
JAARVERSLAG
2019

JAARVERSLAG
2019



1 
 

VOORWOORD 

 

Na de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 was het nieuwe jaar 

2019 meteen ook het begin van een nieuwe legislatuur van 6 jaar voor Toerisme Vlaamse 

Ardennen. De nieuwe samenstelling van de algemene vergadering en raad van bestuur 

zorgde meteen ook voor een nieuwe, frisse wind doorheen de werking van Toerisme 

Vlaamse Ardennen. Niet alleen de werking maar ook de nieuwe marktpositionering die begin 

2019 voor Toerisme Vlaamse Ardennen werd uitgewerkt en door de nieuwe algemene 

vergadering meteen al in mei 2019 werd goedgekeurd, moet de Vlaamse Ardennen in staat 

stellen zich als een eigentijdse en unieke toeristische regio een sterke plaats te verwerven in 

het toeristische landschap van Vlaanderen en de Vlaamse regio’s.  

Onder het moto ‘Samen Sterk’ werd het jaar 2019 alvast goed ingezet met de opening van 

het toeristisch seizoen op 20 maart 2019 in het CRVV. Samen met Erfgoed Vlaamse 

Ardennen, Centrum Ronde van Vlaanderen en Toerisme Oost-Vlaanderen werden het jaar 

en de plannen voor 2019 met heel wat projecten aan de vele aanwezigen van de toeristische 

sector voorgesteld. Afsluiten deden we met het inhuldigen van de eerste 33 toerisme 

ambassadeurs die het i-bordje van ‘Toeristisch Infopunt Vlaamse Ardennen’ in ontvangst 

mochten nemen waarna nog een bezoek werd gebracht aan het nieuwe Lake House van 

The Outsider aan de Donkvijver te Oudenaarde voor een netwerkmoment. 

In de zomer van 2019 kon het leaderproject ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ 

eindelijk worden afgerond. Niet minder dan 44 gevarieerde acties over diverse thema’s als 

reliëf, geologie, molenleven, agrarisch natuurbeheer, bossen en bomen, knotbomen en 

wijmiers en in diverse clusters bezorgen aan de vele wandelaars in de Vlaamse Ardennen  

unieke en belevingsvolle ervaringen. Meteen een mooi orgelpunt voor de online campagne 

‘Het Wandelwalhalla’ opgestart met de lancering van de nieuwe wandelnetwerken in 2017. 

En zoals het jaar begon met de sector samen te brengen voor de opening van het toeristisch 

seizoen, zo werd het jaar 2019 afgesloten met het traject ‘Toeristische onthaalnetwerken’ in 

het najaar. De sector inclusief de erkende toeristische ambassadeurs Vlaamse Ardennen 

hebben tijdens verschillende sessies en in 3 clusters nagedacht en vooral samengewerkt om 

het de verblijfstoerist zo goed als mogelijk naar zijn zin te maken. Naast de toeristische 

dienstverlenging en een kwalitatief gastvrij onthaal bleek dat ook een goede afstemming van 

het toeristisch product op de behoeften van de doelgroep van primordiaal belang is om 

succesvol te kunnen zijn.  

Luc Hoorens 

Voorzitter Toerisme Vlaamse Ardennen 
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1. ORGANISATIESTRUCTUUR                                                      

 

1.1. Wijzigingen vzw-structuur Toerisme Vlaamse Ardennen 

Door de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd de 

samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur van Toerisme Vlaamse 

Ardennen vzw in 2019 grondig gewijzigd. De oude bestuursorganen bleven evenwel van 

kracht tot op de dag van de installatie van de nieuw samengestelde bestuursorganen. De 

installatievergadering vond plaats op dinsdag 28 mei 2019 in de raadszaal van de nieuwe 

fusiegemeente Kruisem. In dit jaarverslag geven we daarom zowel de samenstelling van 

deze bestuursorganen weer van vóór de verkiezingen en deze van na de verkiezingen. 

1.1.1. Nieuwe vertegenwoordigers oude samenstelling algemene vergadering 2019 

Marnix Van Breusseghem, vertegenwoordiger voor het CRVV in de algemene vergadering 

van Toerisme Vlaamse Ardennen, werd omwille van pensionering vervangen in de algemene 

vergadering door Geert Joris, directeur CRVV te Oudenaarde. 

Ook Els Eeckhout, coördinator bij het RLVA, verliet per 1 april 2018 het RLVA en werd later 

in het jaar vervangen door de nieuwe coördinator Robert Gruwez. 

1.1.2. Nieuwe bestuurders oude samenstelling raad van bestuur 2019 

Els Eeckhout zetelde als coördinator van het RLVA ook in de raad van bestuur van Toerisme 

Vlaamse Ardennen en werd voor dit mandaat vervangen door Robert Gruwez, de nieuwe 

coördinator van RLVA. 

Spijtig genoeg namen we in 2019 ook afscheid van een dierbare bestuurder, Frederik Van 

Driessche, die overleed op 4 mei 2019 na een slepende ziekte. Hij werd niet vervangen met 

de nakende verkiezingen en wisseling van de legislatuur in het vooruitzicht. 

1.1.3. Vertegenwoordigers in nieuw samengestelde algemene vergadering 

Na afloop van de verkiezingen van 14 oktober 2018 en vooral dan na de installatie van de 

nieuwe lokale en provinciale bestuursorganen, liepen de vertegenwoordigers en eventuele 

plaatsvervangers van de provincie en de gemeenten geleidelijk aan binnen. Voor de 

categorie ‘Gemeenten’ was er na de fusie van Kruishoutem en Zingem tot Kruisem één lid 

minder en waren ze nog met 16 gemeenten in de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen. 

De lijst met de nieuwe samenstelling bestaande uit een mix van burgemeesters, schepenen 

en gemeenteraadsleden, vindt u in de lijst hierna terug. 
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1.1.4. Bestuurders in nieuw samengestelde raad van bestuur 

Voor de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur werden er verkiezingen gehouden. 

Na een rondje van de tafel om kennis te maken met de nieuwe vertegenwoordigers uit de 

provincie, de gemeenten en de private sector werd ook nog aan de kandidaat-bestuurders 

gevraagd hun kandidatuur te motiveren waarna de verkiezingen konden plaatsvinden. 

Voor de categorie ‘Provincie’ worden geen verkiezingen gehouden maar wordt door TOV 

zelf bepaald wie als bestuurder in de raad van bestuur van TVA zal zetelen. 

Voor de categorie ‘Gemeenten’ konden alleen de stemgerechtigde aanwezigen (1 

stembrief per lid) tot maximum 4 stemmen uitbrengen voor 4 bestuurders uit deze categorie. 

Volgende personen kregen de meeste stemmen achter hun naam: Marnic De Meulemeester 

(13), Luc Hoorens (10), Janna Bauters (8), Brecht Cassiman (8) en Hilde De Sutter (8). Na 

overleg met TOV werd voorgesteld door Katia Versieck en Mieke Belmans (TOV) om Hilde 

De Sutter als bestuurder af te vaardigen door TOV in de raad van bestuur van TVA. 

Tenslotte werden ook nog verkiezingen gehouden voor de categorie ‘Private leden’ 

waarvoor elk stemgerechtigd lid 1 stembrief in ontvangst mocht nemen om 2 stemmen uit te 

brengen voor 2 bestuurders uit deze categorie. Volgende personen kregen in deze categorie 

de meeste stemmen achter hun naam: Robert Gruwez (14) en Hendrik Vandermarliere (12). 

De verkozenen werden door de aanwezigen van de algemene vergadering nadien benoemd 

als bestuurders van de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen. 

1.1.5.  Aanduiding gemachtigde personen om vzw te vertegenwoordigen 

Na onderling overleg met de nieuwe bestuurders werden volgende gemachtigde personen 

aangeduid om de vzw te vertegenwoordigen: 

   - Voorzitter : Dhr. Luc Hoorens 

   - Onder-voorzitter : Mevr. Janna Bauters 

   - Penningmeester : Dhr. Herman De Vos 

   - Secretaris : Dhr. Wim Haesebeyt 

 

De algemene vergadering werd nadien in kennis gesteld van de gemachtigde personen. 
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1.2. Algemene Vergadering Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2019 
 

Provincie Vertegenwoordiger Functie 

TOV Eddy Couckuyt  Gedeputeerde 

TOV Katia Versieck Algemeen Manager 

TOV Mieke Belmans Manager 

TOV Pierre Goffaux Manager 

TOV Hugo Leroy Bestuurder TOV 

TOV Hilde De Sutter Bestuurder TOV 

TOV Deborah Ongena Consulent verblijfstoerisme TOV 

 

Steden/Gemeenten Vertegenwoordiger Functie 

Brakel Johan Thomas Schepen 

Gavere Dirk Martens Schepen 

Geraardsbergen Kristin Vangeyte Schepen 

Herzele Luc Hoorens Voorzitter TVA 

Horebeke Janna Bauters Schepen 

Kluisbergen Frank De Backer Schepen 

Kruishoutem Kristof Callens Schepen 

Lierde Erna Antoine Schepen 

Maarkedal Ann De Tollenaere Schepen 

Oosterzele Jean-Marie De Groote Schepen 

Oudenaarde Marnic De Meulemeester Burgemeester 

Ronse Brigitte Vanhoutte Schepen 

St.-Lievens-Houtem Sabrina Coppens Schepen 

Wortegem-Petegem Maarten Van Tieghem Schepen 

Zingem Kathelijne Van Betsbrugge Schepen 

Zottegem Kurt De Loor Schepen 

Zwalm Guido De Temmerman Schepen 

 

VVV’s Vertegenwoordiger Functie 

VVV Brakel Eric Van Cauwenberghe Voorzitter 

Kon. VVV Zottegem Herman De Vos Voorzitter 

GVVV Vl. Ardennen Guy De Vos Secretaris 

VVV Oosterzele Werner Eeckhout Voorzitter 

 

Verenigingen/instanties Vertegenwoordiger Functie 

RLVA Robert Gruwez Coördinator 

Horeca Vlaamse Ardennen Luc Beert  Zelfstandige 

CRVV Geert Joris Bediende 

Unizo Oudenaarde  Johan Michels Regioverantwoordelijke 

Pasar Z.O.-Vlaanderen Marie-Claire Martens  Diensthoofd  
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1.3. Raad van Bestuur Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2019 

 

Bestuurder categorie 1 Vereniging / Instantie Functie 

Katia Versieck TOV Algemeen Manager 

Mieke Belmans TOV Manager 

Hugo Leroy TOV Provincieraadslid 

 

