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VERSLAG 

Vergadering Open Algemene Vergadering 

Maandag 3 december 2018, 20u, Canada Poland Museum Adegem 

Aanwezig:  

Luc Vermeylen Voorzitter Meetjeslandse Gidsen, Lid AV 

Martine Willems Schepen gemeente Evergem, Lid AV 

Mieke Belmans Manager gebiedsgerichte werking TOV, lid DB ,lid AV 

Vincent Laroy Schepen gemeente Lovendegem, ondervoorzitter TM, lid AV 

Katrien Geurts Coördinator Regionaal Landschap Meetjesland, Lid AV 

Rita De Coninck Schepen stad Eeklo, voorzitter TM, lid AV 

Luc Lampaert VVV De Lieve, lid AV 

Eddy Deketelaere Voorzitter Horeca Meetjesland, lid AV 

Jo Naessens Natuurpunt & Partners Meetjesland, lid AV  

Lieve Van Queckelberghe Logieshouder Bomloze Put, Watervliet 

Johan Van Holle Molenaar Stenen Molen Ertvelde 

Sandra Blom Logieshouder Stenen Molen Ertvelde 

Jan Huylebroeck Stoomtrein Maldegem-Eeklo 

Tom Beuckelaere Stoomtrein Maldegem-Eeklo 

Johan De Wispelaere Logieshouder De Zwamhoeve Sint-Jan-in- Eremo 

Jos Van Vooren Logieshouder Heirweggoed Oosteeklo 

 Domininque Van Wijnsberghe PasarPLUS Meetjesland 

Jos Notteboom Logieshouder De Vakantieschuur Sint-Laureins 

Peter Van Hecke Gemeente Maldegem 

Luc Maes Logieshouder Country Heart Sint-Laureins 

Veronique Cockhuyt Logieshouder  Cleythil Hotel Maldegem-Kleit 

Rudi Van De Walle Logieshouder De Goudsblomme Lembeke 

Mieke Mesure Logieshouder De Goudsblomme Lembeke 

Gilbert Van Landschoot Canada Poland Museum 

Verontschuldigd: 

Eddy Couyckuyt Gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen > volmacht aan Rita de Coninck 

Willy Van Zandweghe Voorzitter toer. Adviesraad Sint-Laureins, ondervoorzitter TM > volmacht aan Marten De Jaeger 

Arnout De Lille Vertegenwoordiger Comeet > volmacht aan Vincent Laroy 

Katia Versieck Algemeen manager TOV > volmacht aan Martine Willems 

Pierre Goffaux Manager logistiek TOV > volmacht aan Katrien Geurts  

Annelies Cretel Logieshouder Villa Magdalena > volmacht aan Eddy De Ketelaere 

Judith De Muynck Gemeenteraadslid Waarschoot 

Stijn Van De Plas Sectorcel TOV 

Amélie van den Berghe VVV De Lieve 

Eddy Matthys Plattelandscentrum Meetjesland 

Gaby Bruyninckx Expert toerisme 

Tony Mathieu Unizo Meetjesland 

Verslag: Bart/Erik     Met dank aan: Gilbert van het Canadamuseum voor de ontvangst 
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1 Goedkeuring vorig verslag 

Geen opmerkingen op vorig verslag. Goedkeuring vorig verslag. 

De voorzitter Rita De Coninck  bedankt Gilbert Van Landschoot van Canada Poland Museum voor de hartelijke ontvangst en 

zegt een fiere voorzitter te zijn met het geleverde werk met de gezamenlijke middelen van de gemeenten en de provincie. 

Rita De Coninck vindt dat er alweer een mooi werkjaar achter de rug is en bedankt alle aanwezigen, ook de mensen van de 

sector, voor de interesse.  

2 Resultaten campagne Bucketlist Meetjesland 2018 

Erik Hennes overloopt de belangrijkste resultaten van de campagne van dit jaar. Zie presentatie in bijlage. 

 Ivm de campagne vraagt Jo Naessens zich af of de werking rond ‘influencers’ niet te veel berust op een hype, met 

weinig resultaat tot gevolg. Erik Hennes antwoordt dat het werken met influencers wel degelijk meer resultaat 

oplevert, doordat we niet als toeristische dienst alleen aan het zeggen zijn hoe goed het hier is (want dat is minder 

geloofwaardeig). We herbruiken ook de info van de infulencers in eigen inspiratiepagina’s en promoten die. Het 

team is zich ook bewust van de wisselende kwaliteit die influencers soms aanleveren en de dienst Marketing van 

Toerisme Oost-Vlaanderen is momenteel bezig hier een heel gericht en adequaat beleid rond te voeren om ervoor 

te zorgen dat kwaliteit en resultaatsverbintenis bij de aanpak met ‘influencers’ optimaal wordt. Op dat vlak is het 

marketingteam in Gent al heel ver gevorderd qua ervaring en kennis, maar de visie hierrond zal intern nog 

scherper worden gesteld. Daar is de dienst marketing nu al mee bezig. 

