
 

 

 



 

1 
 

 

Inhoudsopgave 

1. TOERISTISCHE PUBLICATIES ............................................................................................ 3 

x Toeristisch Magazine Waasland ............................................................................................................... 3 

x Publicaties Toerisme Oost-Vlaanderen .................................................................................................... 3 

2. BEURZEN ........................................................................................................................ 4 

x Fiets- en wandelbeurs Toerisme Oost-Vlaanderen ................................................................................... 4 

3. COMMUNICATIE & MEDIA .............................................................................................. 4 

x Online media: .......................................................................................................................................... 4 

x Marketingcampagne 2019 ....................................................................................................................... 4 

4. SECTORMOMENTEN ....................................................................................................... 5 

x Word ambassadeur van het Waasland+ ................................................................................................... 5 

x Kick-off toeristisch seizoen – 4 april ......................................................................................................... 6 

x Studiereis Waasland – 10 oktober 2019 ................................................................................................... 6 

x Mystery Visit ............................................................................................................................................ 6 

x Logiesoverleg: logies in de kijker - partnerschap 2020 (17 september 2019) ............................................ 7 

5. EVENEMENTEN ............................................................................................................... 7 

x Ambachtelijk Weekend – 17 en 18 augustus ............................................................................................ 7 

6. SAMENWERKINGSPROJECTEN ......................................................................................... 9 

x Scheepswerven in Beeld (Subsidiedossier VLM – Platteland Plus) ........................................................... 9 

x Studie toeristisch-recreatief potentieel kastelen en aanverwanten ......................................................... 9 

x Uitkijktoren Niemandsland 2020 (Subsidiedossier Leader Transnationaal) ............................................ 10 

x Leader grensregio Waasland .................................................................................................................. 11 

x Optimalisatie kano-,kajak-, en suptraject Moervaart-en Zuidlede ......................................................... 13 

x Rivierpark Scheldevallei ......................................................................................................................... 14 

x Geopark ................................................................................................................................................. 14 

x Grenspark Groot-Saeftinghe .................................................................................................................. 15 



 

2 
 

x Durmevallei ........................................................................................................................................... 15 

x Moervaartvallei ..................................................................................................................................... 15 

7. DATA OVERLEGSTRUCTUREN ......................................................................................... 17 

x Dagelijks Bestuur ................................................................................................................................... 17 

x Raad van Bestuur ................................................................................................................................... 17 

x Algemene Vergadering .......................................................................................................................... 18 

8. BESTUURLIJKE WIJZIGINGEN .......................................................................................... 19 

9. FINANCIEEL VERSLAG ..................................................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 
 

 
 

x Toeristisch Magazine Waasland 

 

Inspirerend toeristisch magazine over het Waasland. 

 

 

*Financiering: Toerisme Waasland 

 

x Publicaties Toerisme Oost-Vlaanderen 

� Realisatie belevingsgids Overstromen 

� 7 fietsroutes langs Schelde, Durme en Rupel tussen Gent en Antwerpen. 

� Herdruk en beperkte herwerking B(l)Oeiend Oost-Vlaanderen fietslussen 

� Herwerking Urbanus fietsroute Lokeren 

� Sanering Tibeert en Grimbeert fietsroute omdat ze verouderd waren en niet langer 

attractief 

� Sanering wandelroutes ifv realisatie wandelnetwerk 2020: 

o Siesmeer-Zuidlede (groen en rood) 

o Pereboomsgat 

o Fondatie van Baudelo 

o Liniewegel 

o Groene Putten 

o Stropersbos (groen en rood) 

o Tweelanden 

*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen 
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x Fiets- en wandelbeurs Toerisme Oost-Vlaanderen 

� 2 en 3 februari Flanders Expo Gent 

� 28, 29 februari en 1 maart Utrecht 

*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen 

 

 
 

x Online media: 

� Net als vorig jaar zetten we in op Facebook en nu 

ook wat meer op Instagram. Het aantal volgers en 

likes op beide media blijven stijgen, niet in het minst 

door de campagne.  

� Naar de e-mailadressen van de toeristen en recreanten waarover we beschikken 

(5.803 adressen), sturen we consumentennieuwsbrieven.  

� Naar de toeristische sector van het Waasland sturen we 4x per jaar 

sectornieuwsbrieven  (718 adressen).  

� Website www.toerismewaasland.be 

� Website www.ontdekhetwaasland.be     

*Financiering: Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland 

 

x Marketingcampagne 2019 

De marketingcampagne is een vervolg op de campagne van 2018 in samenwerking 

met het campagnebureau Insiders uit ’s Hertogenbosch in Nederland. 

Er wordt verder gewerkt met de creaties van 2018: de 4 verhaallijnen (Go with the 

flow, Creative Minds, Hidden Treasures en Beyond borders) en het magazine. De 

campagne is online. 