Bestuurder categorie 2 Vereniging / Instantie Functie 

Kristin Vangeyte Geraardsbergen Schepen 

Luc Hoorens Herzele Voorzitter TVA 

Marnic De Meulemeester Oudenaarde Burgemeester 

Brigitte Vanhoutte Ronse Schepen 

 

Bestuurder categorie 3/4 Vertegenwoordiger Functie 

Robert Gruwez RLVA Coördinator 

Frederik Van Driessche Horeca Vlaamse Ardennen Bestuurder 

 

Bestuurder z/stemrecht Vertegenwoordiger Functie 

Herman De Vos KVVV Zottegem Voorzitter 

 
 
1.4. Gemachtigden Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2019 
 

Mandaat Gemachtigde Vereniging / Instantie 

Voorzitter Luc Hoorens Herzele 

Ondervoorzitter Kristin Vangeyte Geraardsbergen 

Penningmeester Herman De Vos KVVV Zottegem 

Secretaris Wim Haesebeyt TOV (regiocoördinator) 
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1.5. Algemene Vergadering Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 08-05-2019 
 

Provincie Vertegenwoordiger Functie 

TOV Leentje Grillaert Gedeputeerde 

TOV Katia Versieck Algemeen Manager 

TOV Mieke Belmans Manager 

TOV Pierre Goffaux Manager 

TOV Hugo Leroy Bestuurder TOV 

TOV Hilde De Sutter Bestuurder TOV 

TOV Johan Browaeys Bestuurder TOV 

TOV Deborah Ongena Consulent verblijfstoerisme TOV 

 

Steden/Gemeenten Vertegenwoordiger Functie 

Brakel Marin Devalck Schepen 

Gavere Dirk Martens Schepen 

Geraardsbergen Ann Panis Schepen 

Herzele Luc Hoorens Voorzitter TVA 

Horebeke Janna Bauters Schepen 

Kluisbergen Frank De Backer Schepen 

Kruisem Sofie Bauters Gemeenteraadslid 

Lierde Steven Vekeman Schepen 

Maarkedal Isabel Van Quickelberghe Schepen 

Oosterzele Orville Cottenie Schepen 

Oudenaarde Robbin De Vos Gemeenteraadslid 

Ronse Brigitte Vanhoutte Schepen 

St.-Lievens-Houtem Els Gallopyn Gemeenteraadslid 

Wortegem-Petegem Sandy Vermeulen Gemeenteraadslid 

Zottegem Paul Lievens Gemeenteraadslid 

Zwalm Peter Van Den Haute Schepen 

 

VVV’s Vertegenwoordiger Functie 

VVV Brakel Marc Carlier Voorzitter 

Kon. VVV Zottegem Herman De Vos Voorzitter 

GVVV Vl. Ardennen Guy De Vos Secretaris 

VVV Oosterzele Werner Eeckhout Voorzitter 

 

Verenigingen/instanties Vertegenwoordiger Functie 

RLVA Robert Gruwez Coördinator 

Horeca Vlaamse Ardennen Luc Beert  Zaakvoerder 

CRVV Geert Joris Directeur 

Unizo Oudenaarde  Hendrik Vandermarliere Zaakvoerder 

Pasar Z.O.-Vlaanderen Marie-Claire Martens  Regioverantwoordelijke 
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1.6.  Raad van Bestuur Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 08-05-2019 

 

Bestuurder categorie 1 Vereniging / Instantie Functie 

Katia Versieck TOV Algemeen Manager 

Mieke Belmans TOV Manager 

Hilde De Sutter TOV Provincieraadslid 

 

Bestuurder categorie 2 Vereniging / Instantie Functie 

Luc Hoorens Herzele Voorzitter TVA 

Janna Bauters Horebeke Schepen 

Marnic De Meulemeester Oudenaarde Burgemeester 

Brecht Cassiman Zottegem Schepen 

 

Bestuurder categorie 3/4 Vertegenwoordiger Functie 

Robert Gruwez RLVA Coördinator 

Hendrik Vandermarliere UNIZO Zaakvoerder 

 

Bestuurder z/stemrecht Vertegenwoordiger Functie 

Herman De Vos KVVV Zottegem Voorzitter 

 
 
1.7.  Gemachtigden Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 08-05-2019 
 

Mandaat Gemachtigde Vereniging / Instantie 

Voorzitter Luc Hoorens Herzele 

Ondervoorzitter Janna Bauters Horebeke 

Penningmeester Herman De Vos KVVV Zottegem 

Secretaris Wim Haesebeyt TOV (regiocoördinator) 
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2. STATUTAIRE WERKING                                                                            

 

2.1.  Raad van Bestuur dd° 8 mei 2019  
 

De raad van bestuur kwam samen op woensdag 8 mei 2019 om 17u in de Regiocoördinatie 

Vlaamse Ardennen te Ronse. 

Aanwezig:  
 

   - stemgerechtigd: Luc Hoorens, Katia Versieck , Mieke Belmans, Marnic De Meulemeester,   

                                Hugo Leroy, Robert Gruwez, Brigitte Vanhoutte 

   - niet-stemgerechtigd: Herman De Vos, An De Pauw, Wim Haesebeyt 

   - verontschuldigd: Kristin Vangeyte 

Agenda: 
 

- Goedkeuring vorig verslag dd. 14 december 2018 te Oudenaarde 

- Bespreking en goedkeuring jaarverslag en jaarrekeningen TVA 2018 

     - Bespreking en goedkeuring activiteitenverslag 2018 

     - Bespreking en goedkeuring financieel verslag 2018 

     - Voorbereiding algemene vergadering dd° 28 mei 2019 om 14u te Kruisem 

           - opmaak agenda voor de oude vertegenwoordigers (afsluit 2018) 

           - opmaak agenda voor de nieuwe vertegenwoordigers (installatievergadering) 

    - Stand van zaken van lopende projecten en nieuwe initiatieven of projectideeën. 

    - Varia 

2.2. Algemene vergadering dd° 28 mei 2019 

 De algemene vergadering kwam samen op dinsdag 28 mei 2019 om 14u in de Raadszaal 

gemeentehuis te Kruisem. 

Aanwezig: 

   - stemgerechtigde leden: Katia Versieck, Mieke Belmans, Hugo Leroy, Hilde De Sutter  

    (TOV),   Dirk Martens (Gavere), Ann Panis (Geraardsbergen), Luc Hoorens (Herzele),  

    Janna Bauters (Horebeke), Isabel Van Quickelberghe (Maarkedal), J.-M. De Grootte  

    (Oosterzele/oud), Orville Cottenie (Oosterzele), Robin De Vos (Oudenaarde), Brigitte  

    Vanhoutte (Ronse), Els Gallopyn (St.-Lievens-Houtem), Sandy Vermeulen (Wortegem- 

    Petegem), Marc Carlier (VVV Brakel), Herman De Vos (KVVV Zottegem), Werner    

    Eeckhout (VVV Oosterzele), Robert Gruwez (RLVA), Luc Beert (Horeca Vlaamse  

    Ardennen), Geert Joris (CRVV) 
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   - aanwezig met volmacht: Marie-Claire Martens (Pasar) via W. Eeckhout (VVV Oosterzele) 

   - niet-stemgerechtigden: Marc De Pessemier (Brakel), Erna Antoine (Lierde), Marnic De  

     Meulemeester (Oudenaarde), Brecht Cassiman (Zottegem), Delphine Degroote (Zwalm),  

     Wim Haesebeyt, An De Pauw en Vera De Temmerman (regiocoördinatie Vlaamse  

     Ardennen) 

   - verontschuldigd: Eddy Couckuyt (TOV), Marijn Devalck (Brakel), Sofie Bauters (Kruisem),  

     Steve De Boever (Maarkedal), Peter Van Den Haute (Zwalm), Hendrik Vandermarliere  

     (Unizo), Marie-Claire Martens (Pasar), Guy De Vos (GVVV Vlaamse Ardennen), Guido  

     De Temmerman (Zwalm) 

 Agenda: 

   - Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 14 december 2018 te Oudenaarde 

   - Bespreking en goedkeuring jaarverslag en jaarrekeningen 2018 

   - Installatie nieuwe algemene vergadering en raad van bestuur TVA vzw 

   - Stand van zaken van enkele lopende projecten en nieuwe initiatieven 
 

2.3. Raad van Bestuur dd° 11 juni 2019 

De raad van bestuur kwam samen op dinsdag 11 juni 2019 om 14u30  in het Gemeentehuis 

te Horebeke. 

Aanwezig:  

   - stemgerechtigd: Mieke Belmans, Luc Hoorens, Janna Bauters, Brecht Cassiman, Robert   

                               Gruwez, Hendrik Vandermarliere 

   - niet-stemgerechtigd: Vera De Temmerman, Wim Haesebeyt 

   - verontschuldigd: Hilde De Sutter, Marnic De Meulemeester, Katia Versieck, H. De Vos 

Agenda: 

   - Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 8 mei 2019 te Ronse 

   - Opvolging AV TVA dd. 28 mei 2019 te Kruisem 

        - Nabespreking 

        - Bekendsmaking wijzigingen samenstelling algemene vergadering en raad van bestuur  

          in het Belgisch Staatsblad 

        - Invullen/aanvullen informatie UBO-registers vzw’s 

        - Administratie gemachtigde personen 

        - Akkoord onkostenvergoeding bestuurders 

        - Neerlegging balans 2018 

        - Aanduiden vertegenwoordiger categorie VVV’s (TVA) in raad van bestuur TOV 

        - Statutenwijziging en financiële verdeelsleutel 
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   - Bespreking en goedkeuring bestek nieuwe campagne Vlaamse Ardennen 2020 

   - Toewijzing opdracht begeleidingstraject toeristische onthaalnetwerken 

   - Nieuwe ingediende leaderprojectideeën 2019 met toeristisch belang 

          - Samenwerken rond streekidentiteit in de Vlaamse Ardennen (projectpromotor: EVA) 

          - Kunstroute Vlaamse Ardennen (projectpromotor TVA) 

          - Toeristisch loket Waerbekehuis, innovatief portaal voor de beleving en versterking  

            van stilte, rust en ruimte in het Stiltegebied Dender-Mark 

          - Open ruimte in de Vlaamse Ardennen 

   - Planning 

   - Varia 

 

2.4. Raad van Bestuur dd° 17 september 2019 

De raad van bestuur  kwam samen op dinsdag 17 september 2019 om 14u in Domein 

Breivelde te Zottegem 

Aanwezig:  

   - stemgerechtigd: Luc Hoorens, Katia Versieck, Mieke Belmans, Hilde De Sutter, Marnic  

                                De Meulemeester, Herman De Vos, Janna Bauters, Robert Gruwez,  

                                Hendrik Vandermarliere 

   - niet-stemgerechtigd: Wim Haesebeyt, An De Pauw 

   - verontschuldigd: Brecht Cassiman  

Agenda: 

   - Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 11 juni 2019 te Horebeke 

   - Budgetcontrole 2019: - promotie 

                                         - nieuwe branding (Marktpositionering) 

                                         - toeristische signalisatie 

   - Afsluit leaderproject ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ 

   - Begeleidingstrajecten toeristische onthaalnetwerken en ambassadeurstrajecten  

           - gewijzigde aanpak selectie toeristische onthaalnetwerken 

           - vervolgtraject ambassadeurstrajecten 

   - Nieuw definitief in te dienen Leaderprojecten Vlaamse Ardennen 

           - Samenwerken rond streekidentiteit in de Vlaamse Ardennen 

           - Kunst, landschap en streekidentiteit in de Vlaamse Ardennen 

   - Nieuwe financiële verdeelsleutel Vlaamse Ardennen 

   - Varia 
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2.5. Raad van Bestuur dd° 19 november 2019 

De raad van bestuur kwam samen op dinsdag 19 november 2019 om 14u in de 

Vierhoekshoeve te Oosterzele. 

