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Algemene Vergadering 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 

18 december 2019

Agenda
1. Verslag vorige vergadering
2. Korte terugblik 2019
4. Jaarplan en budget 2020
5. Varia en rondvraag

1. Verwelkoming en inleiding

Leentje Grillaert, voorzitter

2. Verslag vorige vergadering
24/06

3. Korte terugblik 2019 

een selectie van activiteiten …

in chronologische volgorde …
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Maandelijkse logiesconsults
voor startende 
logiesondernemers en 
potentiële starters

Aankondiging in pers van 17de editie 
infodag groepsuitstappen in februari 
te Deinze

• Met 111 standhouders grootste 
ooit

• Met streekproductenmarkt en 
ontdekkingstochten

Nieuwe wandelgids ‘Woudlopen’ met 5 wandelroutes in bosgebieden 
in Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Scheldeland 

Gratis fiets- en wandelmagazine StapAf lente 2019 
Wandelen in Oost-Vlaamse bossen 

64.000 abonnees in 
Vlaanderen en Nederland



19/12/2019

3

Ondersteunen toeristische sector op gebied van 
gastvrijheid en onthaal

2. Ambassadeurstrajecten
voor private ondernemers
in Waasland, Scheldeland en Meetjesland

1. Begeleidingstrajecten
met mystery visits 
voor lokale en regionale
toeristische infokantoren

Fietsonderzoek Vlaamse Ardennen
en Europees project 
‘Eurocyclo’
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Regionale werking

Nieuw logo, nieuwe branding en
nieuw toeristisch magazine 
Waasland in de prijzen

https://www.youtube.com/watch?v=T5SDXieFDZI

https://www.youtube.com/watch?v=T5SDXieFDZI
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Nieuwe fietsgids ‘Overstromen’
Fietsen langs Schelde en Durme
in Rivierpark Scheldevallei

Oproep inschrijving campagne ‘Logeren in 
Vlaanderen Vakantieland 2020’

Samenwerking loont:
• 194.976 logiesboeken
• 132.693 boekingen
• 64.1 miljoen ec. impact

Vernieuwd subsidiereglement TOV 
promotie toeristische evenementen een succes: 
• 12 evenementen ondersteund
• extra budget vrijgemaakt

Vernieuwd subsidiereglement Provincie
toeristische evenementen
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Herfstcampagne met gratis digitaal
herfstwandelboekje
• 15.000 downloads
• 5.000 ‘nieuwe’ downloads
• 3.000  nieuwe inschrijvingen nieuwsbrief

Nieuw strategisch beleidsplan Leiestreek
En 101 creatieve hotspots in Leiestreek

Sectormoment Beleefbare Dendervallei

Jaarlijks ontmoetingsmoment
routevrijwilligers



19/12/2019

7

Slotevent project ‘Fietsvakanties in Vlaanderen

4de netwerkevent voor Oost-Vlaamse
meeting- en eventlocaties, meetinghotels, 
eventbureau’s, cateraars, 
teambuildingorganisatoren en beleidsmakers

MICE werking in vakpers en
ondernemersmagazine

10de editie van jaarlijkse
inspiratiedag voor brede
toeristische sector: 
‘duurzaamheid’

Nieuwe wandelgids ‘Waterlanden’ 
op wandelnetwerk
Kalkense Meersen - Donkmeer

7de publicatie in serie fiets-
en wandelgidsen
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4. Jaarplan en budget 2020

Katia Versieck, algemeen manager

• Toerisme 1 van 8 speerpunten

• Doel ‘Toerisme en recreatie op duurzame, kwaliteitsvolle en 
creatieve manier uitbouwen en promoten’

• Focus ‘toerisme dicht bij huis’ en ‘toerisme voor allen’; TOV 
expertisepartner

• 7 actielijnen met toelages TOV (€ 3.988.721,00/jaar):
– Bovenlokale fiets- en wandelproducten

– Sectorwerking (B-to-B werking)

– MICE (meetings, incentives, …)

– toeristische werking bovenlokaal niveau

– Communicatie en promotie

– kennis- en expertisecentrum

– Extra: bevorderen toerisme voor allen

Meerjarenplan Provincie 2020-2025 
toerisme en recreatie
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Inkomsten en opbrengsten 2020
• Totale geschatte opbrengsten: € 4.740.000