De afname van het magazine is lager dan verwacht, maar dat is te wijten aan de 

online campagne. Dit is moeilijker te rijmen met een offline publicatie. Het magazine 

is echter tijdloos en blijven we dus promoten. We kiezen resoluut om de 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA9-b3rKDaAhUNfFAKHcCYC5oQjRx6BAgAEAU&url=https://weedoo.tech/instagram-arab-world-statistics-feb-2017/&psig=AOvVaw0Tpt4r553Tr3irt5JniGTy&ust=1522922063846212
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bestemming te promoten en niet het gratis magazine. Het magazine is een middel, 

niet het doel op zich. 

Er wordt ook meer ingezet om de sector in het bad te trekken. De online toolkit is 

voor velen nog te moeilijk om mee aan de slag te gaan. 

Verder richten we ons ook op de eigen inwoners van het Waasland om meer en een 

beter draagvlak te creëren. Hiervoor wordt vooral #eigenwaas op Instagram ingezet. 

Het staat vast dat het Waasland veel beter scoort in de ranking van Google. 

*Financiering Toerisme Waasland: €65.000 (incl. BTW) 

*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen: €25.000 (excl. BTW) 

 

x Inzet op professioneel beeldmateriaal 

Beelden zeggen soms meer dan 1000 woorden. Vooral als het over sociale media als 

Facebook en Instagram gaat, maar ook voor op de website en magazines is 

professioneel beeldmateriaal in lijn met onze positionering heel belangrijk.  We stuurden 

hiervoor 2 fotografen op pad. 

*Financiering Toerisme Waasland: €5.000 

 
 

x Word ambassadeur van het Waasland 

Hoe benader ik gasten op een persoonlijke manier? Wat 

zijn de toppers van de streek? Toeristische aanbieders 

kwamen hier alles over te weten in de opleiding ‘Word 

toeristisch ambassadeur van het Waasland! 

De opleiding – in samenwerking met Horeca Vorming 

Vlaanderen – vond plaats op 25, 26 en 27 februari. De 

streekverkenning op 12 en 14 maart. We ontdekten Art Déco, Art Nouveau en textiel in Sint-

Niklaas, de indrukwekkende Polders van Kruibeke en het landelijke Lokeren. 

*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen 
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x Kick-off toeristisch seizoen – 4 april 

De Wase toeristische spelers werden op 4 april 

uitgenodigd om de plannen voor 2019 te 

vernemen. Het netwerkmoment ging door in 

Bebronna in de haven van Beveren. Er was 

uitgebreid de gelegenheid om bij een hapje en 

drankje hierover met elkaar van gedachten te 

wisselen. 

*Financiering Toerisme Waasland 

 

x Studiereis Waasland – 10 oktober 2019 

Tijdens deze studiereis maken de diensten voor 

toerisme, logiesuitbaters en de gidsen van het Waasland 

kennis met het toeristische aanbod. De fietsersgrot en 

de ‘Verbeke Foundation’ in Stekene, de brouwerij ‘The 

Musketeers’ in Sint-Gillis-Waas en de ‘Fondatie van 

Baudelo’ in Sinaai werden bezocht. 

*Financiering Toerisme Waasland 

 

x Mystery Visit 

Steden en gemeentes die de dienstverlening van hun 

toeristisch infokantoor onder de loep willen nemen 

kunnen sinds april 2019 instappen in een mystery 

visittraject bij Toerisme Oost-Vlaanderen. Een mystery 

visitor bekijkt de verschillende aspecten van de 

bezoekerscyclus, vanuit het oogpunt van de klant. Je 

ontvangt een duidelijk verslag met sterke punten en verbeterpunten.  

Een aantal steden en gemeentes (Beveren, Lokeren en Kruibeke) lieten al een mystery guest 

over de vloer komen. Ze gebruiken de feedback nu om de service en werking van het 

kantoor te optimaliseren. 

*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen 
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x Logiesoverleg: logies in de kijker - partnerschap 2020 (17 september 2019) 

De logies die in onze marketing een prominentere 

plaats wensen, kunnen zich engageren voor 

een GRATIS partnerschap met Toerisme Waasland en 

Toerisme Oost-Vlaanderen. 

https://sector.tov.be/logies-in-de-kijker-partnerschap-

2020-waasland/ 

 *Financiering Toerisme Waasland 

 
 

x Ambachtelijk Weekend – 17 en 18 augustus 

De aanstekelijke creativiteit van ambachtslieden, 

kunstenaars en hobbyisten in combinatie met de 

gezellige sfeer zorgt ervoor dat het evenement 

een jaarlijkse uitstap is geworden voor jong en 

oud. Sommige gemeenten stippelen een fietsroute uit langsheen de exposanten. 

Andere bezoekers stellen zelf een fietsroute samen en pikken enkele 

bezienswaardigheden in het Waasland of Hulst mee.  

 

Zoals elk jaar wordt het Ambachtelijk Weekend gekoppeld aan een thema. Deze keer 

werd er gekozen voor het thema ‘Vlaamse Meesters’. Het thema inspireerde dit jaar 430 

exposanten.  