Aanwezig:  

   - stemgerechtigd: Luc Hoorens, Mieke Belmans, Hilde De Sutter, Marnic DeMeulemeester,  

                                Herman De Vos, Janna Bauters, Hendrik Vandermarliere,  

   - niet stemgerechtigd: Wim Haesebeyt, An De Pauw 

   - verontschuldigd: Brecht Cassiman, Robert Gruwez, Katia Versieck 

Agenda:  

   - Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 17 september 2019 te Zottegem 

   - Najaars- en wintercampagne 2019 

   - Toewijzen opdracht nieuwe campagne 2020 

   - Voorstel marketingactieplan en budget 2020 

   - Agenda algemene vergadering dd. 10 december 2019 

   - Informatieveiligheidsbeleid en gegevensbescherming 

   - Varia: - sponsoraanvraag film Adam & Eva 

                - Kunstproject Pass 2020 

                - opmerking over gunningscriteria bij overheidsopdrachten 

2.6. Algemene vergadering dd° 10 december 2019  

De algemene vergadering kwam samen op dinsdag 10 december om 16u in Feestzaal Paul 

te Maarkedal. 

Aanwezigheden: 

- stemgerechtigde leden: Marc De Pessemier (Brakel), Denis Dierick (Gavere), Ann Panis  

  (Geraardsbergen), Luc Hoorens (Herzele), Janna Bauters (Horebeke), Thys Cousaert  

  (Kluisbergen), Isabel Van Quickelberghe (Maarkedal), J.-M. De Grootte (Oosterzele),  

  Marnic De Meulemeester en Robin De Vos (Oudenaarde), Christiaan De Keyser (St.- 

  Lievens-Houtem), Sandy Vermeulen (Wortegem-Petegem), Brecht Cassiman en Paul  

  Lievens (Zottegem), Peter Van Den Haute (Zwalm), Marc Carlier (VVV Brakel), Herman De  

  Vos (KVVV Zottegem), Werner Eeckhout (VVV Oosterzele), Guy De Vos (GVVV Vlaamse  

  Ardennen), Marie-Claire Martens (Pasar), Hendrik Vandermarliere (Unizo) 

- niet-stemgerechtigden: Annelies Lenoir (Ronse), Wim Haesebeyt en  An De Pauw   

  (regiocoördinatie Vlaamse Ardennen) 

- verontschuldigd: Katia Versieck (TOV), Mieke Belmans (TOV), Hilde De Sutter (TOV),  

  Marijn Devalck (Brakel), Sofie Bauters (Kruisem), Brigitte Vanhoutte (Ronse), Els Galopyn  

  (S-L-Houtem), Robert Gruwez (RLVA), Geert Joris (CRVV) 
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Agenda:  

   - Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 28 mei te Kruisem 

   - Statutaire werking: 

         - voorbereiding statutenwijziging ingevolge nieuwe wetgeving en fusie gemeenten 

         - lidmaatschap VVV Oosterzele 

   - Lopende najaar- en wintercampagne Vlaamse Ardennen 2019-2020 

   - Voorstel en goedkeuring globaal actieplan 2020 

   - Voorstel en goedkeuring budget 2020 

   - Varia: sponsoring film Adam & Eva 

   - netwerkmoment 
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3. ACTIVITEITENVERSLAG                                                          

 

3.1.  Productontwikkeling 
 

3.1.1.  Rebranding infozuilen Toerisme Vlaamse Ardennen 
 

In het voorjaar van 2019 werd de laatste hand gelegd aan de nieuwe marktpositionering 

voor de Vlaamse Ardennen als toeristische bestemming. Het merk ‘Vlaamse Ardennen’ werd 

hierdoor duidelijk afgebakend. Zowel naar inhoud (verhaallijnen), vorm (design) als tone-of-

voice (karakter) weten we nu precies waar de Vlaamse Ardennen voor staan en hoe we dit 

willen uiten in alle communicatieacties die we voor de regio willen voeren, hetzij fysiek (op 

het terrein), in print (toeristische publicaties) als digitaal of online (website, social media e.a.). 

Het wordt nu zaak om dit nieuwe merk over de volledige communicatiemix uit te rollen. 

 

De toeristische infozuilen zijn een belangrijk en goed herkenbaar communicatiemiddel op het 

terrein en zijn tevens goed verspreid zijn over de regio. Het opschonen en ‘on brand’ 

brengen van de 82 bestaande infozuilen in de regio wordt een hele klus om te klaren. 

De zuilen zijn nog in goede staat. De rebranding kan zich daarom beperken tot het 

vernieuwen en kleven van de stickers op recto (lokaal verhaal) en verso-zijde (regio-verhaal). 

Voor de productie en plaatsing van de stickers werd prijs gevraagd bij volgende leveranciers: 

    - Traffiroad (Lokeren) leverancier van de gerealiseerde infozuilen 

    - All Lettering Design Oudenaarde) 

    - Publima (Oudenaarde) 
 

De firma ‘All Lettering Design’ uit Oudenaarde kon de scherpste prijs voorleggen (203m² op 

diverse locaties geplaatst tegen de prijs van € 7.915 excl. BTW of € 9.577 incl. BTW) en 

voldoet tevens aan de strengste kwaliteitsvoorwaarden. De stickers dienen geproduceerd en 

ter plaatse op 82 verschillende locaties geplaatst te worden volgens de regels van de kunst 

t.t.z. na reiniging en eventueel verwijderen van loshangende klevers in full color op polymeer 

permanent vinyl en met een UV- en antikraslaminaat. De watergedragen print op HP latex 

zal tevens op de meest duurzame en ecologische wijze gebeuren. De totale kost hiervoor 

wordt nog ten laste van 2019 genomen en geboekt onder de kostenpost ‘Marktpositionering’ 
 

In het voorjaar 2020 zal met het bureau ‘Insiders’ de nieuwe design voor de infozuilen 

worden besproken waarna de dienst lay-out van TOV deze over alle infozuilen kan 

voltrekken. De teksten worden in overleg met de gemeenten geactualiseerd en voor de tone-

of-voice van de teksten wordt eerst nog afgestemd met het bureau Insiders. 
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3.2. Marketing en promotie 
 

3.2.1. Nieuwe marktpositionering Vlaamse Ardennen 

a. Context    

Een belangrijke voorwaarde voor een goede marketingcampagne is een duidelijke  

marktpositionering  t.t.z. ‘Hoe plaatsen we ons in de markt en willen we ons onderscheiden 

ten opzichte van de andere concurrerende toeristische regio’s?’  

De huidige positionering staat kort omschreven in het huidig strategisch plan:  

   ‘Het landschap is het onderscheidend element en de beleving ervan staat centraal.  

    De Ronde heeft een groot potentieel om de regio toeristisch in de markt te zetten’.  

b. Doelstellingen nieuwe marktpositionering Vlaamse Ardennen 

Met de huidige wandelcampagne die momenteel naar haar einde loopt, bereikten we wel de 

beoogde doelstellingen (verkoop wandelnetwerkkaarten en verstevigen positionering als 

wandelregio) maar zijn er tegelijkertijd een aantal aandachtspunten: 

     - de huidige positionering en marktstrategie in het beleidsplan zijn te algemeen en 

       dienen verfijnd en verder uitgediept te worden (verhaallijnen, tone-of-voice, design); 

     - het strategisch plan biedt te weinig houvast voor het vastleggen van concrete  

       campagnedoelstellingen (netwerkkaarten >< verblijfstoeristen) en doelgroepen; 

     - de campagne is in die zin ook té instrumenteel en ondersteunt te weinig de  

       algemene positionering als ideale (kortbij) vakantiebestemming; 

     - de reguliere communicatiemiddelen sluiten te weinig aan bij de gevoerde campagne;  

 

c. Bestek nieuwe marktpositionering Vlaamse Ardennen 

De dienst marketing van TOV heeft als aanbestedende overheid volgend nieuw bestek 

uitgeschreven en werd intussen door de RvB van TOV en TVA goedgekeurd: 

     - onderwerp: ontwikkeling en realisatie van een marktpositionering voor de VA 

     - concrete omschrijving van de opdracht: 

          - verfijning huidige positionering 

          - uitwerken van verhaallijnen voor de regio 

          - visuele vertaling positionering en verhaallijnen 

          - bepalen van de tone-of-voice 

          - verfijnen van de doelgroepen 

          - ontwikkelen van een concept voor een nieuwe (bijhorende) publicatie 

          - bepalen van de KPI’s op vlak marketing en communicatie 

   - overheidsopdracht: levering dienst, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
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   - budget: € 50.000 excl. BTW  

   - financiering: - TOV: € 25.000 excl. BTW 

                          - TVA: € 25.000 excl. BTW of  € 30.250 incl. BTW 

   - afsluitingsdatum inschrijvingen: 26 oktober 2018 

   - uitvoeringsdatum: mei 2019 

   - gunningscriteria:  - concept en plan van aanpak: 70/100 

                                  - prijs: 30/100 

 

d. Gunning van de opdracht 

De opdracht werd intussen door de RvB van TOV en TVA gegund aan het bureau ‘Insiders 

Online BV uit ’s Hertogenbosch voor het bedrag van € 39.900 excl. BTW. 

De positioneringsoefening werd in het voorjaar 2019 uitgewerkt waarna met het resultaat in 

het najaar aan de slag kan worden gegaan ter voorbereiding van een nieuwe campagne voor 

de Vlaamse Ardennen vanaf 2020. 

