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VERSLAG 

Algemene vergadering 

Woensdag 12 juni 2019, 18u30, Huysmanhoeve, Eeklo 

Aanwezig:  

Chantal Bobelijn Schepen Assenede 

 Marc Windey Schepen Eeklo 

Carine Van Hulle Gemeenteraadslid Evergem 

Frederik Versluys Schepen Kaprijke 

Rita De Coninck Voorzitter Toerisme Meetjesland 

Vincent Laroy Gemeenteraadslid Lievegem, ondervoorzitter Toerisme Meetjesland 

Willy Van Zandweghe Voorzitter toer. adviesraad Sint-Laureins 

Luc Van Waesberghe Schepen Zelzate 

Katia Versieck Algemeen manager Toerisme Oost-Vlaanderen 

Mieke Belmans Manager gebiedsgerichte werking Toerisme Oost-Vlaanderen, lid dagelijks bestuur 

Luc Lampaert Vertegenwoordiger Toerisme Oost-Vlaanderen 

Lut De Jaeger Vertegenwoordiger Toerisme Oost-Vlaanderen 

Marleen Van De Gehuchte VVV Eeklo 

Filip D’Hooghe Vertegenwoordiger logies, Menas Aalter 

Eddy Deketelaere Voorzitter Horeca Meetjesland 

Gaby Bruyninckx Expert Toerisme (Maldegem) 

Guy De Neve Schepen Lievegem 

Eddy Matthys Plattelandscentrum Meetjesland 

Erik Hennes Toerisme Oost-Vlaanderen, secretaris Toerisme Meetjesland 

 Jo Naessens Natuurpunt & Partners Meetjesland 

Jonas De Wispelaere COMEET, schepen gemeente Evergem 

Franky Cornelis Expert Toerisme (Sint-Laureins) 

Verontschuldigd: 

Peter Van Hecke Schepen Maldegem > volmacht aan Vincent Laroy 

Carlos Bonamie Schepen Sint-Laureins 

Annelies Cretel Vertegenwoordiger logies, Villa Magdalena Eeklo 

Tony Mathieu Unizo Oost-Vlaanderen 

Katrien Geurts Regionaal Landschap Meetjesland > volmacht aan Willy Van Zandweghe 

Pierre Goffaux Manager facilitair beheer Toerisme Oost-Vlaanderen 

Stijn Van De Plas Toerisme Oost-Vlaanderen > volmacht aan Mieke Belmans 

Luc Vermeylen Meetjeslandse Gidsen 

Verslag: Bart/Erik     Met dank aan: Team Huysmanhoeve 

VERSLAG

1 Goedkeuring vorig verslag 

Rechtzetting klein foutje: Eddy Deketelaere is geen voorzitter Toerisme Meetjesland, maar Horeca Meetjesland. 

Algemene vergadering keurt verslag goed. 
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2 Voorzitter neemt afscheid en bedankt iedereen 

De algemene vergadering wordt verwelkomd door uittredend voorzitter Rita De Coninck die de tijd neemt om alle leden van 

de algemene vergadering en het team te bedanken. Ze vergelijkt haar zes jaar bij Toerisme Meetjesland als een reis. Ze 

prijst de boeiende werking waarbij hoge verwachtingen op realistische wijze worden ingevuld. Ze heeft het altijd een 

uitdaging gevonden om voorzitter te zijn van Toerisme Meetjesland in goede dagen maar ook in iets woeliger vaarwater. Ze 

hoopt dan ook dat het werk op een constructieve en positieve wijze wordt verder gezet door de volgende ploeg leden van 

algemene vergadering en bestuurders. 

Algemene vergadering applaudisseert en Rita krijgt ook een cadeautje. 