Toerisme Waasland bood een gratis brochure aan. Daarin werden 390 exposanten 

opgenomen. 

De website www.ambachtelijkweekend.be werd opnieuw druk bezocht. De website werd 

7.155 keer geraadpleegd. Er waren 12.410 unieke gebruikers op de site en 201.840 

paginaweergaves. 

 

https://sector.tov.be/logies-in-de-kijker-partnerschap-2020-waasland/
https://sector.tov.be/logies-in-de-kijker-partnerschap-2020-waasland/
http://www.ambachtelijkweekend.be/
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Evolutie aantal sessies aan de website tijdens het AW 
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x Scheepswerven in Beeld (Subsidiedossier VLM – Platteland Plus) 

Het project ‘Scheepswerven in beeld’ wil het nog aanwezige scheepsbouwerfgoed langs 

de Schelde beleefbaar maken, ontsluiten voor recreanten en toeristen, met elkaar 

verbinden en promoten. We doen dit door nog overgebleven relicten (3 sites met 

belangrijk scheepsbouwverleden (Baasrode, Temse en Rupelmonde) in te schakelen als 

belangrijke ’points of interest’ waarbij het verhaal van de scheepsbouw in de streek 

wordt verteld. Door middel van thematische fiets-, wandelroutes en vaartochten leggen 

we verbindingen tussen de sites en de toeristische partners zetten in op meer 

samenwerking om in te spelen op de realisaties en het thema nautisch erfgoed. Tot slot 

zullen het scheepsbouwerfgoed en de nieuwe realisaties en producten 

gecommuniceerd en gepromoot worden. 

*Financiering Toerisme Waasland: €7.500 (sectorwerking) 

*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen: €21.000 

 

x Studie toeristisch-recreatief potentieel kastelen en aanverwanten 

Doel studie (Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd): 

� Inzicht in het toeristisch potentieel van kastelen 

en aanverwanten met focus op de binnenlandse 

toeristische markt 

� Basis bieden voor mogelijk draagvlak voor 

participatieve trajecten met partners zodat 

initiatieven in het Waasland beter op elkaar 

afgestemd kunnen worden 

� Basis vormen voor verdere toeristische productontwikkeling. 

 

Wat werd onderzocht? 

� Analyse van 11 individuele sites (Fort Liefkenshoek - Beveren, Graventoren - 

Kruibeke, Hof Ter Welle - Beveren, Huis Janssens - Sint-Niklaas, De Salons - Sint-

Niklaas, Hof Ter Saksen - Beveren, Kasteel Puyenbrug/MOLA - Wachtebeke, 



 

10 
 

Kasteel Walburg – Sint-Niklaas, Sierteeltmuseum - Lochristi, Villa Ter Beuken - 

Lokeren, kasteel Moeland – Sint-Niklaas) 

� Conclusie en advies voor verdere ontwikkeling van erfgoedsites 

 

Er werd ook een studie gemaakt naar het toeristisch-recreatief potentieel van de 

kastelen in de ruime Scheldevallei (gefinancierd door Toerisme Oost-Vlaanderen, 

Regionaal Landschap Schelde-Durme en Toerisme Vlaanderen)  –  

perceel 1. 

https://sector.tov.be/eindrapport-onderzoek-erfgoedsites-waasland/ 

*Financiering Toerisme Waasland: €8.500 

*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen perceel 1: €20.000 

 

x Uitkijktoren Niemandsland 2020 (Subsidiedossier Leader Transnationaal) 

Het uitzichtpunt zal een nieuwe toeristische trekpleister worden in een bosrijk gebied 

op de grens van Stekene (B) en Sint-Jansteen (NL). Vanop een hoogte van 20 à 25 meter 

krijgt de bezoeker een panoramisch zicht op het gevarieerde agrarische landschap 

kenmerkend voor het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. Deze unieke constructie laat 

toe om de gedeelde cultuurhistorie (Staats-Spaanse Linie) te visualiseren met moderne 

audiovisuele technieken. Het uitzichtpunt biedt uitzonderlijke belevings- en 

excursiemogelijkheden voor jong en oud. Dit baken in het landschap ontsluit het 

wandel- en fietsnetwerk in een uniek stuk grensoverschrijdend bos- en waterwingebied. 

De constructie wordt gebouwd op Belgische én Nederlandse bodem en symboliseert de 

verbondenheid tussen het Noorden van het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen. 

 

Toerisme Oost-Vlaanderen engageerde zich in 2018 tot een financiële bijdrage van 

€30.000 voor de realisatie van dit uitkijkpunt. De trekkende partner in dit dossier is het 

EGTS Linieland van Waas en Hulst en de Plaatselijk Groep Grensregio Waasland. Andere 

betrokken partners zijn Toerisme Waasland, Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord, 

Agentschap voor Natuur en Bos, EVIDES, Stichting Zeeuwse Landschap, VVV Zeeland, 

Plattelandscentrum Meetjesland en EROV. 

