vzw liet in eigen opdracht Mie De
Backer op stap gaan (opdracht eigen middelen binnen raamcontract TPA apb) om
foto’s te maken van toeristische boottochten.
Financiering: Toerisme Provincie Antwerpen apb
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Toerisme Scheldeland vzw
18
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5.4. Websites
De website www.scheldeland.be draait op basis van een gebruiksvriendelijke
beheersmodule van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. Het regioteam Scheldeland
past de website regelmatig aan en maakt zoveel mogelijk gebruik van de tips die
door de content & community specialist van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
wordt aangereikt. Gedurende 2018 kende de Scheldeland website een sterke
verhoging van het aantal websitebezoeken: een stijging van 186.000 naar
226.186 sessies. Deze stijging is te verklaren door de promotiecampagne die
Toerisme Scheldeland vzw doorheen 2018 voerde (vakantieboek en de hieraan
gekoppelde online campagne).
Verder is er ook een aparte deelwebsite www.scheldeland.be/grooteoorlog voor
het project Groote Oorlog en levert het regioteam input voor het actualiseren van
de pagina www.planbier.be van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.

Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

5.5. Social media
Toerisme Scheldeland vzw gebruikte tot 2017 het beheerprogramma Sprout
Social voor het plaatsen en meten van berichten via Facebook en Twitter. Deze
opvolging gebeurt momenteel door de regiomedewerkers zelf. Het monitoren van
reacties van volgers is daarbij heel belangrijk.
Financiering: Toerisme Scheldeland vzw
Facebook
Toerisme Scheldeland vzw heeft een eigen Facebookpagina waar ook meer lokale
initiatieven aan bod kunnen komen. De pagina heeft in 2018 gemiddeld 5.632
volgers, dit ten opzichte van gemiddeld 3.417 volgers in 2017. Een mooie
stijging die te wijten is creatie aan een contentplanning die aan de posts vooraf
gaat alsook de promotiecampagne.
Instagram
Toerisme Scheldeland vzw zette in 2018 veel actiever in op Instagram en zag
dan ook een verdubbeling van het aantal volgers van 321 in 2017 naar 603 in
2018.
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5.6. Nieuwsbrieven
Toerisme Scheldeland vzw stuurde via het programma Mailchimp 11
consumentennieuwsbrieven uit in 2018 wat meer dan een verdubbeling is t.o.v.
het aantal verstuurde nieuwsbrieven in 2017 (5). In totaal zijn 60.855 personen
geabonneerd op de nieuwsbrief, t.o.v. 49.000 abonnees in 2017.
Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

5.7. Advertenties bij subregionale media
In 2018 verscheen Toerisme Scheldeland vzw met 2 advertenties in de
zomerpocket van Toerisme Rupelstreek. Verder verscheen er ook 1 advertentie
in een toeristische brochure uitgegeven binnen het onthaalplan Kalkense
Meersen Donkmeer.

5.8. Beurzen
De publicaties van Scheldeland werden via Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
verspreid tijdens de beurs “Groepsuitstappen TOV vzw” waarvoor Scheldeland in
2018 gastregio was; op de Fiets- en Wandelbeurs van Utrecht en de Fiets- en
Wandelbeurs in Gent.

6. Infrastructuur
6.1. Fiets- wandel- en autoroutes
Het regioteam leverde ondersteuning, input en/of beeldmateriaal voor:
➢ Herwerking van de Fietsnetwerkkaart Scheldeland, uitgegeven door
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw en de aanpassingen van de borden
➢ Wandelnetwerk Brabantse Kouters, gerealiseerd door Toerisme VlaamsBrabant vzw

