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2. Verslag vorige vergadering
24/06/2020

3. Korte terugblik 2020 

een selectie van activiteiten …



Vormingstrajecten toeristische 
ambassadeurs:
- 17 extra ‘Infopunten Scheldeland’
- 45 ‘Van Eyck infopunten’ Gent

Gratis fiets- en wandelkaart Van Eyck 
met ruime verspreiding

Tot maart 2020: ‘Vóór de Coronacrisis’



• 110 standhouders
• 750 bezoekende verenigingen, 

scholen, …
• Hoge tevredenheidscijfers!

100% van bezoekers overtuigd 
om door infodag 
groepsuitstap op te nemen in planning

Streekproductenmarkt door 97% van 
bezoekers goed/zeer goed beoordeeld

• Met 10-tal ontdekkingstochten in regio

29/02 jaarlijkse infodag groepsuitstappen te Oudenaarde



Vanaf maart 2020: ‘Coronacrisis’

Coronamaatregelen en lockdown.
Ondernemers moesten deuren sluiten 
of zagen activiteiten stilvallen

Events werden afgelast of uitgesteld

Acties werden aangepast, 
soms versneld of vertraagd 
en nieuwe acties werden opgestart. 

Bijv. draaiboek ‘starten met belevingsvol 
hoevetoerisme’ in project Toerismeboeren



Campagne Vlaanderen Vakantieland
- Provincies, Logeren in Vlaanderen, 
Toerisme Vlaanderen en kunststeden 
- budget 1.700.000 euro

Logies werden aangespoord en begeleid om gratis te adverteren 
op website Logeren in Vlaanderentot december 2020

> 330 Oost-Vlaamse logies  



Lancering nieuwe fiets- en wandelmerk ‘Routen’ 
en nieuwe consumentenwebsite Routen.be in  juni 
om optimaal in te spelen op de heropening van 
logies en heropstart van het toerisme tegen zomer 

Fiets- en wandeltellingen tonen aan dat 
opvallend meer werd gefietst en gewandeld



+ 4 nieuwe regionale 
bestemmingswebsites

5 nieuwe websites zijn onderling 
aanvullend en versterken elkaar

promotiecampagnes met nadruk op 
online en sociale media die 
doorleidden naar de nieuwe websites

Positieve eerste resultaten: 
- verdubbeling sessies en verdrievoudiging bekeken pagina’s
- 95% tevredenheid
- Logiespagina’s en routes populairste pagina’s
- Routen.be 1.005.000 bezoeken en 3,3 miljoen paginaweergaven 

op  6 maand



nieuw merk en vernieuwde en verbeterde 
website voor meeting- en eventplanners 

Promotiecampagne zakentoerisme met extra 
budgetten in samenwerking met Toerisme Gent

Fiets- en wandelmagazine 
Routen
- 85.000 exemplaren
- 74.000 abonnees in 

Vlaanderen en Nederland
- 2.000 nieuwe abonnees 

sinds nieuwe website



Ondersteuning sector
- Informeren en inspireren via 

partnerwebsite en -nieuwsbrieven 
- vele webinars voor verschillende 

doelgroepen
- (online) inspiratiedag



2 nieuwe wandelnetwerken Waasland: Moervaartvallei 
en Grenspark Groot Saeftinghe met 420 kilometer 
bewegwijzerde wandelpaden

nieuwe wandelgids ‘Wandelen in het Waasland’

Eerste druk (elk 2.000 ex.) onmiddellijk uitgeput! 
80% verkocht nog voor voorstelling aan pers en publiek!

Wandelnetwerk 
landschapspark 
Bulskampveld uitgebreid 
en opgeladen met 
expeditie Menas



nieuwe ‘Flandrien Challenge’ 
fietssegmenten op hellingen en 
kasseistroken in de Vlaamse Ardennen

Herwerking fietsnetwerken 
Meetjesland en Waasland 



4. Jaarplan en budget 2021



Inkomsten en opbrengsten 2021

• Totale geschatte opbrengsten: € 4.603.000
– Toelages provincie volgens actielijnen

• Bovenlokale fiets- en wandelproducten

• Sectorwerking (B-to-B werking)

• MICE (meetings, incentives, …)

• toeristische werking bovenlokaal niveau

• Communicatie en promotie

• kennis- en expertisecentrum

• (bevorderen toerisme voor allen)

– Toerisme Vlaanderen (routes, projecten)

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

Verkopen
2%

lidgelden
1%

Provincie
87%

Toerisme 
Vlaanderen

3%

Diverse
7%

interesten
0%

OPBRENGSTEN



Activiteiten en kosten 2021

• Totale geschatte kosten: € 4.980.000

kaarten en gidsen
2%

werkingskosten
6% publicaties

2%

beurzen en workshops
1%

pers, media, sector- en 
vrijwilligerswerking

2%

promotie en 
communicatie

14%

studies en onderzoek
0%

personeel en TBS 
personeel

51%

routes en infra
5%

BTW, belasting, 
afschrijving

5%

participatie en toelages
8%

projecten
4%

KOSTEN



Toeristisch-recreatieve productontwikkeling

• Focus fietsen en wandelen: divers en kwalitatief
aanbod voor diverse doelgroepen

• Accenten 2021
– Studie mogelijkheden en voorbereiding

nieuwe wandelproducten

– Beleving op wandelnetwerken Waasland (en andere)

– Fiets- en wandelgidsen herwerking en 1 nieuwe

– Herwerkingen en herdruk kaarten en brochures 
nieuwe stijl, nieuw kaartmateriaal