– Toelages provincie volgens actielijnen

– Toerisme Vlaanderen (routes, projecten)

– Verkopen, sociale sector, subsidiëring projecten, tussenkomsten 
kosten en evenementen, lidgelden, …

verkoop
2%

lidgelden
1%

Provincie
84%

Toerisme 
Vlaanderen

5%

Diverse
8%

financieel
0%

OPBRENGSTEN

Activiteiten en kosten 2020

• Totale geschatte kosten: € 5.080.000

brochures magazines 
verzending

6%

communicatie 
promotie

12%
sector- en 

vrijwilligerswerking
3%

MICE
1%

workshop 
groepsuitstappen

0%

kennis en onderzoek
0%

routes en 
infrastructuur

7%

participatie en 
toelages

8%projecten
5%

personeel en TBS 
personeel

50%

werkingskosten
3%

BTW, belasting, 
afschrijving…

KOSTEN
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Toeristisch-recreatieve productontwikkeling
• Focus fietsen en wandelen: divers en kwalitatief 

aanbod voor diverse doelgroepen

• Accenten 2020
– 2 nieuwe wandelnetwerken Waasland

– Verhogen beleving op wandelnetwerken

– 3 nieuwe belevingsgidsen 

• Fietsen langs Schelde (deel 2)

• Wandelen nieuwe wandelnetwerk Waasland

• Gids Ronde van Vlaanderen 

– Hefboomproject Wielererfgoed Vlaamse Ardennen  
‘Homeland of Cycling’ 

• Routeherwerking en beleving (Flandriens Challenge routes)

• promotie

Toeristisch-recreatieve productontwikkeling
– Project ‘Expeditie Bulskampveld’

• Kindvriendelijke en toegankelijke routes en beleving 
wandelnetwerk Bulskampveld

– Eurocyclo Europees fietsproject met o.a. 

• Fietsonderzoek Vlaamse Ardennen

• Promotie en fietsrouteinfrastructuur

– Nieuw concept icoonroutes Vlaanderen?

– Nieuw route-onderhoudssysteem

– Optimalisering routedatabeheer en -ontsluiting

• Herwerking routes en brochures

• Verdere uitwerking gratis wandellussen  
op wandelnetwerken

• Reguliere kwaliteitsbewaking en onderhoud
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✓ Kaarten en routebrochures
(nieuw en herdruk) € 103.950

✓ 611010 Gratis routebrochures € 8.000

✓ Routeinfrastructuur en -beheer
(nieuw, onderhoud) € 348.050

✓ 644008 Project ‘Homeland Cycling’
(excl. promotie) € 118.750

✓ 644010 Project ‘Eurocyclo’ € 15.000

✓ 613011 ontmoetingsmoment 

vrijwilligers € 40.000 

Toeristisch-recreatieve productontwikkeling

Sectorwerking (B-to-B werking)

• Diverse info- en ontmoetingsmomenten

• jaarlijkse brede inspiratiedag

• Begeleiding logies, maandelijkse infosessies starters

• Communicatie 
(e-nieuwsbrieven, sectorwebsite)

• Jaarlijkse Infodag groepsuitstappen 

• Verdere ondersteuning promotie logies (beeldmateriaal)

• Interprovinciale werking Logeren in Vlaanderen vzw
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• Accenten 2020
– Verdere uitbouw steunpunt gastvrij onthaal

• Begeleidingstrajecten met mystery visits

• Ambassadeurstrajecten en infopunten: 5 nieuwe clusters
(o.a. Van Eyck (Gent), Waasland, Scheldeland)

– Stimuleren belevingsvol logeren 
via platteland+ project ‘Toerismeboeren’

– subsidiereglement promotie evenementen (extra) 

– Uitbouw sectorsite als bedrijfssite voor stakeholders

– Afstemming rap-op-stap werking 
en extra focus ‘toerisme voor allen’

– data- en klantenrelatiebeheersysteem (CRM)

– Strategische visie op sectorwerking

Sectorwerking (B-to-B werking)

✓ 613011 vormings- en netwerkmomenten 
+ (visie) sectorwerking en geschenken € 100.700

✓ 612022 workshop groepen € 27.000

✓ 614011 promotie logies (beeld) € 5.000

✓ 644008 project ‘Toerismeboeren’ € 26.000

✓ 644009 subsidies promotie evenementen € 16.000

✓ 610032 consultancy CRM € 30.000

Sectorwerking (B-to-B werking)
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MICE-werking