6.1. Andere initiatieven in de regio waaraan Toerisme
Scheldeland vzw medewerking verleende:
−

Het Strategisch Overleg Rupel wijst op het belang van
natuurverbindingen tussen de kleiputten en de Rupel als groene corridors.
Dit is niet alleen belangrijk voor dieren en planten, maar zeker ook voor
de beleving van de Rupelstreek. De betonnen buffers van de
bedrijventerreinen werken niet uitnodigend voor een doorsteek van de
Rupeldijk naar het achterliggende groengebied. Voor deze toeristischrecreatieve ontsluiting is een goede samenwerking met de bedrijven
langsheen de Rupel een absolute must. In 2018 werd werk gemaakt om
het Streekverhaal Rupel 2.0 uit te schrijven ism Ballieul, visie te
formuleren, en strategische gesprekken voor te bereiden.
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VOKA Dendermonde organiseerde in 2018 voor de tweede maal de
Econotour. Het regioteam Scheldeland had hierbij een adviserende rol en
hielp zo het project mee vorm te geven en ondersteunde met promotie.
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw werkte de routekaart uit samen met het
regioteam Scheldeland.

7. Netwerking
7.1. Eigen organisatie
7.1.1. Overleg steden en gemeenten Scheldeland i.k.v.
nieuwe Strategisch Beleidsplan
Het regioteam Scheldeland ging samen met Mieke Belmans, marketing-, sectoren regioverantwoordelijke bij Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, of Gilles Facon,
directeur Toerisme Provincie Antwerpen apb langs bij alle Scheldelandse steden
en gemeenten ter evaluatie van het huidige strategisch beleidsplan (SBP) en ter
voorbereiding van het nieuwe SPB. De gesprekken vonden plaats met de lokale
toerisme ambtenaar die een brugfunctie heeft tussen de oude en nieuwe
legislatuur, en de schepen van toerisme zodat deze voor het einde van de
legislatuur zijn ervaringen en expertise kon delen met het regioteam. Deze
bilaterale gesprekken werd intern grondig voorbereid met input en cijfermateriaal
van de onderzoeksdiensten van beide PTO’s.
Op basis van ambtenarenoverleg, studiedagen, ontmoetingsmomenten,
nieuwsbrieven en netwerkmomenten van derden onderhoudt het regioteam
Scheldeland verder contacten met o.a. de diensten voor toerisme, schepenen
voor toerisme, logiessector, provinciale diensten, erfgoedcellen.

7.1.2. Ambtenarenoverlegmomenten (4)
Ambtenarenoverleg 30 januari 2018, Dendermonde. Agenda:
−
−
−

−

Goedkeuring verslag d.d. 14 september 2017
Campagne Scheldeland 2017: resultaten
Campagne Scheldeland 2018
a. Samenwerking met logies en steden en gemeenten
b. Ambassadeurs
c. Influencers
d. Timing vakantieboek en online campagne
Sector- en netwerkmomenten
a. Ontmoetingsmoment Scheldeland in Kasteel d’Ursel Hingene: 29
maart 2018
b. Sectormoment Dender: 24 april 2018
c. Studiedag Dendermonde – Berlare: 15 mei 2018
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d. Ambtenarenoverleg: 18 september in stadhuis van Dendermonde,
met bezoek aan het nieuw toeristisch infokantoor, de Lakenhalle, en
pas gerestaureerde Belfort.
Projecten in Scheldeland
Tafelronde / varia

Ambtenarenoverleg 23 april 2018, Dendermonde. Agenda:
−
−
−
−
−

−

Goedkeuring verslag d.d. 30 januari 2018
Campagne Scheldeland 2019-2020: voorstelling en bespreking
Strategisch Beleidsplan Scheldeland 2020-2025: aanpak
Sectorwerking: drie logiesmomenten met vorming sociale media
Projecten:
a. PDPO Scheepswerven in Beeld: her-indiening
b. Groote Oorlog: publicatie
c. Hop AAA+ werkgroep Toerisme: opstart
d. Life Sparc project: opstart
Tafelronde / varia