 Veronique Cockhuyt had in Hotel Cleythil Bas van Oort en Sebastiaan Bédaux op bezoek tijdens de voorbereiding 

van camapgne 2019 en ze toont zich heel opgetogen over de degelijkheid waarmee beide reisjournalisten dit 

project aanpakken. Veronique benadrukt ook nog eens het belang van ‘beeld’. Erik Hennes gaat hierop in dat in 

een volgende fase Instagram aan belang zal winnen binnen onze werking met sociale media. 

Algemene vergadering keurt aanpak campagne goed. 

3 Planning en budget 2019 

Voorstelling en bespreking van de plannen en het budget voor 2019. De aanwezigen ontvingen de uitgeschreven planning 

en voorstel van budget vooraf en in de uitgedeelde mappen. 

 Bij het project ’t Liefken voor Altijd benadrukt Erik Hennes het overschot van Leader-budget dat was ontstaan en 

dat we dit gebruiken voor het vervolg met de viering van 750 jaar De Lieve. Dit wegens de vele bestellingen als 

gevolg van o.a.  de actie Radio 2 de voorziene campagnegelden niet allemaal opgebruikt zijn. Door dit overschot 

zijn we in staat gesteld om meteen een herdruk van de kaart op 20.000 exemplaren te realiseren met 750 jaar als 

thema op de kaart en enkele inhoudelijke wijzigingen (extra horecazaken op de kaart). Erik Hennes benadrukt ook 

dat recent aan het licht is gekomen dat De Lieve zich wel degelijk ‘Het Oudste Kanaal van Europa’ mag noemen. 

Dat geeft perspectieven. 

 Gilbert Van Landschoot vraagt of in 2019 ook aandacht kan geschonken worden aan 75 jaar Bevrijding, wat voor 

zijn museum heel belangrijk is. Toerisme Meetjesland zal contact opnemen om met de voorziene 

campagnemiddelen dit item ook aan te pakken als een troef voor de regio, gezien het belang van de strijd om de 

Westerschelde op het einde van WOII in onze contreien.  

 Jo Naessens vraagt in het document ‘Planning 2019’ een tekstaanpassing ivm de evolutie van het 

Landschapspark als toeristische cluster. De algemene vergadering maakt geen bezwaar bij de tekstaanpassing.  

 Er wordt gevraagd hoe het nu verder moet met het merk ‘Meetjesland, maak het mee!’. Erik Hennes legt uit dat het 

merk momenteel nog altijd bij Netwerk Meetjesland zit. Binnen Netwerk Meetjesland is beslist om bij de vereffening 

van de vzw het merk over te dragen naar Toerisme Meetjesland, maar het was nog te vroeg om dit nu al concreet 

in de planning op te nemen. Meer nieuws daarover in januari. 

Algemene vergadering keurt planning goed. 
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Ook het budget voor 2019 overloopt Erik Hennes in detail. Algemeen houden we hier rekening met een minimaal budget, 

voorzichtigheidshalve zonder deelname van de fusiegemeente Aalter, omdat we hierover nog geen goedkeuring ontvingen. 

 Ivm het budget vraagt Jo Naessens de cijfers op van het voorhanden zijnde reservekapitaal en het sociaal passief. 

Erik Hennes belooft deze cijfers met het verslag mee te geven: 

Evolutie en prognose reserves Toerisme Meetjesland   

  2017 2018     

  effectief voorzien     

overgedragen resultaat 79 349,48  42 375,89      

resultaat boekjaar -36 973,59  -29 990,95      

overgedragen resultaat + resultaat boekjaar 42 375,89  12 384,94      

sociaal passief 50 000,00  50 000,00      

Algemene vergadering keurt het budget voor 2019 goed 

4 Evaluatie Masterplan Toerisme in het Meetjesland 2012-2017 

In 2019 starten we met de opmaak van een nieuw beleidsplan. Hoog tijd om het huidige masterplan te evalueren. Ter 

voorbereiding: het huidige masterplan vind je op de sectorsite van Toerisme Oost-Vlaanderen. Zie ook presentatie in bijlage. 