 

https://sector.tov.be/eindrapport-onderzoek-erfgoedsites-waasland/
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Dit project kadert ook in de realisatie van twee wandelnetwerken tegen 2020. Het 

netwerk ‘Moervaartvallei’ situeert zich in Wachtebeke, Moerbeke en Stekene.  

Het netwerk ‘Grenspark Groot Saeftinghe’ situeert zich in Stekene,  

Sint-Gillis-Waas en Beveren.  

De uitkijktoren zal in het voorjaar van 2021 gerealiseerd zijn. 

*Financiering Toerisme Oost-Vlaanderen: €30.000 

 

x Leader grensregio Waasland 

Het LEADER-programma richt zich op Europees niveau tot plattelandsgebieden tussen 

de 5.000 en 150.000 inwoners. Met 113.353 inwoners valt het LEADER-gebied 

Grensregio Waasland binnen deze vork. 

Op basis van een diepgaande omgevingsanalyse van de Grensregio Waasland werden 

voor LEADER-drie thema’s gekozen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie:  

� Lokale voedselstrategieën en streekproducten 

� Leefbare dorpen 

� Profileren en promoten van streekidentiteit. 

Toerisme Waasland is lid van de projectgroep. 

 

Goedgekeurde projecten met toeristische inslag: 

� Agrarische Eigenheid - EGTS LINIELAND VAN WAAS EN HULST 

o Locatie: Prosperpolder (Beveren) 

o Timing: 01/01/2016 – 30/06/2019 

o Budget: ongeveer € 100.000 (laatste verwerking nog bezig) 

Onder druk van diverse actuele transities, ziet het noorden van het Waasland zijn 

agrarische identiteit in het gedrang komen. De Landelijke Gilde Stekene en de vzw 

Prospersite willen als beheerders van agrarische erfgoedcollecties in het project 2 

toeristische belevingscentra realiseren, namelijk in Koewacht en in de voormalige 

maalderij van de Prosperhoeve te Prosperpolder. Hiermee versterken en ontsluiten ze 

het agrarisch karakter van de regio voor enerzijds de eigen lokale gemeenschappen en 

anderzijds toeristen en het onderwijs. 
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� Ruiter- en menroutes Havenland - Gemeente Beveren 

o Locatie: Beveren 

o Timing: 01/01/2018 – 30/06/2020 

o Budget: € 28.844,17 

Met een netwerk van ruiter- en menroutes wenst dit project voort te bouwen op het 

reeds bestaande toeristisch-recreatieve netwerk in Beveren en omliggende gemeenten, 

met als doel het ruime ‘Havenland’ op een nieuwe manier te ontsluiten en zo een 

nieuwe doelgroep te bereiken. Dit stukje van de Grensregio Waasland wordt 

gekenmerkt door het contrast tussen haven, natuur en polder, en kan op een zachte 

manier en met respect voor het landelijk karakter verkend worden. Er is in het project 

voldoende ruimte om verschillende verhalen te vertellen die de eigenheid van de streek 

doorheen de tijd benadrukken. Lokale ondernemers zoals aanbieders van ruiter- en 

hoevetoerisme en maneges worden betrokken in het proces, en voor het onderhoud 

van de paden wordt een samenwerking uitgewerkt met lokale landbouwers. 

 

� Inrichting leer-en beleefcentrum Klingspoor – Gemeente Sint-Gillis-Waas  

o Locatie: De Klinge (Sint-Gillis-Waas) 

o Timing: 01/01/2018 – 31/12/2019 

o Budget: € 75.000 

De binneninrichting van Klingspoor is de derde en laatste fase in de ontwikkeling van een 

toeristisch-recreatieve site in De Klinge nabij de Nederlandse grens. In deze opstelling 

wordt de geleidelijke impact van industrialisering op een landbouwmaatschappij duidelijk 

aan de hand van de vier thema's die onlosmakelijk met de omgeving verbonden zijn: 

klompen, de spoorweg, de grens en de natuur. Deze streekeigen thema's worden op een 

aantrekkelijke en belevingsvolle manier gevisualiseerd. Daarbij is ook aandacht voor de 

uitdagingen nu en in de toekomst.  

 

� Boergondische buren en uitzichtpunt Niemandsland – EGTS 

o Locatie: Stekene/Hulst 

o Timing: 01/12/2019 – 31/03/2020 

o Budget: € 200.000 (incl. Nederlandse financiering) 
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Zie hierboven uitzichtpunt Niemandsland. 