 

e. Kostprijs 

Totale kost   : € 39.500 excl. BTW 

Financiële tussenkomst TOV: € 25.000 excl. BTW 

Saldo TVA   : € 14.500 excl. BTW of  € 17.545 incl. BTW 

 

3.2.2. Campagnes 

a. Wintercampagne ‘Het Wandelwalhalla’ tot voorjaar 2019 

De wandelcampagne ‘Het wandelwalhalla 2017-2018’ eindigde met een wintercampagne die  

 liep tot eind februari / begin maart 2019.  

 De digitale inspiratiegids ‘10x Overwinteren in    

 het Wandelwalhalla’ vol met leuke ideeën  

 voor een wintertrip in de Vlaamse Ardennen  

 (10 kant-en-klare wandelroutes en 10 thema’s  

 om de winter met al je zintuigen te beleven)   

 werd ontwikkeld en kon via de website gratis 

worden gedownload en via social media verspreid naar een ruime doelgroep. 

De kosten voor opmaak van de brochure en voor de activatie van de campagne via social 

media door het bureau Lobkeymonster (Gent) konden nog  door het campagnebudget 

worden gefinancierd en in het budget 2018 worden opgenomen.  

Budget 2019 : € 0 

Kosten 2019 : € 0  
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b. Najaar- en wintercampagne 2019-2020 

Het nieuwe merk ‘In de Vlaamse Ardennen’ dat werd ontwikkeld naar 

aanleiding van de nieuwe marktpositionering werd op de algemene 

vergadering van 28 mei 2019 goedgekeurd maar is daarom nog niet 

klaar om definitief uitgerold te kunnen worden in een nieuwe 

campagne. Een nieuwe grote campagne wordt ook maar pas 

voorzien in 2020. 

Voor de najaar- en wintercampagne 2019-2020 werd beslist om al gebruik te maken van de 

nieuwe verhaallijnen maar zonder integratie van de nieuwe huisstijl en het merk ‘In de 

Vlaamse Ardennen’. Op die manier zijn de geleverde inspanningen om nieuwe content te 

creëren (op pad sturen van influencers, fotografen en instagrammers) ook nog bruikbaar in 

de toekomst (content voor nieuwe website). 

Nu er geen grote campagne voorzien werd in 2019, werd op eigen initiatief en samen met de 

dienst marketing TOV zelf een najaar- en wintercampagne uitgewerkt met een budget van  

€ 12.500 incl. BTW in de lijn van de wandelcampagne maar al met de nieuwe verhaallijnen.  

Er werd bestaande content gebruikt en verder aangevuld met nieuwe content om uiteindelijk 

tot volgende inhoudelijke boodschap te komen: 

 Verrassend wandelen: Kluisbos met de Bosbaar om te wandelen en te logeren, 48u 

in Ronse, Z+ wandelroute Maarkedal en logies, top10 verrassend wandelen 

 Pittig koersen: MTB en nieuw sporthotel Hotond (influencer) en pittig wandelen 

langs de Streek-GR Vlaamse Ardennen (influencer) 

 Slow Down: Slow Cabin in Zandbergen, logeren in een Pod in Brakel, Stilteroute in 

Everbeek, Herbronningsweekend in Zottegem, Ayurverdische massage in logies aan 

het Burreken, Ecosnoozen met Alpaca’s in Brakel 

 Van ouds genieten: Ename en erfgoed, Mou-museum, Roman en Oudenaars bier, 

Authentieke dorpjes en Valleihoeve in vallei Rooigemsebeek (Kruisem, Oudenaarde), 

De Zwalm, Zwalmvallei en Zwalmmolen, Stokerij Van Damme (Oosterzele). 

Ook van de digitale brochure ‘10x Overwinteren in het Wandelwalhalla’ werd met de diensten 

lay-out en copy van TOV een miniversie ‘5x Overwinteren’ met 5 nieuwe wandel-

weekends gemaakt en verspreid via het internet.  

Tenslotte werd nog een budget van € 709 dollar voorzien voor ‘Uplead’ (doelgroepen nog 

gerichter bereiken en verkoopdeals afsluiten) te gebruiken. Resultaatmeeting is, zeker bij 

online campagne, gemakkelijker en interessant, maar resultaten zijn nog te verzamelen. 

Budget: € 12.500 incl. BTW op kostenpost ‘Online promotie W & F’ van € 19.750 

Kosten : € 15.570 incl. BTW (meerkosten vooral op vlak van activatie via facebook 
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3.2.3. Publicaties 

a. Regiopocket Vlaamse Ardennen 

16 jaar na de eerste editie van de regiopocket Vlaamse Ardennen 

werd wellicht in 2019 de laatste editie van deze waardevolle 

praktische gids voor de Vlaamse Ardennen gedrukt en in de regio 

verspreid. Onder de naam ‘Een rondje Vlaamse Ardennen’ – ook 

toen werd al verwezen naar de Ronde – was de eerste editie van 

deze streekgids vooral een overzicht van de identiteit en het 

toeristisch-recreatief aanbod van toen nog 17 gemeenten van de 

Vlaamse Ardennen. De eerste editie werd gedrukt op 30.000 ex. 

in een tijd zonder sociale media en regiowebsite maar wel met 

deelnames aan vakantiesalons in binnen- en buitenland waar de 

pocket werd verspreid. In 2018 werden nog 25.000ex. gedrukt en 

de laatste editie in 2019 was nog goed voor 15.000 ex. 
 

In de laatste jaren was de regiopocket veel meer inspirerend en thematisch opgebouwd dan 

een opsomming van het toeristisch-recreatief aanbod van de VA-gemeenten: de toppers, 

actief genieten, Beleef je eigen Ronde, overzicht belangrijkste streekproducten en 

evenementen. De opmaak (moeilijk overdraagbaar) werd andermaal gedaan door Graffito 

(Gent) en voor de druk was opnieuw Lowyck (Oostende) het goedkoopst. 

Budget          : € 20.000 

Kosten : € 16.730 

b. Andere publicaties 

De toeristisch kaart Vlaamse Ardennen gedrukt in de loop van 2016 geraakte uitgeput in 

2018. Er kwam geen herdruk omdat het aanbod aan kaarten en kaartmateriaal voor de 

Vlaamse Ardennen al voldoende aanwezig was met volgende gratis publicaties van TOV: 

 Plan Bierkaart Vlaamse Ardennen (NL+ENG) 

 Koerskaart Vlaamse Ardennen (NL-versie) 
 

    Beiden kaderden in campagnes op initiatief van TOV  

  werden gevoerd naar aanleiding van het jaar van het  

  bier en de 100ste Ronde van Vlaanderen. Een laatste  

  herdruk  gebeurde in 2018 en beide kaarten op  

  uitzondering van de Engelse versie van de Plan 

Budget : TOV                                      Bierkaart raakten in de loop van 2019 uitgeput. 
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3.2.4. Pers en PR 

De pers- en PR-activiteiten komen vaak tot stand door een veelheid aan contacten en 

samenwerkingsverbanden tussen Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen, 

Toerisme Vlaamse Ardennen, steden en gemeenten, regionale organisaties en attracties en 

de sector in het algemeen. Dit zorgt dan ook voor een veelheid aan persartikels. 

Voor het jaarverslag worden daarom enkel persartikels vermeld waarvoor een financiële 

tegemoetkoming werd gedaan. In 2019 gingen volgende persacties door:  

- 22/05/2019: blogartikel in het magazine ‘Kampeerauto’ (ook digitaal voor leden) in  

                      Nederland om als fietser met de camper te reizen in de streek van de Ronde  

                      van Vlaanderen. Lunchkosten in Taverne Hemelryck op de Muur in  

                      Geraardsbergen t.b.v. € 96,90 

- 19/07/2019: De Benjaminse uitgeverij is uitgever van het boek ‘Fietsen in de Vlaamse  

                      Ardennen’, met info voor zowel geoefende als niet-geoefende fietsers. In de  

                      zomer van 2019 maakten ze een artikel om de ervaringen van deze fietstocht  

                      en een reportage aan de lezers te kunnen overbrengen. Etentje in  

                      Terbiestmolen t.b.v. € 110,50 

De financiële tegemoetkoming in de productiekosten van de film ‘Adam en Eva in de 

Vlaamse Ardennen’ bedroeg € 2.500 vrij van BTW en werd gefactureerd door het bedrijf 

SmartBe en wordt als een vorm van PR-kost geboekt. 

Budget: € 2.500 

Kosten: € 2.707,10 

 

3.2.5. Publiciteit 

De post publiciteit wordt voorzien om onverwachte promotionele of publicitaire acties te 

ondernemen. Vaak om de herdruk van bepaalde publicaties zoals de Plan Bierkaart, 

toeristische kaart of kosten voor nieuwe publicaties over de Vlaamse Ardennen te kunnen 

opvangen. Advertentiekosten los van campagnes gebeurt nog maar weinig behalve dan voor 

de advertentie in WeTravel2 voor de promotie van het project ‘Toeren met Taxi’s’ waarvoor 

in 2019 nog een bedrag beschikbaar was van € 4.520 dat in de boekhouding van TVA is 

terug te vinden onder ‘Schulden < 1 jaar’ in de balans. 

In 2019 werden voor publiciteit geen kosten gemaakt behoudens de aankoop van een foto 

van fotograaf Bart Heirweg uit Oudenaarde voor de wintercampagne 

Budget: € 5.000  

Kosten: € 95,40 
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3.3. Regio- en sectorwerking 
 

3.3.1. Opening toeristisch seizoen Vlaamse Ardennen 2019 

Op maandag 20 maart 2019  werd een gezamenlijke opening van het toeristisch seizoen 

georganiseerd in de Vlaamse Ardennen dankzij een enthousiaste samenwerking tussen het 

Centrum Ronde van Vlaanderen (CRVV), Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA), Toerisme 

Vlaamse Ardennen (TVA) en Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV). Het liet toe om een rijk 

gevuld en complementair dagprogramma samen te stellen dat zowel de toerisme-, sportieve- 

als erfgoedsector kon boeien. Een goede samenwerking is immers van belang voor de groei 

en de kwaliteit van het toerisme in de regio. 

In 2019 zet TVA alvast verder in op de campagne ‘Het Wandelwalhalla’ en de lancering van 

een nieuw digitaal wandelportaal voor de gemeenten om tegen 2020 de ambitie van dé 

wandelregio in Vlaanderen te bewerkstelligen. Ook aandacht wordt geschonken aan de 

opleiding ‘Kwalitatief toeristisch onthaal of Gastheerschap’ om verder het verschil te kunnen 

maken.  

Het CRVV en EVA bundelen de krachten met het project ‘Erfgoed kleurt de Vlaamse 

Ardennen’ waar cultureel en wielererfgoed elkaar weten te vinden. TOV maakt samen met 

Westtoer volop werk van het hefboomproject ‘Homeland of Cycling’ wat dan weer de 

wielertoerist ten goede moet komen. 