Ambtenarenoverleg 22 mei 2018, Dendermonde. Agenda:
−
−
−
−
−

Goedkeuring verslag d.d. 23 april 2018
‘Mice’ ook in jouw stad/gemeente in Scheldeland’, door Jessica Bonte,
Consulent Mice bij MeetinGent & Oost-Vlaanderen
‘Samen werk maken van een beleefbare Dendervallei’, door Boris
Snauwaert van Strategisch Project Denderland
Sector- en projectwerking Scheldeland
Tafelronde / varia

Ambtenarenoverleg 18 september 2018, Dendermonde. Agenda:
−
−

−
−
−

Goedkeuring verslag d.d. 22 mei 2018
Campagne Scheldeland 2018:
a. Influencers
b. Online campagne promotie logies
c. Toerisme in de Vlaamse Regio’s: cijfers
Projecten o.a.:
a. Scheldehappening (voorlopige naam) 16 juni 2019
b. Groote Oorlog (resultaten enquête publicatie + belevingspunt)
Tafelronde en Varia:
a. Wandelnetwerk Brabantse Kouters: herwerking Aalst,
Buggenhoutbos en link WNW Stille Waters, Rivierenland
Bezoek aan pas gerestaureerde Belfort, het infokantoor en Lakenhalle van
Dendermonde, en projecten o.l.v. Patrick Segers

7.1.3. Sectormoment Water
Op 24 april 2018 organiseerde Toerisme Scheldeland vzw een sectormoment
rond de beleving op en langs het water, met focus op de Dender. Tijdens dit
sectormoment werden de genodigden geïnformeerd door sprekers als:
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Marilou Dubois, Regiocoördinator Toerisme Scheldeland
Boris Snauwaert, Projectcoördinator Denderland
Els Bonnarens, architect stedenbouwkundige stad Aalst
Evelyne Fiers, Projectleider bij Regionaal Landschap Schelde-Durme
Lambert Schoenmaekers, Projectleider Maasvallei

Na de netwerklunch stond er een gegidste boottocht op de Dender, van Aalst
naar Ninove, op het programma, alsook een bezoek aan het toeristisch
bezoekerscentrum en de Hospitaalkapel te Ninove.

7.1.4. Studiedag Scheldeland:
Op 15 mei 2018 organiseerde Toerisme Scheldeland vzw de studiedag
Dendermonde-Berlare. Deze studiedag had als doel om de productkennis van de
toerismemedewerkers te vergroten en up-to-date te houden. Er namen 25 deel
aan de studiedag.
Programma studiedag Dendermonde-Berlare: Honky Tonk Jazzclub, Jazz
Centrum Vlaanderen, stadswandeling met bezoek aan Lakenhalle en
tentoonstelling Franz Courtens, brouwerij Dilewyns, lunch bij palingrestaurant ’t
Zoetemeer, toeristisch infokantoor Berlare, Eendenkooi, gegidste wandeling
Kalkense Meersen-Donkmeer, taverne ’t Veer.

7.1.5. Ontmoetingsmoment Scheldeland
Op donderdag 29 maart 2018 werd het Ontmoetingsmoment Scheldeland
georganiseerd in Kasteel d’Ursel in Bornem. Er kon deelgenomen worden aan een
optioneel voorprogramma met wandeling langs een deel van het stiltegebied
naar paviljoen De Notelaer. Het officieel programma startte omstreeks 19u met
onthaal van de genodigden. Vanaf 19u30 kwamen volgende sprekers aan bod:
•
•
•
•
•

Bernadette Boeykens, schepen toerisme Bornem
Eddy Couckuyt, gedeputeerde-voorzitter TOV vzw
Jan De Haes, gedeputeerde-voorzitter TPA apb
Regioteam Scheldeland
Slotwoord door Herman De Wulf, voorzitter Toerisme Scheldeland vzw
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Nadien werd er als netwerkmoment een receptie met streeklekkers voorzien. Dit
alles werd muzikaal opgeluisterd door akoestische muziek van Los del Tre.