 

� Creëren toeristisch knooppunt De Kaai - Gemeente Stekene 

o Locatie: Stekene 

o Timing: 01/01/2020 – 30/06/2022 

o Budget: € 80.000 

De oude Kaai van Stekene wordt omgevormd van een economisch knooppunt voor aan- 

en afvoer van allerlei goederen begin 20e eeuw tot een toeristisch-recreatief knooppunt 

in de 21e eeuw. Vanuit het knooppunt De Kaai kan je diverse richtingen uit waar telkens 

andere aspecten te beleven zijn, van een Stiltepad doorheen het meersengebied of een 

fietsverbinding naar Sint-Niklaas, Moerbeke of Sint-Gillis-Waas tot een recreatieve 

beleving in het domein Het Zomerhuis, vissen in de Vaartkom of kanovaren op het 

Kanaal van Stekene. Infoborden en wegwijzers wijzen je op de verschillende 

mogelijkheden langs het traject. 

http://plattelandsloket.be/?page_id=21 

 

x Optimalisatie kano-,kajak-, en suptraject Moervaart-en Zuidlede 

Sport Vlaanderen is trekker van dit project ism verschillende partners waaronder 

Toerisme Waasland. 

Er werd een analyse gemaakt van het bestaande traject, een inventaris opgemaakt van 

noodzakelijke nieuwe aanlegsteigers, herstelling en renovatie van bestaande steigers, 

signalisatie en promotiemateriaal. Er werd een financieel ontwerpplan en 

overeenkomsten opgemaakt om vervolgens een bestek op te maken, aan te besteden 

en uit te voeren. 

Het geoptimaliseerde traject zal in gebruik genomen worden in het voorjaar van 2020. 

https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/kajak-en-kanoroutes/ 

 

  

http://plattelandsloket.be/?page_id=21
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/kajak-en-kanoroutes/
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x Rivierpark Scheldevallei 

Toerisme Waasland maakt deel uit van de begeleidings- en de stuurgroep.  

Het Vlaams regeerakkoord voorziet de oprichting van minstens vier nationale parken in 

Vlaanderen in de komende jaren. Rivierpark Scheldevallei zal zijn kandidatuur indienen 

adhv een businessplan en actieplan in 2020. 

In 2019 werd een ruimtelijke visie opgemaakt en een voorstel van 12 werven. 

https://www.rlsd.be/nieuws/rivierpark-scheldevallei-van-start 

 

x Geopark 

De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is uniek in haar soort. Nergens ter wereld is er 

een deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie, 

de strijd tussen mens en water zo aanwezig is als hier. De geologische 

ontstaansgeschiedenis in relatie tot de rijke cultuurhistorie en natuur maken dat het 

gebied alles in zich heeft om een UNESCO Global Geopark te worden. 

Met deze mijlpaal is een belangrijke stap gezet op weg naar het grensoverschrijdende 

Geopark Schelde Delta. De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant en 

Zeeland nemen hierin het voortouw, samen met EGTS Linieland van Waas en Hulst. 

Om in aanmerking te komen voor het felbegeerde UNESCO-label zijn de steun, 

betrokkenheid en inzet van lokale, regionale en nationale stakeholders essentieel. 

Daarom ondertekenden de initiatiefnemers, samen met maatschappelijke organisaties, 

bedrijfsleven, overheden, onderwijs en wetenschap, de intentieverklaring op 28 

november 2019. Als eerste stap op weg naar de UNESCO-status. Met in totaal zo’n 70 

partners krijgt het geopark de komende tijd vorm. Ook werken de provincies en de 

stakeholders samen aan de kandidaatstelling en een bidbook, dat eind 2020 wordt 

ingediend. 

Toerisme Waasland is mee partner in dit project. 

https://www.scheldedelta.eu/ 

 

  

https://www.rlsd.be/nieuws/rivierpark-scheldevallei-van-start
https://www.scheldedelta.eu/
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x Grenspark Groot Saeftinghe 

Acht partijen in Vlaanderen en Nederland hebben met elkaar afgesproken om te zorgen 

voor een duurzaam behoud van de bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden 

in het Schelde-estuarium. Dit is vastgelegd in het projectplan, dat op 26 april 2016 is 

goedgekeurd door Interreg Vlaanderen-Nederland. Onderdeel van het projectplan is de 

oprichting van een grensoverschrijdende samenwerkingsentiteit voor het Grenspark 

Groot-Saeftinghe. 

http://grensparkchallenge.eu/ 

 

x Durmevallei 

In 2018 werd er een onthaalplan opgemaakt voor de Durmevallei. De uitvoering van dit 

plan gebeurt voor een groot deel binnen de schoot van het Sigmaplan onder leiding van 

De Vlaamse Waterweg NV. 

Belangrijk is dat ook de gemeentelijke en andere partners het plan mee handen en 

voeten geven vanuit de overtuiging dat de samenwerking ons allemaal kan versterken.  

Mogelijke acties zijn: 

� Bouwstenen aanreiken mbt groepsaanbod 

� Mogelijkheden tot fietsverhuur bekijken 

� Aantrekkelijke en belevingsvolle fiets-of wandellussen aanbieden  

� Samenwerkingsmogelijkheden voor gidsen 

� Beleving natuurgebieden en onthaalpoorten 

� Verhaallijnen Durmevallei uitzetten 

� Gezamenlijke communicatie 

� Afstemming Trage Wegen door RLSD 

� Mogelijkheden bekijken voor een lange afstandsfietsroute 

 

x Moervaartvallei 

Het projectgebied beslaat in totaal bijna 3.000 hectare en omvat een groot, laag gelegen 

en open landschap tussen Gent en Stekene en wordt grofweg begrensd door de 

Moervaart en de Zuidlede.  