De opening van het nieuwe toeristische seizoen kon tenslotte afsluiten met de inhuldiging 

van 33 nieuwe toeristische ambassadeurs die het ‘i’-bordje van ‘Toeristisch infopunt Vlaamse 

Ardennen’ in ontvangst mochten nemen. Na een drink in het CRVV werd de opening van het 

toeristisch seizoen verder gezet bij The Outsider aan de Donkvijver in Oudenaarde waar 

tijdens een netwerkmoment een broodjeslunch werd aangeboden. In totaal hadden zich 117 

personen ingeschreven en voor het netwerkmoment in de namiddag 91 personen. 

Budget Sectorwerking 2019: € 17.500 

Deelname in de kosten: € 650 (50% catering) 

 

3.3.2. Ambassadeurstraject ‘Iedereen ambassadeur’ 

De campagne ‘Iedereen ambassadeur’ vindt zijn wortels in het 

beleidsplan onder de ambitie ‘Samen Sterk’ met als doel de interne 

communicatie onder toerismemakers te verbeteren en door informatie- 

en kennisuitwisseling het onthaal en de dienstverlening te verbeteren. 

Binnen de nieuwe visie op onthaal van TOV en het Leader 

samenwerkingsproject ‘Samen voor streekversterking’ met het 

Pajottenland werd daartoe het ambassadeurstraject opgestart. 
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Na een opleiding ‘Hostmanship’ of ‘De kunst iemand het gevoel te geven welkom te zijn’ eind 

2018, ging op 25 februari 2019 de opleiding ‘Regiokennis’ door in het Provinciaal 

Erfgoedcentrum te Ename (PEC). Het ruime gebouw kwam goed van pas om met 110 

aanwezigen na te denken en samen te werken rond streekidentiteit om uiteindelijk aan de 

hand van een moodboard de belangrijkste thema’s voor de Vlaamse Ardennen naar boven 

te laten komen. Nadien kwamen nog enkele sprekers aan bod vanuit de sectoren erfgoed, 

natuur, sportief fietsen, landbouw, recreatie en een bezoeker uit het Pajottenland. Met een 

quiz werd de regiokennis van de aanwezigen tot slot nog eens getest. 

Na een lunchpauze met streekproducten van Vlapas en verzorgd door De Sjampetter , een 

cateraar uit Zottegem, werd in de namiddag de regiokennis verder aangescherpt met een 

bezoek aan het Huis Beaucarne en het vierluik Ename (archeosite, kerk, museum en bos). 

Als afsluiter op het netwerkmoment kon het abdijbier Ename uiteraard niet ontbreken. 

Budget Leader Samenwerkingsproject 2019: € 10.000 

Kosten catering en gidsen: € 3.897,66 

3.3.3. Begeleidingstraject ‘Toeristische onthaalnetwerken’ 

Aansluitend aan het ambassadeurstraject ‘Iedereen ambassadeur’ werd binnen het Leader 

Samenwerkingsproject met het traject ‘Toeristische onthaalnetwerken’, een nieuw initiatief 

genomen. Toeristische ondernemers worden ditmaal niet opgeleid maar wel aangezet tot 

netwerking en samenwerking met de focus op toeristisch onthaal. Een begeleidingstraject 

werd uitgetekend met een startmoment, enkele werksessies en een slotmoment. Het 

uiteindelijk doel is te komen tot een toeristisch onthaalnetwerk dat intern werkt en leidt tot 

een betere dienstverlening en onthaal voor de bezoekers. Er werd nagedacht hoe zo’n 

verfijnd en uitgebreider toeristisch onthaalnetwerk er in de toekomst kan uitzien, welk 

materiaal daarvoor nodig is en hoe de communicatie binnen dit onthaalnetwerk en ook naar 

de toerist toe, kan verbeteren. 

Op 21 oktober 2019 vond het startmoment plaats aan het Geutelingenmuseum te Elst  

(107 deelnemers) en in december gingen de eerste werksessies in clustervorm door: 

      - 25/11/2019: Vallei van de Boven-Schelde  : 23 deelnemers 

      - 11/12/2019: Route 42: 23 deelnemers   : 23 deelnemers 

      - 11/12/2019: Zwalm- en Maarkebeekvallei met Ronse: 23 deelnemers 

In het voorjaar 2020 zal het traject afgesloten worden met een slotmoment en zal een 

actieplan met engagementen op lokaal en regionaal niveau zal worden voorgesteld. 

Budget 2019: Leader Samenwerkingsproject en Sectorwerking: € 10.000 + € 17.500 

Kosten 2019: € 4.750,47 + € 2.443,84 + € 2.021,65                  : €    9.216 
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3.3.4. Ambtenaren- en stedenoverleg 

Toerisme Vlaamse Ardennen organiseert tweemaal per jaar een ambtenarenoverleg terwijl 

het stedenoverleg meer op vraag van de steden en naar aanleiding van specifieke noden of 

acties wordt georganiseerd.  

In 2019 vond het stedenoverleg éénmaal plaats en het ambtenarenoverleg zoals al enkele 

jaren éénmaal in het voorjaar en éénmaal in het najaar. Daarnaast vond op 13 maart 2019 

ook een workshop voor de ambtenaren plaats voor de opstart van het digitaal wandelportaal 

onder leiding van de websitebouwer ‘Inventis’ en dit ging door in het computerlokaal van de 

provincie Oost-Vlaanderen in Gent: 

- 08/02/2019: Stedenoverleg bij The Outsider te Oudenaarde 

                       - voorstelling Proximus analytics door Eva Roels (Oudenaarde) n.a.v. RVV 

                       - communicatie rond de boshyacinthen i.s.m. ANB, TV, TOV, TVA 

                       - voorbereiding opening toeristisch seizoen 20/03/2019 

                       - toelichting bij het project ‘Erfgoed kleurt de VA’ door Lien Urmel 

                       - nadenken over toekomst stedenoverleg 

- 13/03/2019: Workshop ambtenaren in provinciaal administratief centrum te Gent 

                       - toelichting door Wim Haesebeyt (TVA) bij handleiding digitaal platform 

                       - toelichting door Frank Rogiers (vrijwilliger digitale routes gemeente Gavere) 

                       - workshop onder begeleiding van Bart Ariën (Inventis) 

- 18/06/2019:  Ambtenarenoverleg in Wattenfabriek te Herzele 

                       - netwerkmoment tijdens wandeling langs digitale erfgoedwandeling Herzele 

                       - stand van zaken digitaal wandelportaal 

                       - toelichting door Elisa De Puysselyer (TOV) over traject ‘Mystery Visit’ 

                       - toelichting door Wim Haesebeyt (TVA) over traject toer. onthaalnetwerken 

                       - toelichting door An De Pauw (TVA) over rebranding Vlaamse Ardennen 

- 21/10/2019: Ambtenarenoverleg in Geutelingenmuseum te Elst 

                       - toelichting nieuwe online najaar- en wintercampagne 2019-2020 

                       - bespreking nieuw te ontwikkelen toolkit Vlaamse Ardennen 

                       - bespreking aanpak rebranding infozuilen Vlaamse Ardennen 

                       - toelichting bevoorrecht partnerschap logies 2020 

                       - toelichting opvolgprogramma ‘Ambassadeurstrajecten 2020 TOV’ 

                       - bespreking kostprijs migratie digitaal wandelportaal VA met Route You 

                       - toeristische bewegwijzering: inwinnen inzichten gemeenten 

                       - voorbereiding startmoment traject toeristische onthaalnetwerken (namiddag) 

Budget: Sectorwerking: € 17.500 

Kosten: € 134,99 
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4. PROJECTWERKING                                                                  

 

4.1.  Leaderproject ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ 
 

Na een projectverlenging van 1 jaar kon na 3,5 jaar het 

leaderproject ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ 

worden afgesloten eind juni 2019. Daarmee werd een eindpunt 

bereikt maar meteen ook een beginpunt om met het 

waardevolle gedachtengoed dat dit project heeft opgeleverd, 

verder mee aan de slag te gaan. 

Op basis van een grondige inventarisatie werden streekkenmerkende thema’s vastgelegd en 

clusters op het terrein afgebakend  waar, op basis van een selectie, kleine initiatieven 

werden genomen die het landschap meer leesbaar en beleefbaar hebben gemaakt. Thema’s 

als geologie, reliëf, molenleven, bronbeken en -bossen of knotbomen en wijmiers werden als 

opdracht voor een stage aan studenten van de Hogeschool in Gent voorgelegd waarna ook 

de sectoren toerisme, erfgoed, natuur en landschap hun creativiteit konden laten botvieren. 

Een aantrekkelijke brochure vat de realisaties maar ook de nog vele nieuwe ideeën in de 

clusters of deelgebieden samen alsook het hele gedachtengoed en de aanpak van het 

project voor een duurzame toeristische ontsluiting van de wandelregio Vlaamse Ardennen. 

Een totaalbedrag van € 106.236 werd door de drie projectpartners (TVA, RLVA en 

Natuurpuntbeheer) gezamenlijk uitgegeven waarvan € 45.490 aan werkelijke realisaties of 

investeringen op het terrein. Van het totaalbedrag gedurende de volledige projectduur (3,5 j.) 

werd door TVA € 27.368 uitgegeven waarvan € 9.578,80 eigen inbreng en € 17.789,20 

werden terug ontvangen in de vorm van leadersubsidies. 

In 2019 werd nog voor een totaalbedrag van € 27.392,97 aan projectkosten gemaakt 

waarvan € 18.576,90 investeringen, € 4.946 werkingskosten en € 3.870 bijdrage in natura. 

Volgende kosten waren ten laste van TVA: 

   - € 6.495, 82 aan investeringen: geologische zitbanken en hangslot veldleeuwerik 

   - € 4.765,38 aan werkingskosten: lay-out en drukwerk brochure, hosting website,  

     ontwerpkosten allerlei, auteursrechten foto’s Bart Heirweg, vervoerskosten 

Eind maart 2020 konden nog geen definitieve cijfers worden voorgelegd omdat nog een 

bedrag van € 2.203,81 wordt betwist wegens fouten op wetgeving overheidsopdrachten. 