• Sectorwerking
– Netwerk- en vormingsmomenten aanbieders
– Prospecties en individuele begeleiding

• Communicatie en promotie
– E-nieuwsbrieven
– website
– Sociale media en vakmedia
– Meet&greet en promomoment corporates Van Eyck jaar Gent
– Ontdekkingsdagen voor bedrijven en meeting planners

• Accenten 2020
– Nieuwe branding en nieuwe website

✓ 613013 sectorwerking MICE € 9.000
✓ 614015 promotie MICE € 20.000

Promotie en communicatie
• Online en offline campagnes en acties 

– Bestemmingsgericht (5 regio’s + Gent)

– Thematisch (fietsen en wandelen, wielererfgoed, niches)

• Content ontwikkeling en inspiratie

• Intensief gebruik sociale media, video en beeld, 
website, e-nieuwsbrieven

• Influencerwerking

en ambassadeurswerking

• fiets- en wandelcommunity

• Perswerking (proactief en reactief)

• Webshop en distributie brochures
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Promotie en Publiciteit
• Accenten 2020

– nieuwe consumentenwebsites

– Nieuwe fiets- en wandelbranding

– nieuw fiets- en wandelmagazine met ruime communicatie 
en verspreiding (Vlaanderen en Nederland)

– Grootschalige fiets- en wandelpromotie          website en sociale media

– (voorbereiding) nieuwe beeldenbank

– Verderzetten en optimaliseren interprovinciale werking
rond korte vakanties in Vlaanderen

Logeren in Vlaanderen Vakantieland vzw
met integratie merk
‘Vlaanderen Vakantieland’

Promotie en Publiciteit

✓ 611012 fiets- en wandelmagazine € 75.000
✓ Publiciteit (campagnes, mailing, 

sociale media, 
website (excl. investering!), 
beeldmateriaal € 585.000

✓ 613001 pers € 10.000
✓ 612024 decoratiemateriaal € 1.000
✓ Logeren in Vlaanderen € 141.000

✓ Verzendingen (divers) € 115.500

✓ Nieuwsbrief tool (div. doelgroepen) € 20.000
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Regionale werking

• Regiocoördinatieteams

• Toelages regionale vzw’s voor bestemmingspromotie
en extra middelen promotie regio’s + Gent

• Accenten 2020
– nieuw strategisch plan Scheldeland, Meetjesland en Waasland

– Regionale projecten 

• ‘Beleefbare Dendervallei’

• ‘Scheepswerven in beeld’

• Ruimtelijke strategische projecten Drongengoed, Bulskampveld, 
Scheldevallei, Moervaartvallei, …

• Aanvullende werking jaar Van Eyck/Lam Gods 2020 Gent

Regionale werking

• Toelages regionale vzw’s 
(excl. extra promotie) €  254.076

• Regionale projecten 

‘Scheepswerven in beeld’

en ‘Beleefbare Dendervallei’ € 51.500

• strategische plannen € 34.000
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Kennis en expertise

• Verwerking en verspreiding beleidsgegevens 
verblijfstoerisme

• Marktonderzoek en evaluatie acties, …

• Accenten 2020
– Gegevensverzameling strategische plannen

– Fietsonderzoek Vlaamse Ardennen ‘Eurocyclo’

– Onderzoek jeugdtoerisme en Airbnb

✓Onderzoek € 14.250

✓ 644008 project ‘Eurocyclo’

Algemene werking

• Personeel (Gent + regio’s, 
incl. bijdrage Leiestreek) € 2.528.770

Accenten

- projectcoördinator Beleefbare Dendervallei

- tijdelijke ondersteuning

- telewerk

• Werkingskosten 
(excl. Nieuwsbrieven, verzending, CRM) € 137.430 

• Divers (afschrijvingen, BTW, …) € 245.500
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Resultaat

Resultaat

Totale opbrengsten begroot € 4.740.511
Totale kosten begroot € 5.080.076

‘Onttrekking reserves’ begroot - € 339.565

Vraag goedkeuring planning en budget 2020?

5.  Varia en rondvraag

Data AV 2020: 24/06 en 08/12

Bestuurscentrum sectorwebsite
Rondvraag
Receptie