  

http://grensparkchallenge.eu/
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Doelstellingen 

De projectpartners willen via dit strategisch project werk maken van: 

� Een actieplan om de doelstellingen op het terrein waar te maken.  

� Het verbreden van de bereikte consensus naar een ruimer perspectief, ook voor 

invalshoeken erfgoed, landschap, recreatie, toerisme en water, door de opmaak 

van een geïntegreerde visie.  

� Het versterken van het draagvlak, door in te zetten op streekontwikkeling en 

streekidentiteit. 

� De ondersteuning van het proces naar het gewestelijk RUP Moervaartvallei, 

inzake inhoud en draagvlak, om daarmee ook rechtszekerheid voor landbouw en 

natuur te bereiken.  

� De opbouw van een werkzame projectstructuur waarin lokale en hogere 

overheden, middenveldorganisaties en particuliere initiatiefnemers intens 

samenwerken.  

� De uitwerking van een actieprogramma voor opwaardering, 

identiteitsbevordering en toeristische promotie van de Moervaartvallei, met een 

aantal eerste quick wins op het terrein.  

� De uitwerking van een strategie om de Moervaartdepressie meer 

klimaatbestendig te maken. Onder meer het voorbereiden van de 

Moervaartdepressie op periodes van hevige regenval, zoals in juni 2016, is hierbij 

van belang. 

� De ontwikkeling van een methodiek om tot grondenruil te komen tussen natuur 

en landbouw. 

www.moervaartvallei.be 

 

http://www.moervaartvallei.be/
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x Dagelijks Bestuur 

24 januari, 5 maart, 24 april, 4 juni, 10 september en 5 november 

 

x Raad van Bestuur 

19 maart 2019 – agendapunten 

� Goedkeuring vorig verslag 

� Jaarrekening 2018 en verslag van de controleurs 

� Jaarverslag 2018 

� Online campagne 2019 

� Ambassadeurstrajecten 

� Toeristisch sectormoment 4 april 2019 

� Ambachtelijk Weekend 

� Kastelen 

� Nieuws uit Toerisme Oost-Vlaanderen: mystery visits 

� Varia 

 

6 juni – agendapunten 

� Installatievergadering 9 mei 

� Jaarplanning 2019 

� Stand van zaken marketingcampagne 2019 

� Studie kastelen 

� Ambachtelijk Weekend 

� Mystery visits 

� Toeristische award 

� Data RVB en AV 

� Varia 

 

24 september – agendapunten 

� Stand van zaken marketingcampagne 2019 

� Bestek campagne 2020 
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� Bestek Strategisch Beleidsplan – Toerisme Oost-Vlaanderen 

� Stand van zaken kastelenstudie 

� Ambachtelijk Weekend 2019/2020 

� Logiesoverleg: logiespartnerschap 

� Studiereis sector 

� Uitkijktoren 

� Voorstel begroting 2020 

� Varia 

 

19 november – agendapunten 

� Stand van zaken SPB voor toerisme in het Waasland 2021-2026 

� Stand van zaken marketingcampagne 2019 

� Stand van zaken bestek marketingcampagne 2020 

� Stuurgroep Ambachtelijk Weekend 

� Resultaten studie kasten  

� Wandelnetwerk Waasland 

� Ambassadeurstrajecten 2020 

� Netwerkmoment start toeristisch seizoen 2020 

� Orde en Gezel 

� Statuten 

� Varia 

 

x Algemene Vergadering 

19 maart - agendapunten  

� Goedkeuring vorig verslag 

� Jaarrekening 2018 en verslag van de controleurs 

� Jaarverslag 2018 

� Varia 

� Afscheid bestuursploeg en receptie 

 

9 mei - installatievergadering – agendapunten 

� Aanduiding Algemene Vergadering 

� Verkiezing Raad van Bestuur 
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� Verkiezing Dagelijks Bestuur 

� Voorstelling werking Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland 

� Receptie 

 

3 december – agendapunten 

� Goedkeuring verslag 9 mei 2019 

� Budgetten 2019 

� Jaarplanning 2020 

� Begroting 2020 

� Mededelingen 

 
 

Naar aanleiding van de verkiezingen vonden er bestuurswissels plaats. 