Budget 2019  : € 18.500 

Kosten 2019  : € 11.261  

Subsidies 2019 : €   6.288 
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5.  STREEKWERKING                                                                    

 
5.1. Plaatselijke Groep (PG) Leader Vlaamse Ardennen 
 

Na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen werd de samenstelling van de PG 

Leader Vlaamse Ardennen voor een aantal politieke mandaten aangepast: 

   - voorzitter Leentje Grillaert 

   - provincieraadslid Hilde De Sutter (2de voorzitter) 

   - provincieraadslid Walter Roggeman  

Ook voor de mandaten van Els Eeckhout (RLVA) en Marc Verbeeck (RWO) diende wegens 

respectievelijk loopbaanwijziging en –stopzetting in vervanging te worden voorzien: 

   - Robert Gruwez (RLVA) 

   - Diederick De Clercq (RWO) 

Voor TVA blijft Wim Haesebeyt als regiocoördinator zetelen in volgende bestuursorganen: 

   - Plaatselijke Groep 

   - Dagelijks Bestuur 

In het jaar 2019 werd een nieuwe projectoproep gelanceerd waarvoor een budget van  

€ 582.133,73 beschikbaar is. Volgende procedure werd hiervoor uitgewerkt: 

   - 01/01/2019: oproep Leader-projecten 

   - 14/02/2019: netwerkevent om nieuwe projectideeën af te toetsen 

   - 02/04/2019: verplichte indiening projectideeën 

   - 24/04/2019: advisering door PG van nieuwe projectideeën 

   - 01/10/2019: definitieve indiening leaderprojecten 

   - 21/11/2019: beoordeling ingediende leaderprojecten na houden lezersgroepvergadering 

   - 13/12/2019: beslissing al of niet goedkeuring leaderprojecten door PG 

In totaal werden er 26 nieuwe leaderprojectideeën ingediend waarvan de volgende met een 

toeristische inslag: 

   - Samenwerken rond streekidentiteit in de Vlaamse Ardennen door EVA 

   - Filmproject Adam & Eva door Smaertbe 

   - Toeristisch loket Waerbekehuis als innovatief portaal voor de beleving van rust en stilte 

   - Kunstroute Vlaamse Ardennen door kunstenaar Ivan Scheldeman 

   - Paulatem herleeft en beleeft door vzw Gangulphus 

   - GvR Vlaamse Ardennen door gemeentebestuur Herzele 
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Uiteindelijk werden 11 leaderprojecten definitief ingediend waarvan er 9 ontvankelijk werden 

verklaard. Volgende projecten met toeristische inslag werden weerhouden:  

   - Toeristisch loket Waerbekehuis voor de beleving van rust en stilte 

   - de GvR Vlaamse Ardennen (miniproject kunst en landschapsbeleving langs tracé Streek- 

     GR Vlaamse Ardennen op grondgebied Herzele) 

In beide projecten is TVA partner en dus advies verlenend maar geen copromotor. 

 

5.2.  Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 

Naast de vertegenwoordiging van de toeristische sector in de raad van bestuur en algemene 

vergadering van TVA in de persoon van de regiocoördinator, wordt er ook projectmatig 

samengewerkt met RLVA in volgende projecten: 

- het leaderproject ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ met TVA als  

  hoofdpromotor en RLVA als copromotor; 

- het leaderproject ‘Vuur doet leven’ met RLVA als hoofdpromotor en TVA als partner voor de  

  toeristische communicatie. 

 

Ook met Jonathan Clerckx, verantwoordelijke voor de opmaak van de trage wegenplannen 

in de Vlaamse Ardennen, wordt regelmatig contact onderhouden. Meer en meer gemeenten 

hebben na een inhaalbeweging goedgekeurde trage wegenplannen. Het moment om met de 

toeristische diensten afspraken te maken om zoveel mogelijk trage wegen opgeknapt te 

krijgen in functie van toeristische wandelproducten (lussen of netwerken). 

 

5.3. Streekmotor23 

Streekmotor23 steunt projecten die mens en omgeving ten goede komen en inspelen op 

lokale actuele uitdagingen. Op die manier wil het lokale initiatieven ondersteunen, het 

maatschappelijk engagement in de regio bevorderen en het landschap van de Vlaamse 

Ardennen versterken. Het draagt op die manier bij aan het doel om van de Vlaamse 

Ardennen een florerende en duurzame bestemming te maken waar inwoners, bezoekers en 

ondernemers in evenwicht met elkaar opereren. 

Sinds de opstart van Streekmotor23 in 2017 werden reeds 18 projecten gesteund die mens 

en omgeving ten goede komen. Ook in 2019 werden 10 projecten ingediend waarvan er 7 

ontvankelijk waren, 4 werden goedgekeurd waarvan 2 definitief:  

   - ‘Een speeltuin voor het Peperkoekehuis’ in Geraardsbergen; 

   - ‘De Marijnhoeve, een nieuwe kans voor verbinding’ in de Zwalmvallei. 

Budget  : € 1.400 

Jaarlijkse bijdrage : € 1.400 
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5.4.  Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) 

EVA is sinds kort een nieuwe lokale vereniging in de Vlaamse Ardennen die werkt rond 

materieel en immaterieel erfgoed in de Vlaamse Ardennen. In 2020 is het de bedoeling een 

erkende erfgoedcel te worden waarvoor nog een aanvraag zal ingediend worden. Nu telt 

EVA 12 gemeenten. Een uitbreiding naar 16 gemeenten is nu nog een te grote uitdaging. 

Met coördinator Lien Urmel van EVA zijn er in 2019 al goede gesprekken geweest en is er 

alvast de intentie om goed samen te werken en EVA geregeld aan bod te laten komen 

tijdens de overlegmomenten met de toeristische ambtenaren. 

Er is ook overleg met RLVA en SOLVA maar dan meer over onroerend erfgoed. De 

domeinen (roerend én onroerend erfgoed) waarrond de nieuwe projectvereniging wil werken, 

moeten in de aanvraag wel beschreven worden. 

In 2019 werd het Platteland Plus-project ‘Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen’ 

goedgekeurd. Een samenwerkingsverband tussen EVA en CRVV met veel toeristische 

acties. TVA werkt niet mee aan het project als copromotor maar was wel bereid gevonden 

om ondersteuning te bieden aan acties met een duidelijke toeristische inslag en op 

complementaire basis. Het project omvat een 12-tal acties gespreid over de projectduur van 

2 jaar. Enkele acties zijn:  

    - herlancering van de digitale stedelijke erfgoedwandelroutes op het FARAO-platform; 

    - ontwikkelen van andere erfgoedroutes voor diverse doelgroepen en via diverse  

      (technologische) toepassingen; 

    - ontwikkelen van een stripverhaal met erfgoedverhalen uit de 12 gemeenten waarbij door 

      een systeem van stickers bezoekers naar diverse erfgoedplekken worden geleid; 

    - 12 publieksmomenten per jaar 

    - ontwikkelen van podcasts en dag-arrangementen voor groepen over wielerverhalen 

Budget: € 5.000 

Kosten: € 0 

 

5.5.  Complex project Kluisbos 

Het complex proces Kluisbos startte op in september 2018 en verloopt volgens een vast 

stappenplan om in samenspraak met iedereen oplossingen uit te werken. Bedoeling is een 

duurzaam evenwicht te vinden tussen de verschillende functies (recreatie, horeca, handel, 

wonen, landbouw, mobiliteit, enz…) en de belangrijkste natuurwaarden in het Kluisbos.  

Na een eerste ruimtelijke analyse en enkele participatiemomenten werden ideeën verzameld 

om een aantal alternatieven voor het complex project te onderbouwen. De onderzoeksnota 

met alternatieven werd in februari 2019 eerst online bevraagd en op 28 maart 2019 ook nog 

in een workshop aan het brede publiek voorgelegd. Ook de toeristisch-recreatieve potenties 
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in de regio (via onderzoek van de vakantieganger) werden meegenomen. 

Tijdens een bijkomend informatiemoment op 18 juni 2019 voor de inwoners en 

belanghebbenden werd de onderzoeksnota nogmaals toegelicht waarna vragen konden 

worden gesteld. 

Op 5 september 2019 vond er een adviesvergadering plaats om alle ingekomen adviezen 

met een aantal relevante organisaties waaronder TVA te bespreken. Op dat moment kwam 

ook het nieuwe complex project rond de N60 aan bod, waardoor het complex project 

Kluisbos mogelijk vertraging kan oplopen omdat beide projecten met elkaar in verbinding 

zouden worden gebracht. 
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6. REKENINGEN  2019                                                                                                                          
 

6.1.   Beginbalans 2019 

NAAM  OMSCHRIJVING     BEDRAGEN          (in euro’s)  

ACTIEF           108.830,04 

Materiaal        p.m. 

 Allerhande materialen                 p.m.  

Vorderingen < 1 j.              12.139,89 

 Nog te ontvangen opbrengsten               12.139,89  

Liquide middelen           96.690,15 

 Kas        1,08  

 KBC Zichtrekening             96.689,07  

PASSIEF          108.830,04 

Eigen Vermogen            78.202,69 

 Kapitaal   78.202,69  

Schulden < 1 j.         30.627,35 

 Nog te betalen kosten              30.627,35  
 

 

6.2.   Resultatenrekening  2019 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN           (in euro’s)  

ONTVANGEN         131.394,51 

Financiële bijdragen             111.904,00 

 Brakel        3.673,00  

 Gavere       2.294,00  

 Geraardsbergen       8.169,00  

 Herzele        2.855,00  

 Horebeke          816,00  

 Kluisbergen       3.563,00  

 Kruishoutem       2.362,00  

 Lierde        1.114,00  

 Maarkedal       2.168,00  

 Oosterzele        2.436,00  

 Oudenaarde       9.016,00  

 Ronse        4.032,00  

 Sint-Lievens-Houtem        1.650,00  

 Wortegem-Petegem       2.267,00  

 Zingem        1.517,00  

 Zottegem       4.839,00  

 Zwalm       3.007,00  

 TOV     55.776,00  

 RLVA            50,00  

 CRVV            50,00  

 Pasar            50,00  

 Horeca Vlaamse Ardennen            50,00  

 UNIZO Oudenaarde                         50,00  

 VVV Brakel            25,00  

 VVV Oosterzele    25,00  

 KVVV Zottegem            25,00  

 GVVV Vlaamse Ardennen            25,00  

Bedrijfsopbrengsten          19.490,51 

 BO-Leader Samenwerkingsproject                  13.202,78  
 BO-Landschapsbeleving 6.287,73  
 BO-Leaderproject kasteel Leeuwergem 0,00  

Financiële opbrengsten                   0,00 

 Intresten KBC 0,00  
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6.3.   Eindbalans rekeningen 2019 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN             (in euro’s)  

ACTIEF          126.992,93 

Materiaal           p.m. 

 Materiaal allerhande                         p.m.  