7.2. Organisatie van partners
Toerisme Scheldeland vzw neemt haar rol als adviseur op bij een aantal dossiers
van toeristische en niet-toeristische organisaties. Ook tijdens structurele
overlegmomenten rond bepaalde thema’s adviseert het regioteam Scheldeland
waar nodig. Enkele specifieke netwerkmomenten worden naast een opsomming
ook toegelicht:

7.2.1.

Water:

Onthaalplan Durmevallei: Sinds november 2015 bouwt het regioteam
Scheldeland mee aan een onthaalplan voor de Durmevallei door structureel
overleg met VWW, ANB, RLSD met SSM, TSL vzw/TOV vzw/TWL vzw, en de
gemeenten Lokeren, Temse, Hamme, Zele, Waasmunster. Op 25 september
2018 werd het charter betreffende de onthaal- en ontsluitingsvisie ondertekend.

7.2.2.

Erfgoed:

−

Scheepswerven in Beeld: In 2017 werd er door Toerisme Oost-Vlaanderen
vzw ism Toerisme Scheldeland vzw en Toerisme Waasland vzw, Dienst
Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen, samen met Tolerant, Op Stoapel,
gemeenten Temse en Kruibeke een PDPO-project ingediend m.b.t. de
Scheepswerven in Scheldeland. Na de afkeuring van de initiële aanvraag
volgde er, na de nodige aanpassingen, in 2018 een her-indiening van de
aanvraag. Deze werd inmiddels goedgekeurd en voorbereidingen voor de
opstart genomen.

−

Het OKV heeft subsidies verworven voor het project ‘Vlaamse Meesters in
situ’. Dit project wilt op verschillende locaties, een 80-tal, de Vlaamse
Meesters in situ beter ontsluiten en de beleving verhogen voor de toerist. Het
regioteam Scheldeland ijverde mee om Aalst, Dendermonde, en Bornem op
de radar te zetten en te ondersteunen binnen dit project, en biedt mee
ondersteuning voor de ontsluiting tussen Aalst en Dendermonde i.s.m. de
rederijen, i.s.m. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.

7.2.3.
−

Onthaal:

Het regioteam Scheldeland volgde gedurende 2017 de organisatie van de
gidsenopleiding en reorganisaties van de vormingscentra verder op. Zo sloot
Syntra Midden-Vlaanderen in 2017 zijn deuren en neemt het Perspectief een
deel van de vormingen over. Het regioteam Scheldeland biedt verdere
ondersteuning bij de voorbereiding van de opleiding. Zo werd ook
promotionele en inhoudelijke ondersteuning geboden aan CVO Antwerpen
voor de organisatie van de opleiding Gids Scheldeland-Oost. Helaas is door te
gering aantal inschrijvingen de opleiding nog niet van start gegaan.
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Fietsvakanties in Vlaanderen: drie jaar lang (2017-2019) werken de vijf PTO’s
samen aan het project Fietsvakanties in Vlaanderen (FIV). Doel is om samen
met professionele partners (Touroperators en Online Travel Agencies,
fietsplatformen, fietsservice ondernemingen zoals bagagevervoer,
verzekeraars, ..) een breed Vlaams aanbod aan kwaliteitsvolle fietsvakanties
voor binnen- en buitenlandse toeristen te realiseren en zo verder te bouwen
aan het sterke imago van Vlaanderen als fietsvakantieland. In 2018 werden
er in het kader van FIV aan de hand van knooppunten fietsvakanties
uitgewerkt rond drie thema’s (bier, Vlaamse meesters en Vlaamse toppers).
Het regioteam zorgde voor ondersteuning en input.

7.2.4.

Evenementen:

Het regioteam Scheldeland was betrokken bij de voorbereidingen en organisatie
van de volgende evenementen, waarvoor de communicatie ook door het
regioteam Scheldeland mee werd ondersteund (online en offline): Voka
Econotour, Duvel on Tour, Oktoberfeesten en tal van andere evenementen.

7.2.5.