De raad van bestuur is als volgt samengesteld: 

 

x Namens Toerisme Oost-Vlaanderen: 

Mevr. Katia Versieck 

Mevr. Mieke Belmans 

Dhr. Pierre Goffaux 

Dhr. Joris De Maere 

 

x Namens de steden en gemeenten: 

Mevr. Elfriede De Puysseleyr, Beveren (penningmeester) 

Mevr. Wendy Buytaert, Kruibeke 

Mevr. Marie-Claire Van Nieuwenhuyse, Lochristi 

Mevr. Marina Van Hoorick, Lokeren 

Dhr. Stijn Deschepper, Moerbeke (ondervoorzitter 1) 

Dhr. Wilbert Dhondt, Sint-Gillis- Waas  

Dhr. Ronny Suy, Sint-Niklaas (voorzitter) 
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Mevr. Lorette De Permentier, Stekene 

Mevr. Carina Boel, Temse 

Dhr. Werner De Nijs, Waasmunster  

Dhr. Peter Van Bambost, Wachtebeke 

 

x Namens de VVV’s: 

Mevr. Eliane De Caluwé, Raad voor Toerisme Lokeren 

Dhr. Guido Van Garsse, VVV Waasmunster 

 

x Namens de toeristische-recreatieve verenigingen: 

Dhr. Hugo Rumes, ATB De Natuurvrienden 

 

x Namens de niet- toeristische-recreatieve verenigingen: 

Dhr. Lucien Bats, Linx+  

 

x Adviserende leden: 

Dhr. Paul Beck, Commissie voor Toerisme Sint-Niklaas  

Mevr. Rita Heerwegh, VVV Temse 

Dhr. Gustaaf Lerno, Natuurpunt Waasland vzw 

Mevr. Els Maes, Toerisme Oost-Vlaanderen (secretaris) 

Mevr. Heidi Schaght, Toerisme Oost-Vlaanderen 

 

De algemene vergadering is als volgt samengesteld: 

 

x Namens Toerisme Oost-Vlaanderen: 

Mevr. Katia Versieck 

Mevr. Mieke Belmans 

Dhr. Pierre Goffaux 

Dhr. Joris De Maere  

Mevr. Els De Groote  

Dhr. Tim Bottelberghe  

Dhr. Boris Dewolf  

Mevr. Elisa De Puysseleyr  
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x Namens de steden en gemeenten: 

Mevr. Inge Brocken, Beveren 

Mevr. Elfriede De Puysseleyr, Beveren (penningmeester) 

Mevr. Wendy Buytaert, Kruibeke 

Mevr. Emilie Vergauwen, Kruibeke 

Mevr. Marie-Claire Van Nieuwenhuyse, Lochristi 

Dhr. Daniël De Knijf, Lochristi 

Mevr. Marina Van Hoorick, Lokeren 

Mevr. Lies Geirnaert, Lokeren 

Dhr. Stijn Deschepper, Moerbeke (ondervoorzitter) 

Mevr. Sarah Poppe, Moerbeke 

Dhr. Wilbert Dhondt, Sint-Gillis- Waas  

Dhr. Eric De Keyzer, Sint-Gillis-Waas 

Dhr. Ronny Suy, Sint-Niklaas (voorzitter) 

Mevr. Dorota Dytrych, Sint-Niklaas 

Mevr. Lorette De Permentier, Stekene 

Dhr. Rudi De Boever, Stekene 

Mevr. Carina Boel, Temse 

Dhr. Biser Zapryanov, Temse 

Dhr. Werner De Nijs, Waasmunster  

Dhr. Rudy Montigny, Waasmunster 

Dhr. Peter Van Bambost, Wachtebeke 

Mevr. Vera De Loose, Wachtebeke 

 

x Namens de VVV’s: 

Mevr. Eliane De Caluwé, Raad voor Toerisme Lokeren 

Dhr. Hugo Lambrechts, Raad voor Toerisme Lokeren 

Dhr. Paul Beck, Commissie voor Toerisme Sint-Niklaas 

Dhr. Willy Toté, Commissie voor Toerisme Sint-Niklaas 

Dhr. Guido Van Garsse, VVV Waasmunster 

Mevr. Ann Noens, VVV Waasmunster 

Mevr. Rita Heerwegh, Toerisme Temse 

Mevr. Vera Van Bouwel, Toerisme Temse 
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x Namens de toeristische-recreatieve verenigingen: 

Dhr. Hugo Rumes, ATB De Natuurvrienden 

Dhr. Alain Segers, Pasar 

 

x Namens de niet- toeristische-recreatieve verenigingen: 

Dhr. Lucien Bats, Linx+  

Dhr. Gustaaf Lerno, Natuurpunt Waasland vzw 

Mevr. Hilde Reyniers, Reynaertgenootschap 

 

x Adviserende leden: 

Mevr. Els Maes, Toerisme Oost-Vlaanderen (secretaris) 

Mevr. Heidi Schaght, Toerisme Oost-Vlaanderen 

 

x Controleur: 

Mevr. Melissa D’Heere, Toerisme Oost-Vlaanderen 

 

x Toerisme Vlaanderen: 

Directiesecretariaat@toerismevlaanderen.be 

  

mailto:Directiesecretariaat@toerismevlaanderen.be
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ONTVANGSTEN 