3 Benoeming nieuwe leden 

De algemene vergadering bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de gemeenten en Toerisme Oost-Vlaanderen (die zorgen 

voor de basisfinanciering van de vzw) en vanuit de private actoren die belangrijk zijn voor toerisme en waarmee we 

samenwerken in de regio: de VVV’s of toeristische adviesraden, regionale actoren, sector landbouw, sector natuur, sector 

economie en horeca, toeristische actoren, sector cultuur en de logiessector. Vanuit de gemeentebesturen, Toerisme Oost-

Vlaanderen en de verschillende private actoren werden vertegenwoordigers aangeduid. In de samenstelling van de 

algemene vergadering moet er steeds een meerderheid zijn vanuit de overheid. Nieuwe samenstelling voor de gemeenten: 

Herlinde Trenson (Aalter), Chantal Bobelijn (Assenede), Marc Windey (Eeklo), Carine Van Hulle (Evergem), Frederik 

Versluys (Kaprijke), Vincent Laroy (Lievegem), Peter Van Hecke (Maldegem), Carlos Bonamie (Sint-Laureins), Luc Van 

Waesberghe (Zelzate). Voor de provincie verwelkomen we Lut De Jaeger. Bij de sectoren komen Marleen Van De Gehuchte 

(VVV Eeklo),  Jonas De Wispelaere (COMEET), Filip D’Hooghe (logies, Domein Menas Aalter) erbij, de andere 

vertegenwoordigers blijven behouden. In de Algemene Vergadering nemen ook, naast de bestaande waarnemende leden, 

deze nieuwe waarnemende leden plaats: Leentje Grillaert (gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen), Guy De Neve 

(schepen gemeente Lievegem) en Franky Cornelis (vanuit toer. adviesraad Sint-Laureins).  

Aan de algemene vergadering vragen we de aanvaarding van deze leden. 

Vandaag nemen we ook afscheid van de uittredende leden die vervangen worden vanwege de nieuwe legislatuur of binnen 

hun sector. 

De aanwezige leden van de algemene vergadering keuren de nieuwe samenstelling van de Algemene Vergadering goed. In 

bijlage een overzicht van de nieuwe samenstelling. 

4 Benoeming Raad van Bestuur.  

Voor de raad van bestuur voorzien de statuten 7 plaatsen voor de gemeentebesturen, 4 voor Toerisme Oost-Vlaanderen en 

7 voor de private actoren. 

Vertegenwoordigers voor gemeenten: 

 Herlinde Trenson, schepen Aalter 

 Marc Windey, schepen Eeklo 

 Peter Van Hecke, schepen Maldegem 

 Vincent Laroy, gemeenteraadslid Lievegem 

 Carlos Bonamie, schepen Sint-Laureins 

 Chantal Bobbelijn, schepen Assenede 

 Luc Van Waesberghe, schepen Zelzate 

Vertegenwoordigers Toerisme Oost-Vlaanderen: 

 Katia Versieck, algemeen manager Toerisme Oost-Vlaanderen 

 Mieke Belmans, manager gebiedsgerichte werking Toerisme Oost-Vlaanderen 

 Luc Lampaert, vertegenwoordiger Toerisme Oost-Vlaanderen 

 Lut De Jaeger, vertegenwoordiger Toerisme Oost-Vlaandere 
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Vertegenwoordigers private actoren: 

 Luc Vermeylen (Meetjeslandse Gidsen) 

 Willy Van Zandweghe (Toer. Adviesraad Sint-Laureins) 

 Eddy Matthys (Plattelandscentrum Meetjelsand) 

 Jo Naessens (Natuurpunt & Partners Meetjesland) 

 Eddy Deketelaere (Horeca Meetjesland) 

 Tony Mathieu (Unizo) 

 Annelies Cretel (vertegenwoordiger logies, Villa Magdalena Eeklo) 

Waarnemend lid RVB: 

 Leentje Grillaert (gedeputeerde toerisme, Provincie Oost-Vlaanderen) 

 Jonas De Wispelaere (Comeet, schepen Evergem) 

 Erik Hennes (secretaris Toerisme Meetjesland) 

 Gaby Bruyninckx (expert toerisme) 

De aanwezige leden van de algemene vergadering keuren de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur goed. 

5 Voorstelling vzw en werking 

Mieke Belmans en Rita de Coninck stellen de vzw en de werking van Toerisme Meetjesland en de regiocoördinatie 

Meetjesland van Toerisme Oost-Vlaanderen voor. Mieke gaat in op de financiering en de rol van Toerisme Vlaanderen en 

Toerisme Oost-Vlaanderen binnen de werking. Rita overloopt de projectwerking, toeristische kerncijfers van de streek en de 

algemene werking en gaat verder in op de uitdagingen voor de streek. Zie ook de powerpointpresentatie. 