Vorderingen < 1 j.          18.601,06 

 Nog te ontvangen opbrengsten             18.601,06  

Liquide middelen        108.391,87 

 Kas                    189,38  

 KBC Zichtrekening             108.202,49  

    

PASSIEF      126.992,93 

Eigen Vermogen        107.432,15 

 Kapitaal           107.432,15  

Schulden < 1j.          19.560,78 

 Nog te betalen kosten             19.560,78  

 
 
 
 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN           (in euro’s)  

UITGAVEN          102.164,65 

Werkingskosten               5.762,87 

 Lidmaatschappen/abonnementen 82,11  

 Administratie 608,49  

 Portkosten  98,90  

 Vergaderingen en recepties 2.902,60  

 Verzekeringen                 1.084,47  

 Onkostenvergoeding bestuurders 466,00  

 Hostingskosten 520,30  

    

Promotie - algemeen          68.929,81 

 Marktpositionering 28.871,00  

 Regiopocket  16.730,34  

 Online promotie W & SF 20.525,97  

 Pers & PR 2.707,10  

 Publiciteit (aankoop foto) 95,40  

    

Productontwikkeling            12.661,20 

 Landschapsbeleving i/d VA 11.261,20  

 Streekfonds VA 1.400,00                

 Leaderproject kasteel Leeuwergem 0,00  

 Projectwerking 0,00  

    

Regiowerking             14.741,73 

 Sectorwerking 6.074,90            

 Leader Samenwerkingsproject  8.666,83  

    

Financiële kosten                    69,04 

 Bank- en beheerskosten            69,04  
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6.4.  Toelichting bij de rekeningen 2019 
 
De realisatie van het digitaal wandelportaal en de sterke campagne ‘Het Wandelwalhalla’ die 

gedurende 2 volle jaren heeft gelopen tot einde 2018, bracht het eigen vermogen na een 

piek van € 115.211 in 2018 weer naar een aanvaardbaar niveau van € 78.202 begin 2019. 

Begin 2019 kon ‘Het Wandelwalhalla’ met de wintercampagne - die liep tot begin maart - 

rustig naar haar einde lopen en werd intussen in samenwerking met een bureau al volop 

werk gemaakt van een nieuwe marktpositionering voor de Vlaamse Ardennen. Geen grootse 

intensieve campagne dus voor 2019 maar wel een tussentijdse marketingoefening die ons 

diende klaar te maken om vanaf 2020 de Vlaamse Ardennen als een volwaardige 

toeristische regio - met alle troeven dat het in zich heeft - in de markt te zetten. 

Mede door een relatief goedkoop uitgevallen prijsaanvraag voor het uitbesteden van de 

nieuwe marktpositionering en dit samen met de tussenkomst van € 25.000 excl. BTW van 

TOV, werden de uitgaven in 2019 alweer gedrukt en steeg het kapitaal of eigen vermogen 

andermaal boven de € 100.000 tot € 107.432 om precies te zijn. De reserves lagen dus bijna 

weer even hoog als de jaarlijkse financiële bijdrage van de vzw ten bedrage van € 111.904. 
 

Tijdens de raad van bestuur van TVA werd op 17 september 2019 beslist om onmiddellijk 

werk te maken van een intensieve najaar- en wintercampagne ter ondersteuning van het 

verblijfstoerisme, nog altijd de belangrijkste taak van de vzw. Onder leiding van de dienst 

marketing van TOV en samen met de regiocoördinatie werd de online najaar- en 

wintercampagne eigenhandig uitgeschreven en uitgewerkt en werd een budget vrijgemaakt 

van € 12.500 incl. BTW binnen de nog beschikbare budgettaire ruimte voor campagnes. 
 

Het totaal aan ontvangsten in 2019 bedroeg € 131.394,51 bestaande uit de jaarlijkse 

financiële bijdrage van € 111.904 van de gemeenten en TOV (50%) en uit bedrijfsinkomsten 

die voortvloeien uit projecten (Leaderproject ‘Landschapsbeleving i/d VA’ en het Leader 

Samenwerkingsproject) ten bedrage van € 19.490,51. Het merendeel van deze inkomsten  

(€ 13.202,78) zijn nog te ontvangen opbrengsten aan leadersubsidies en werden dus nog 

niet uitbetaald of ontvangen op de bankrekening. In 2019 werden door de lage intrestvoeten 

geen financiële inkomsten meer gegenereerd. 
 

Het totaal aan uitgaven in 2019  bedroeg € 102.164,65 waarvan € 85.671,87 in 2019 al 

effectief werd uitgegeven en € 16.492,78 als nog te betalen kosten werd geboekt. Van het 

ontvangen bedrag voor uitgaven voor ‘Toeren met Taxi’s’ rest nog € 3.068  wat het totaal 

aan nog te betalen kosten in de balans van 2019 op € 19.560,78 brengt.  

De uitgaven lagen daarmee beduidend lager dan het budget van € 155.950 dat werd 

voorzien. In zowat alle kostenrubrieken werd minder uitgegeven met als uitschieter een 

minderuitgave voor productontwikkeling van bijna € 30.000. 
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De uitgaven aan werkingskosten bedroegen € 5.762,87 wat € 1.737 lager is dan begroot.  

Opvallend zijn de port- of verzendingskosten die zonder nog vele eigen publicaties, bijna 

op nul zijn gevallen. De online promotie campagnes zijn daar uiteraard niet vreemd aan. De 

kosten voor vergaderingen en recepties vielen wel iets hoger uit omdat alsmaar meer het 

accent op netwerken tijdens de algemene vergaderingen wordt gelegd. En tenslotte de 

administratiekosten waarvan patrimoniumtaks, publicatiekosten B.S. en een bloemstuk 

voor het overlijden van bestuurder Frederik Van Driessche de belangrijkste zijn. 

 

Het globaal budget voor promotie bedroeg € 77.500 waarvan € 68.929,81 werd uitgegeven.  

De campagnekost voor het uitbesteden van de marktpositionering aan het bureau 

‘Insiders’ viel met € 17.545 een heel stuk lager uit dan begroot (€ 30.250 incl. BTW) gezien 

de gunstig verlopen marktbevraging en de financiële tussenkomst van € 25.000 excl. BTW 

van TOV. Daarom werd beslist om de kost voor de rebranding van de infozuilen (productie 

en kleven nieuwe stickers), geraamd op € 10.000 incl. BTW, al in 2019 ten laste te nemen. 

Ook de kosten voor de laatste editie van de regiopocket Vlaamse Ardennen vielen lager uit 

dan begroot wat deels het gevolg was van een mindere oplage voor druk (15.000 ex i.p.v.  

25.000 ex.) na het wegvallen van deelname aan beurzen en om overschotten te vermijden. 

Het budget voor online promotie wordt alsmaar belangrijker in de promotionele uitgaven 

van de vzw. In 2019 werd nochtans geen campagne gevoerd met een bureau maar werd het 

budget zelf uitgegeven aan reguliere promotie van het toeristisch aanbod in de Vlaamse 

Ardennen, aan de uitloop van de campagne ‘Het Wandelwalhalla’ begin 2019 en aan de zelf 

opgezette najaar- en wintercampagne vanaf september 2019. Het budget van € 19.750 werd 

zelfs licht overschreden met een totale uitgave van € 20.525,97. 

 

De totale kosten voor ‘Pers & PR’ bedroegen € 2.707,10 waarvan € 2.500 financiële steun 

aan de film ‘Adam & Eva in de Vlaamse Ardennen’. Daarnaast werden ook nog twee 

journalisten/bloggers ondersteund ter promotie van het fietstoerisme. 

 

Van het budget van € 5.000 voor ‘Publiciteit’ werd slechts € 95,40 uitgegeven voor een 

fotograaf (foto Bart Heirweg brochure 5 x Overwinteren). Er werden geen kosten voor 

herdruk gemaakt van de regiopocket, de Plan bier- of Koerskaart Vlaamse Ardennen. 

 

Voor productontwikkeling is de uitgave van € 12.661,20 ver beneden het voorziene budget 

van € 43.400 gebleven. Er werd niet geparticipeerd aan projecten van derden en het 

leaderproject ‘Kasteel van Leeuwergem’ was nog onvoldoende gevorderd. Het relatief grote 

bedrag van € 15.000 voorzien in het leader samenwerkingsproject voor inrichting en 

aankleding van toeristische infopunten, kon niet worden uitgegeven zolang resultaten 

uitblijven uit het nog lopende traject ‘Toeristische onthaalnetwerken’. 
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Verder is er het afgelopen leaderproject ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen’ 

waarvoor € 11.261,20 werd uitgegeven terwijl nochtans € 18.500 was voorzien. Deze 

uitgaven zijn grotendeels naar zachte investeringen gegaan terwijl nochtans het belangrijkste 

budget voor promotie was voorzien. De oorzaak ligt in het tekort aan personeelsbudget 

waardoor zowel concepten als realisaties te laat werden uitgevoerd en geen tijd meer restte 

voor de promotie waarvoor TVA diende in te staan. 

Tenslotte is er nog de jaarlijkse bijdrage aan Streekmotor23 van € 1.400 in het kader van 

een overeenkomst voor 4 jaar. 

 

Om de ambitie ‘Samen Sterk’ in het strategisch kracht bij te zetten, wordt sinds enkele jaren 

ook voor de regio- en sectorwerking een interessant budget bij elkaar gebracht en een 

actieplan uitgewerkt. Naast het reguliere budget voor sectorwerking van € 17.500 zijn ook 

projectmiddelen uit het Leader samenwerkingsproject van € 10.000 beschikbaar of in totaal  

€ 27.500. Het traject ‘Iedereen ambassadeur’ in het voorjaar 2019, de opening van het 

toeristisch seizoen in Oudenaarde (CRVV en The Outsider) en de opstart van het traject 

‘Toeristische onthaalnetwerken’ waren de belangrijkste activiteiten. De kosten voor de 

begeleiding van het traject ‘Onthaalnetwerken’ werden voor 2/3 ondergebracht in het 

‘Samenwerkingsproject’ (95% subsidie) en 1/3 valt onder ‘Sectorwerking’. 
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6.5.  Controleverslag rekeningen 2019 
 
Mevrouw M. Dheere – boekhoudster bij Toerisme Oost-Vlaanderen vzw - werd aangeduid 

als toezichthouder om de boekhouding van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw na te zien.  

Dit nazicht gebeurde op dinsdag 5 mei 2020 in de kantoren van Toerisme Vlaamse 

Ardennen te Ronse en in het bijzijn van: 

- Herman De Vos, penningmeester TVA en voorzitter KVVV Zottegem 

- Jurgen Soetens, extern toezichthouder, financieel directeur Stad Ronse en burgemeester  

   gemeente Lierde 

- Wim Haesebeyt, secretaris TVA en regiocoördinator Toerisme Vlaamse Ardennen 

 

Op basis van de voorliggende financiële staten en na een beperkt nazicht, kan men stellen 

dat de financiële boekingen van 2019 door passende verantwoordingsstukken zijn gestaafd. 
  