4.1 De krijtlijnen en de cijfers 

Erik legt de belangrijkste krijtlijnen uit van waar het Masterplan 2012-2017 op gebaseerd is en overloopt ook het 

cijfermateriaal dat de studiedienst van Toerisme Oost-Vlaanderen heeft verzameld over (verblijfs-)toerisme in de regio. Deze 

evaluatie werd ook al eens apart doorlopen met het dagelijks bestuur en met de toeristische diensten van het Meetjesland. 

 De vertegenwoordigers van Stoomtrein Maldegem-Eeklo, Jan Huylebroeck en Tom Beuckelaere merken op dat de 

toerist in Meetjesland volgens de cijfer vooral natuur- en landschapsbeleving vooropstelt. Beleving op 

‘Cultuurhistorisch’ vlak scoort in het Meetjesland vrij laag ook ten opzichte van andere toeristische regio’s. 

 Jo Naessens wil graag nog meer cijfers, is bijvoorbeeld heel benieuwd naar wanneer bezoekers komen 

(week/weekend…). Bij de start van het masterplan zal aan de studiedienst nog meer verdieping van de cijfers 

worden gevraagd om de betrokkenen nog meer inzicht te geven. 

4.2 Inhoudelijke opmerkingen 

 Peter Van Hecke vraagt hoe we kunnen af geraken van het stigma ‘kleine broertje’ t.o.v. andere regio’s. 

Opmerking is terecht maar Erik Hennes wijst ook op de schaal van sommige andere regio’s. Het aantal 

gemeenten binnen Leiestreek, Scheldeland en Vlaamse Ardennen is een stuk talrijker. Ook dit dient in 

perspectief geplaatst te worden. Maar naar kwaliteit en cijfers groeien, is zeker nog mogelijk. 

 Binnen de vergadering wordt beaamd dat Wellbeing een te vage term is en zeker meer uitdieping zal verdienen in 

de toekomst. Ook in het licht van bovenstaande opmerkingen van Canada Poland Museum en Stoomtrein 

Maldegem-Eeklo wordt binnen deze vergadering ook gevraagd om de belevingslijn ‘Erfgoedbeleving’ speciaal 

onder de loepe te houden. Lieve Van Queckelberghe toont met voorbeeld uit haar B&B aan dat inderdaad 

BELEVING een cruciaal aspect is voor haar gasten die Meetjesland bezoeken. Bij de andere aanwezige 

logieshouders wordt dit beeld bevestigd, nl. dat aan beleving nog harder zal moeten gewerkt worden. In dit kader 

geeft Peter Van Hecke ook ‘Meetjesland, Reuzenland’ (van Comeet) aan, door medewerking aan dergelijke 

projecten kan toerisme deze belevingslijn sterker maken. 

 Jo Naessens benadrukt dat de wil om te vernieuwen niet persé moet uitmonden in uitbreiding van het aanbod 

maar in verbetering en een betere combinatie van het aanbod. 

5 Varia 

 Tom Beuckelaere vraagt om te onderzoeken of Toerisme Meetjesland als vzw binnen Google Adwords geen 

recht heeft op heel wat gratis advertentieruimte. Gelijkaardig systeem bestaat ook voor de programma’s van 
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Microsoft maar als overheidsvzw hebben wij daar geen recht op. Erik Hennes zal het onderzoeken en voorleggen 

aan dienst marketing van Toerisme Oost-Vlaanderen. 

 Tom Beuckelaere vraagt de cijfers op voor de sociale media actie Uit in het Meetjesland. Erik zoekt de resultaten 

op. 

 Er wordt ook gevraagd over begeleiding is voor startende ondernemers binnen toerisme. Hiervoor verwijst Erik 

Hennes naar het Oost-Vlaamse sectorplatform www.sector.tov.be. Voor logies is er de logiesconsulent Deborah 

Ongena bij Toerisme Oost-Vlaanderen en Eddy De Ketelaere geeft als voorzitter van Toerisme Meetjesland aan 

dat startende horecazaken ook altijd een bezoek krijgen/kunnen aanvragen bij Luc Van Daele die voor Horeca 

Vlaanderen werkt. Ook bij Toerisme Meetjesland zijn starters (indien toeristisch relevant) altijd welkom voor 

ondersteuning. We hebben hiervoor ook een map gemaakt voor toeristische initiatiefnemers.   

http://www.sector.tov.be/