Natuur en Ruimtelijke Ordening:

Er zijn verschillende gebiedsgerichte projectwerkingen in de regio die het
regioteam Scheldeland in 2018 opvolgt en waar het mee in participeert:
Onthaalplan Berlare, Schelde Sterk Merk en opvolger Rivierpark Scheldevallei
(Regionaal Landschap Schelde-Durme of RLSD), Strategisch Toeristisch Overleg
Rupel, Strategisch project Denderland, Strategisch Project ‘Van Erembald tot
Kravaalbos’ (RLSD) en het Hopproject in samenwerking met Toerisme VlaamsBrabant.
−

Opvolging/deelname aan de Raad van Bestuur en Algemene
Vergadering van RLRL en RLSD. De contacten met RLSD werden sedert
de tweede jaarhelft van 2015 verder geïntensifieerd door de
samenwerking in het project Schelde Sterk Merk en (vervolgens)
Rivierpark Scheldevallei.

−

Onthaalplan Kalkense Meersen-Donkmeer:
Het regioteam Scheldeland participeerde in het verleden in de
workshops voor de opstelling van een onthaalplan. Dit plan gaat over
het optimaal inrichten en onthalen van de toeristen in het gebied
Berlare, Wichelen, Laarne en Wetteren, met het oog op het behoud, het
herstel, het beheer en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk
milieu. Trekker is de VLM. Er werd een projectcoördinator aangesteld
voor de uitwerking van het onthaalplan en er is overlegd samen met
TSL VZW en de logiesconsulente TOV VZW over de
ontwikkelingsmogelijkheden van logies in het gebied, samen met TOV
over het water-belevingselement, en een promotionele ondersteuning
van TSL in de nieuwe toeristische gids.

−

Strategisch Toeristisch Overleg Rupel (STOR): het regioteam
Scheldeland participeert in het overleg dat sinds het najaar van 2015
werd opgestart. Een belangrijk onderdeel was eerder de ontwikkeling
van het fietsbelevingspunt Rupel-Scheldeland in Boom. In 2018 lag de
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focus op het streekverhaal 2.0. en de intergemeentelijke
samenwerking.

− Strategisch Project Denderland: hier werden ruimtelijke uitdagingen in
de steden langs de Dender met name Ninove, Denderleeuw, Aalst
(Scheldeland) samen met Liedekerke, Roosdaal (Vlaams-Brabant) en
Ath en Lessines (Wallonië) geanalyseerd, een visie, en charter met
actiepunten geformuleerd. In 2018 werd verder samengewerkt in de
werkgroep toerisme en sloten Dendermonde en Lebbeke aan. Via de
ondertekening van het charter kwam er ook het engagement van de
partners om hier verder op in te zetten zowel financieel als inhoudelijk
en uitvoerend (afloop strategisch project in zomer 2018) en werd eind
2018 een projectcoördinator Beleefbare Dendervallei aangeworven.

−

Strategisch Project Schelde, Sterk Merk (RLSD): biedt in potentie een
mogelijk antwoord op de vraag naar een meer gestructureerd overleg
en samenwerking met verschillende actoren in de regio.
31 partners werken aan ruimte om te leven en te beleven in de
Scheldevallei tussen Gent en Antwerpen. Samen willen deze partners
de lopende initiatieven beter op elkaar afstemmen om de Schelderegio
op een hoger niveau te tillen en de kwaliteiten van het gebied voor
inwoners en bezoekers te versterken. Toerisme Scheldeland vzw is
vertegenwoordigd in de Stuurgroep en Begeleidingsgroep. Er wordt
overleg gepleegd met TOV vzw TPA apb en regioteam Scheldeland en
Waasland over de visienota Rivierpark Scheldevallei. Deze wordt
aangepast en goedgekeurd. Naast TPA apb, TOV VZW en Toerisme
Waasland maakt ook regioteam Scheldeland deel uit van de werkgroep
logies. In 2017 werd een nieuw strategisch project ingediend
‘Rivierpark Scheldevallei’, en wordt beslist dat de Rupelstreek zal
toetreden vanaf de start in zomer 2018. Vanaf september 2018 loopt
het Strategisch project Schelde Sterk Merk af, en start Strategisch
project Rivierpark Scheldevallei op. Zo werden i.s.m. alle partners 13
picnickbanken langs de Schelde geïnstalleerd en feestelijk geopend.
Een voorproefje voor de ‘Scheldehappening 2019’. Het regioteam
Scheldeland en TOV ondersteunen met promotie en advies
routekaarten.