Er wordt vastgesteld dat voor de opmaak van de regiopocket 2019 de markt andermaal (ook 

al in 2018) onvoldoende werd bevraagd en bedrijven uit eigen regio geen kans kregen. 

Het advies om volgens art. 32 van de statuten van TVA vzw te notuleren onder welke vorm 

de Algemene Vergadering akkoord gaat een onkostenvergoeding uit te betalen aan de 

bestuurders voor het bijwonen van de raden van bestuur, werd opgevolgd. Al meerdere jaren 

bedraagt deze € 30 per zitting en deze werd ook zo behouden voor de nieuwe legislatuur. 

 

Tenslotte werd bij de controle vastgesteld dat bij de afsluit van de rekeningen 2019 diende 

rekening gehouden te worden met de regularisatie van overlopende rekeningen van 2018 en 

met het aanmaken van enkele nieuwe overlopende rekeningen voor het boekjaar 2019. 

 

Regularisatie overlopende rekeningen 2018: 

- € 30.627,35 nog te betalen kosten waarvan € 8.616,47 facturen voor de wandelcampagne,   

  € 2.727,21 aan uitgaven voor het project ‘Landschapsbeleving’, € 610,24 aan uitgaven voor  

  sectorwerking n.a.v. het opleidingsmoment gastheerschap, € 4.520 voor Toeren met taxi’s,  

  € 605 voor promotie-uitgaven (KLA-4) t.v.v. Streekmotor23, € 13.338,43 als slotfactuur voor   

  het digitaal wandelportaal en € 210 als onkostenvergoeding voor de bestuurders; 

 

- € 12.139,89 nog te ontvangen opbrengsten waarvan € 698,97 subsidies voor Streekfonds  

  VA bestaande uit € 503,38 al in het resultaat van 2017 opgenomen maar niet uitbetaald en  

  € 195,59 niet voorzien en nu als ‘Andere bedrijfsopbrengsten’ in het resultaat van 2018  

  opgenomen en waarvan ook subsidies voor het leaderproject Landschapsbeleving in de  

  Vlaamse Ardennen t.b.v. € 6.042,24 en voor het project ‘Samen voor streekversterking’ of  

  Toeristisch onthaal t.b.v. € 5.398,28. 
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Nieuwe overlopende rekeningen 2019: 

- € 19.560,78 nog te betalen kosten waarvan € 1.246 als restfactuur receptie AV TVA  

  december 2019, € 5.246,78 voor doorfacturatie facebookkosten en andere kosten van de  

  najaar- en wintercampagne en € 10.000 als voorziening voor kosten rebranding infozuilen  

  Vlaamse Ardennen en ook nog een resterende schuld van € 3.068 voor Toeren met Taxi’s; 

- € 18.601,06 nog te ontvangen opbrengsten waarvan € 5.398,28 aan subsidies voor kosten  

  sectorwerking i.k.v. samenwerkingsproject gedeclareerd in 2018 maar nog niet ontvangen  

  in 2019 en € 13.202,78 van nieuwe kosten voor sectorwerking i.k.v. samenwerkingsproject  

  gedeclareerd in 2019. 

 

Tenslotte werden ook de saldi per 31-12-2019 van de bankrekening en de kassa van 

Toerisme Vlaamse Ardennen als volgt vastgesteld: 

    - KBC Zichtrekening  :  € 108.202,49 

    - Kas    :  €        189,38 

 

Na het nakijken van alle financiële staten en controle van de genomen regularisaties voor de 

afsluit van de rekeningen van 2019, kan de eindbalans 2019 van de vzw Toerisme Vlaamse 

Ardennen als volgt beknopt worden weergegeven: 
 

ACTIEF OMSCHRIJVING        126.992,93    

        Liquide middelen 

 

 

        Vorderingen < 1 j. 

 

Kas 

KBC Zichtrekening 

 

Nog te ontvangen opbrengsten 

      108.391,87   

         189,38      

 108.202,49   

        18.601,06   

   18.601,06 

PASSIEF OMSCHRIJVING       126.992,93   

        Eigen Vermogen 

 

        Schulden < 1 j. 

 

Reserves 

 

Nog te betalen kosten 

      107.432,15   

107.432,15 

        19.560,78 

  19.560,78 

 

Ondergetekenden stellen dan ook voor aan de Algemene Vergadering ontlasting te willen 

verlenen aan de raad van bestuur door de rekeningen van 2019 goed te keuren. 

 

 

Melissa Dheere   Herman De Vos  Jurgen Soetens 

Toezichthouder   Penningmeester  Extern toezichthouder 



BUDGET 2019 - 2020                                                                                                            

 

 

POSTEN IN & UIT 

 

OMSCHRIJVING 
BUDGET 

2019 

IN/UIT 

31-12-2019 

BUDGET 

2020 

Totale ontvangsten 
 

 
€ 145.579,00 € 131.394,11  €  140.729,00 

Bijdragen leden 
 

 
€ 111.904,00 € 111.904,00 € 111.904,00 

    Gemeenten Jaarlijkse financiële bijdrage leden gemeenten  obv fin.verdeelsleutel 2006   €   55.778,00 €  55.778,00    €  55.778,00 

    TOV Jaarlijkse financiële bijdrage TOV en gemeenten volgens sleutel 2006   €   55.776,00 €  55.776,00    €  55.776,00 

    Private leden Jaarlijkse bijdrage private leden  van € 25 (VVV’s) en € 50 (socio-econ.)   €        350,00 €  350,00    €       350,00 

Bedrijfsopbrengsten    €  33.625,00 €  19.490,51    €  28.775,00 

    PO-Toeristisch onthaal Subsidies ontvangen  ikv samenwerkingsproject Leader VA en Leader Pajot+  €     19.350,00 € 13.202,78     €   26.500,00 

    PO-Landschapsbeleving Subsidies leaderproject ‘Landschapsbeleving i/d Vlaamse Ardennen’  €     12.000,00        €   6.287,73               € 0,00 

    PO-Kasteel Leeuwergem Subsidies leaderproject ‘Kasteel van Leeuwergem’ (actie communicatie)  €       2.275,00                 € 0,00    €     2.275,00 

Financiële opbrengsten   €          50,00 € 0,00   €         50,00 

    Intresten Intresten uit KBC-zicht- en –spaarrekeningen   €           50,00 € 0,00   €           50,00 

     

Totale uitgaven  

 
€ 155.950,00 € 102.164,65   € 191.300,00 

Werkingskosten 
 

   € 7.500,00   € 5.762,87 € 5.800,00 

    Lidmaatschap/hostingskost Jaarlijks terugkerende kosten voor lidmaatschappen en hostingskosten             200,00             82,11            500,00 

    Administratieve kosten Administratief drukwerk, keuken, …         1.000,00           608,49         1.000,00 

    Portokosten Postzegels vzw-werking, …         1.000,00             98,90                0,00 

    Vergaderingen & recepties Kosten voor huur zaal of dranken vergaderingen en recepties regiowerking         2.500,00        2.902,60     2.500,00 

    Onkostenverg. bestuurders Onkostenvergoeding bestuurders voor bijwonen raad van bestuur indien geen 

vergoeding werkgever 
          800,00           446,00        800,00 

    Verzekeringen Diverse polissen Ethias: bestuurdersaansprakelijkheid, BA, lichamelijke 

ongevallen, brandverzekering 
          1.000,00        1.084,47         1.000,00 

    Hostingskosten Hostingskosten apps en websites            1.000,00            520,30                0,00 

Promotie  €  77.500,00  €  68.929,81   €  106.000,00 

    Marktpositionering 2019 

    Campagne 2020  

Overheidsopdracht voor onderzoek naar een nieuwe marktpositionering VA 

Nieuwe campagne uitrol en activatie nieuwe marktpositionering 

        30.250,00       28.871,00        60.000,00 

    Regiopocket 2019 

    Drukwerk magazine 2020 

Toeristische gids met  praktische info regionaal aanbod.op 15.000 ex. 

Drukwerk nieuw magazine op 30.000 ex.(copy en lay-out budget campagne) 

        20.000,00      16.730,34        15.000,00 

    Online promotie W & SF Online promotie wandelen (verderzetten wandelwalhalla) en sportief fietsen         19.750,00      20.525,97          5.000,00 

    Publiciteit 

    Toolkit Vlaamse Ardennen 

Diverse publicitaire acties  (Plan bier, Kasteel Leeuwergem, Denderland, …) 

Aanreiken instrumenten voor de sector om met merk aan de slag te gaan 
          5.000,00                95,40     20.000,00 

    Pers & PR ‘Free publicity’ in pers en publicaties derden.           2.500,00        2.707,10          2.500,00 

    Proj. Kasteel Leeuwergem Promotionele acties groepstoerisme (flyer) en individuelen (social media)                  0,00                0,00          3.500,00 

Productontwikkeling  €  43.400,00   € 12.661,20  € 59.400,00 

   Landschapsbeleving VA Infrastructuur en promotie landschapsbeleving langs wandelproducten        18.500,00         11.261,20        10.000,00 

   Leader SWP-infrastructuur Inrichten en aankleden nieuwe toeristische onthaalpunten VA        15.000,00                 0,00        28.000,00 

  Streekmotor 23 Jaarlijkse financiële bijdrage (4-jarige overeenkomst 2018-2021)          1.400,00          1.400,00          1.400,00 

  Leaderproject Leeuwergem Communicatieacties rond kastelen en bouwkundig erfgoed in de VA          3.500,00                  0,00                 0,00 

  Projectwerking 

  Vertaling merk nieuwe prod 

2019: Budget voor samenwerking met erfgoedproject ‘Eva kleurt de VA’ 

2020: Vertaling van het nieuwe merk naar nieuwe toeristische producten 

 

         5.000,00                    0,00 

   

       

       20.000,00 

Regiowerking  €  27.500,00   € 14.741,73 € 20.000,00 

Sectorwerking Diverse netwerk-, ontmoetings- en vormingsmomenten       17.500,00         6.074,90     11.250,00 

Leader SWP - sectorwerking                                                               Diverse netwerk-, ontmoetings- en vormingsmomenten ikv projectwerking     10.000,00         8.666,83       8.750,00 

Financiële opbrengsten         € 50,00         € 69,04    €  100,00 

Beheerskosten Bank- en beheerskosten            50,00              69,04             100,00 

Saldo  (+/-uitgaven)   ( € 10.371,00)  € 29.229,86 ( €  50.571,00) 

 

 

Reserves                                                                                               Raming  

2019 

Reëel bedrag 

dd.  

Raming 

2020 

Begin jaar 
 

 
€ 78.202,69 € 78.202,69  € 107.432,15 

Einde jaar  
 

 
€ 67.831,69 € 107.432,15 € 56.861,15 

 