  REKENING 2019 

73 LIDGELDEN EN SUBSIDIES 164.485,04 € 

73001 Bijdragen gemeenten, VVV's en verenigingen 59.677,20 € 

73002 Bijdragen Toerisme Oost-Vlaanderen 59.467,20 € 

73004 Subsidies lonen 45.340,64 € 

    

    

74 DIVERSE VERENIGINGSOPBRENGSTEN 6.052,95 € 

74002 Ambachtelijk Weekend 2.000,00 € 

74008 Personeelskosten TOV 3.992,95 € 

74009 Studiereis sector 60,00 € 

    

75 FINANCIELE OPBRENGSTEN 0,00 € 

75001 Intresten spaarrekening 0,00 € 

75002 Intresten Zichtrekening 0,00 € 

75003 Intresten zichtrekening lonen 0,00 € 

    

 
 

TOTAAL INKOMSTEN 170.537,99 € 
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UITGAVEN 

  REKENING 2019 

61 DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN 128.553,51 € 

61007 Advertenties 110,00 € 

61013 Verzendingskosten 7.213,17 € 

61015 Informatica 193,60 € 

61016 Kantoorbenodigdheden 225,21 € 

61017 Keukenbenodigdheden 649,45 € 

61018 Representatie en PR 2.111,66 € 

61020 Internet, telefonie, GSM 808,92 € 

61021 Lidgelden 296,59 € 

61024 Beheer loonberekening 564,13 € 

61025 Verzekeringen 1.813,89 € 

61033 Sectormomenten 11.083,66 € 

610331 Overleg toeristische diensten 262,10 € 

610332 Netwerkmoment start toeristisch seizoen 6.395,06 € 

610333 Studiereis sector 1.809,50 € 

610334 Andere 0,00 € 

610335 Logiesoverleg 2.617,00 € 

61034 Personeelskosten TOV 1.898,48 € 

61049 Juridisch advies 0,00 € 

61051 Beeldmateriaal 4.498,15 € 

61054 Publicaties 0,00 € 

610544 Toeristisch magazine Waasland 0,00 € 

61055 Communicatie en Media 74.420,35 € 

610551 Social Media 100,00 € 
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610552 Responsive website (onderhoud, hosting, domeinnaam) 453,75 € 

610557 Marketingcampagne 2019 73.866,60 € 

61056 Projecten 17.779,39 € 

610561 Ambachtelijk Weekend 9.279,39 € 

610566 Kastelen in het Waasland 8.500,00 € 

610567 Orde en Gezel 0,00 € 

610569 Scheepswerven in beeld 0,00 € 

61057 Statutaire werking 4.113,68 € 

610571 DB 197,10 € 

610572 RvB 520,00 € 

610573 AV 2.557,20 € 

610574 Verplaatsingskosten bestuur 385,17 € 

610575 Publicatiekosten Belgisch Staatsblad  132,98 € 

610576 Jaarlijkse taksen op VZW 321,23 € 

61058 Onderhoud kantoor 773,19 € 

    

62 LONEN 44.648,78 € 

62100 Lonen 32.659,80 € 

62200 Patronale Bijdragen 10.191,53 € 

62301 Maaltijdcheques 1.127,48 € 

62302 Medische controle 332,01 € 

62303 Opleidingen 0,00 € 

62304 Verplaatsingskosten + woon-werkverkeer personeel WL 315,36 € 

62305 Andere personeelskosten 22,60 € 
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65 FINANCIELE KOSTEN 29,36 € 

65001 Bankkosten Fintro Lonen 15,00 € 

65002 Bankkosten Fintro Zichtrekening 14,36 € 

    

  

TOTAAL UITGAVEN 173.231,65 € 

 
 

  

SALDO -2.693,66 EUR 
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 BALANS 2019 
    

ACTIEF  
    

Overlopende rekening   

   
Over te dragen kosten 1 546,87 EUR (verzekeringen) 

      
PASSIEF  

    
te ontvangen betalingen 1 898,48 EUR (Personeelskosten TOV 2019) 

 2 094,47 EUR (Personeelskosten TOV 2018) 

      
Beschikbaar op 31/12/2019  

 
Spaarrekening Fintro 188 957,66 EUR 

 

Zichtrekening 31 686,88 EUR 
 

Zichtrekening Lonen 18 185,82 EUR 
 

Kas  38,34 EUR  

  244 408,52 EUR 

      
      

Totaal actief  244 408,52 EUR 

         
PASSIEF  

    
Te ontvangen facturen 12 684,83 EUR (Marketingcampagne 2019) 

      
Eigen vermogen 31/12/2018 211 146,61 EUR 

 

Reserve actualisering streekinfocentrum over te 

brengen naar eigen vermogen 
 ,00 EUR 
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Reserve realisatie Strategisch Plan 23 270,74 EUR 
 

Saldo 2019 -2 693,66 EUR 
 

  244 408,52 EUR 

      

Totaal passief  244 408,52 EUR 

         
 

Ellen Coppens