−

Strategisch project ‘Van Erembald tot Kravaalbos’, om open ruimte in
het landschap op te waarderen en de hopcultuur terug te brengen. In
regio Aalst, Opwijk, Merchtem, Asse en Affligem. Het regioteam
Scheldeland houdt nauw contact m.b.t. toerisme in overleg met TOV
vzw, RLSD en de stad Aalst. In 2018 werd de wandelnetwerkkaart
Brabantse Kouters doorgetrokken in Scheldeland, is samenwerking met
TOV, ondersteund door het regioteam Scheldeland.

−

HOP AAA+: In samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant volgt
Toerisme Scheldeland vzw het hopproject op. In 2018 kwam er het
eerste ‘Netwerkcafé thema Hop’. Ook bij de distributie van de
hopfolders binnen de eigen regio bood regioteam Scheldeland
ondersteuning.
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Het strategisch project 'Open ruimte in en om Mechelen' (ORIOM) is
een initiatief van Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt en het
Agentschap voor Natuur en Bos. Het wordt gefinancierd door
Departement Omgeving en de drie initiatiefnemers. Ondertussen zijn
vier werkgroepen opgestart en operationeel: werkgroepen
'Kauwendaal', 'Communicatie', 'Otter' en 'Zenne- en
Barebeekvallei'. In werkgroep communicatie heeft regioteam
Scheldeland actief deelgenomen, de andere opgevolgd via de
verslagen. Daarnaast werd er o.a. werkgroep Zenne- en
Barebeekvallei opgestart om een overkoepelende, gedragen en
geïntegreerde visie te ontwikkelen en om nieuwe initiatieven te
sturen. En werd o.a. een projectgroep ‘Kinderlussen in en om Mechelen’
opgericht en opgevolgd door Toerisme Scheldeland vzw.

8. Projecten
8.1. Groote Oorlog
Dit project werd door Toerisme Scheldeland vzw in 2010 bij Toerisme Vlaanderen
ingediend in het impulsfonds Groote Oorlog, goed voor een subsidie van 239.000
euro op een totale projectkost van 482.669 euro. De 8 deelnemende gemeenten,
die elk een stukje van het verhaal van de 'Groote Oorlog' in Scheldeland
vertellen, werden verbonden door het ontwikkelen van toeristische
routestructuren (fietsen en wandelen). In 2018 realiseerde Toerisme Scheldeland
in het kader van het project:
➢ Het magazine ‘Scheldeland in de sporen van de Groote Oorlog’
➢ Belevingspunten in 4 van de deelnemende gemeenten
➢ Extra aandacht voor het thema door opname in het vakantieboek

8.1.1.

Magazine ‘In de sporen van de Groote Oorlog’