De algemene vergadering neemt akte. 

6 Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2018 

De leden hebben allemaal het ontwerp jaarverslag 2018 ontvangen en Erik Hennes gaat dieper in op de inhoud ervan. 

6.1 Overlopen belangrijkste acties 

Zie powerpoint en ontwerp jaarverslag. 

6.2 Uitleg bij afrekening 2018 

Zie powerpoint en voorbereidende nota’s.  

6.3 Wijziging sociaal passief wegens vermindering van personeel 

Zie powerpoint. Jo Naessens maant aan tot voorzichtigheid en stelt vast dat de verkoop van de eigendom Van 

Hoorebekeplein best zo spoedig mogelijk afgerond wordt. Katia Versieck vult aan dat het sociaal passief nooit in gevaar is 

geweest of zal zijn. 

Algemene vergadering keurt jaarverslag en afrekening 2018 goed  

7 Budgetwijziging 2019 

De leden van de algemene vergadering kregen het voorstel tot budgetwijziging op voorhand (zie ook powerpoint). Erik legt 

uit dat de budgetten dermate worden aangepast om een gezonde financiële situatie te garanderen, voorlopig los van de 

verkoop van de eigendom. 

Algemene vergadering keurt budgetwijziging 2019 goed.  

8 Campagne 2019: stand van zaken 

Erik Hennes overloopt de campagne 2019 en huidige stand van zaken. Bedoeling is om deze inspanningen ook richting 

2020 door te trekken. Momenteel wordt gewerkt aan een longform film waarmee we deze en volgende zomer aan de slag 
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gaan op sociale media. De leden kunnen ook een exemplaar van het boek 4 Verhalen 40 Tips meenemen en een kaart ’t 

Liefken voor Altijd (heruitgave 2019, 750 jaar De Lieve) 

Algemene vergadering neemt akte van de campagne 2019.  

9 Strategisch plan Toerisme in Meetjesland 2021 – 2026 

Erik Hennes stelt de principes voor bij de opmaak van een strategisch plan voor de periode 2021-2026. Voortbouwend op de 

werkwijze bij totstandkoming van toeristische adviesraad Lievegem en op het project Flourishing Destinations (Sint-Laureins, 

Assenede, Huysmanhoeve) wil Toerisme Meetjesland waarderend onderzoek en co-creatie als methodiek heel sterk naar 

voor schuiven bij opmaak van het plan. 

Algemene vergadering keurt principes opmaak strategisch plan goed. 

10 Commissaris gemeenten 

Oproep: de jaarrekeningen van de vzw worden gecontroleerd door twee commissarissen: één aangeduid door de 

gemeenten en één door Toerisme Oost-Vlaanderen. De commissaris van Deinze (ex Nevele) kan dit niet meer opvolgen, 

doordat Nevele vanaf 2020 volledig opgaat in de Leiestreek. We zoeken naar een nieuwe kandidaat vanuit de gemeenten: 

liefst iemand met een financiële achtergrond (vb. financiële dienst). 

Gemeentelijke vertegenwoordigers van de algemene vergadering leggen hun oor te luister voor kandidaten. 

11 Varia 

Vervolg vergadering: meteen raad van bestuur waar binnen het dagelijks bestuur verkozen werd. Voor aktename bij het 

lezen van het verslag: het nieuwe dagelijks bestuur is: Vincent Laroy (voorzitter), Herlinde Trenson (ondervoorzitter), Willy 

Van Zandweghe (ondervoorzitter), Mieke Belmans (manager gebiedsgerichte werking Toerisme Oost-Vlaanderen) en Erik 

Hennes (secretaris). 

De leden van de algemene vergadering die niet zetelen in de Raad van Bestuur worden uitgenodigd voor een receptie in het 

Open Wagenhuis. Na de raad van bestuur vervoegen ook de andere leden zich bij de installatiereceptie. 

 