In 2018 realiseerde Toerisme Scheldeland vzw binnen het project Groote Oorlog
een wervende publicatie ter promotie van het toeristisch aanbod en
evenementen rond Groote Oorlog in Scheldeland 1914-1918. Het gratis
magazine benadrukt de rol die de regio heeft gespeeld tijdens de Eerste
Wereldoorlog en brengt verhalen van hen die de oorlog vanaf de eerste rij
hebben beleefd, verhalen van de gewone burger en moedige soldaten. Deze
verhalen werden gekoppeld aan het huidige toeristische aanbod, gaande van
bezienswaardigheden tot o.a. fiets- en wandelroutes. Het magazine werd
opgebouwd uit 4 thema’s :
➢ Leven in bezet gebied
➢ Strijd in Scheldeland
➢ Langs de forten
➢ Het vliegveld van Gontrode
Ook aan deze publicatie ging een contentanalyse vooraf om de verhoudingen
tussen de Scheldelandse steden en gemeenten te waarborgen. Het magazine
werd in opdracht aan Roularta gerealiseerd en werd eind april bij Knack verspreid
op 90.000 ex., en 10.000 ex. overdruk voor verspreiding via de toeristische
sector.
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Financiering: Toerisme Scheldeland vzw
Toerisme Vlaanderen vzw

8.1.2.

Belevingspunten

Met het resterend budget werden in 2018 vier belevingspunten voltooid, met
name op de route in Bornem, Puurs, Lebbeke en Buggenhout. Elke van deze
belevingspunten omvat een spelelement, picknickbank, fietsenbeugel,
oplaadpaal en Groote Oorlog infobord. Het spelelement refereert naar de
figuren die in de eerdere publicaties verwerkt werden.
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Vakantieboek

Een thema Groote Oorlog werd eveneens in het Scheldeland vakantieboek
2018 uitgewerkt. Dit boek werd gedrukt op 50.000 ex. Verdere promotie van
het project gebeurde via de website www.scheldeland.be/grooteoorlog.

8.2. Strategisch beleidsplan toerisme
In 2018 werkte het regioteam Scheldeland vzw verder op basis van het
strategisch beleidsplan 2012-2017. Er werden echter ook de nodige
voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan
2020-2025. De opdracht werd uitgeschreven en gegund aan studiebureau Idea
Consult. Verder ging het regioteam Scheldeland vzw zoals eerder aangehaald
samen met Mieke Belmans (TOV vzw) of Gilles Facon (TPA apb) op gesprek bij
alle Scheldelandse steden en gemeenten ter evaluatie van het huidige SBP en
voorbereiding van het toekomstige SBP.

8.3. Toeristische Initiatiefmap voor de toeristische sector
Deze map met allerlei praktische info werd speciaal ontwikkeld voor de
toeristische sector. Items als ‘Situering Scheldeland, Wie doet wat?, Info op maat
van de toerist, logies, groepsuitstappen, evenementen, netwerking’ komen aan
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bod. Het project kadert in de doelstelling om meer samen te werken en te
netwerken met de sector. Daarnaast biedt het de sector een naslagwerk, en kan
de map zelf aangevuld worden met nuttige info. In 2018 werd er achter de
schermen gewerkt aan een herwerking en actualisering van de toeristische
initiatiefmap.
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9. Financieel verslag

De jaarrekening 2018 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 29
april 2019 en nadien neergelegd bij de bevoegde instanties. De AV gaat er mee
akkoord het verlies uit de reserve op te nemen.
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10. Bijlagen
Overzicht afkortingen:
− ANB
Agentschap voor Natuur en Bos
− GDPR
General Data Protection Regulation
− GO
Groote Oorlog
− LIVV
Logeren in Vlaanderen Vakantieland
− OKV
Openbaat Kunstbezit Vlaanderen
− PDPO
Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling
− PTO
Provinciale Toeristische Organisatie
− RLRL
Regionaal Landschap Rivierenland
− RLSD
Regionaal Landschap Schelde-Durme
− SBP
Strategisch Beleidsplan
− SL
Scheldeland
− SMAG
wervend toeristisch magazine Scheldeland
− SSM
Schelde Sterk Merk
− TOV vzw
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
− TPA apb
Toerisme Provincie Antwerpen apb
− TSL vzw
Toerisme Scheldeland vzw
− TWL vzw
Toerisme Waasland vzw
− VLM
Vlaamse Landmaatschappij
− VWW
Vlaamse Waterweg
− WNW
Wandelnetwerk
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