– Brochure Flandrien Challenge routes 
‘Homeland of Cycling’

– Diverse gratis routekaartjes (o.a. verspreiding horeca)

– Route onderhoudssysteem



Toeristisch-recreatieve productontwikkeling

– Herwerking LF-routes naar icoonroutes 
met o.a. Schelderoute, 
kunststedenroute 
en Vlaamse Heuvelsroute

– Interprovinciale werking 
‘Fietsen in Vlaanderen’ 
met focus icoonroutes

– Nieuw route-onderhoudssysteem

• Herwerking routes en brochures

• Reguliere kwaliteitsbewaking en onderhoud

• Info- en ontmoetingsmomenten routevrijwilligers



✓ Kaarten en routebrochures
(nieuw en herdruk) € 91.950

✓ 611010 Gratis routebrochures € 8.000

✓ Routeinfrastructuur en -beheer
(nieuw, onderhoud) € 229.550

✓ 644008 Project ‘Homeland Cycling’
(excl. promotie) € 45.000

✓ 644008 Fietsen in Vlaanderen € 16.000

✓ 613011 ontmoetingsmoment 

vrijwilligers € 40.000 

Toeristisch-recreatieve productontwikkeling



Sectorwerking (B-to-B werking)

• Intensieve communicatie (e-nieuwsbrieven, sectorwebsite)

• Diverse vormings- en netwerkmomenten

• jaarlijkse brede inspiratiedag

• Begeleiding logies, maandelijkse infosessies starters

• Verdere ondersteuning promotie logies (fotomateriaal)

• subsidiereglement promotie evenementen



• Accenten 2021
– Verdere uitbouw steunpunt gastvrij onthaal

• Begeleidingstrajecten met mystery visits

• Ambassadeurstrajecten met streekverkenningen
o.a. Dendervallei (uitstel 2020)

– Uitrol aanbevelingen strategische visie sectorwerking

– Webinars toeristisch ondernemen

– Project opwaardering toegankelijke auto-, fiets- en 
wandelroutes;
verdere uitbouw en samenwerking Rap-op-stap kantoren 

– data- en klantenrelatiebeheersysteem (CRM)

– Herwerkt concept infodag groepsuitstappen met 
ontdekkingstochten

Sectorwerking (B-to-B werking)



✓ 613011 vormings- en netwerkmomenten 
+ (visie) sectorwerking en geschenken € 63.500

✓ 612022 workshop groepen € 27.000

✓ 644008 project ‘Toegankelijk/ROS+’ € 57.000

✓ 644009 subsidies promotie evenementen € 10.000

Sectorwerking (B-to-B werking)



MICE-werking

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

• Communicatie en promotie
– E-nieuwsbrieven, 
– website
– Sociale media en vakmedia
– Ontdekkingsdagen voor bedrijven en meeting planners

• Accenten 2021
– Vertalingen nieuwe website
– Fotografie opdracht (cf. logies)
– Campagne in samenwerking met Toerisme  Gent

✓ 613013 sectorwerking MICE € 8.000
✓ 614015 promotie MICE € 30.000



Promotie en communicatie
• Informatie en inspiratie: contentcreatie en -verspreiding!

– (medewerking) aan campagnes

– Intensief gebruik sociale media, video en beeld, 
websites, e-nieuwsbrieven

– Influencerwerking

en ambassadeurswerking

– perswerking

– Webshop 
en distributie brochures



Promotie en Publiciteit
• Accenten 2021

– Budgetverschuiving naar social media en contentcreatie
en –distributie via eigen kanalen

– Beperktere campagneacties in samenwerking met media 
en via externen

– verderzetting interprovinciale campagne ‘Vlaanderen Vakantieland’

– Ruime postverspreiding fiets- en wandelmagazine ‘Routen’

– Verdere uitwerking vernieuwde websites;
investeringen in extra content en vertalingen
verwerkingen aanbevelingen

– Intensief gebruik nieuwsbrieftool; nieuwe uitbesteding?

– Interprovinciale werking korte vakanties in Vlaanderen

Logeren in Vlaanderen Vakantieland vzw
extra inspanningen kampeersector?



Promotie en Publiciteit

✓ 611012 fiets- en wandelmagazine € 85.000

✓ Publiciteit (campagnes, mailing, 
sociale media, websites,  
beeldmateriaal € 671.180

✓ 613001 pers € 7.000

✓ 612024 decoratiemateriaal en geschenken € 2.000

✓ Logeren in Vlaanderen + kamperen € 158.620

✓ Verzendingen (divers) € 115.500

✓ Nieuwsbrief tool (div. doelgroepen) € 26.500



Regionale werking

• Regiocoördinatieteams

• Toelages regionale vzw’s voor bestemmingspromotie

• Accenten 2021
– strategisch plan Meetjesland en Waasland, Vlaamse Ardennen?

– Vernieuwde afspraken TOV-TPA rond Scheldeland

– Regionale projecten 

• ‘Scheepswerven in beeld’

• Kunst in Leiestreek

• Parkbos

• ‘Beleefbare Dendervallei’

• Diverse projecten o.a; landschapspark 
Drongengoed/Bulskampveld, rivierpark Scheldevallei en Steen tot 
Steen, Dendervallei, Geopark Schelde-Delta, Zwinstreek



Regionale werking

• Toelages regionale vzw’s €  256.876

• Regionale projecten 

‘Scheepswerven in beeld’ € 20.000

Kunst in de Leiestreek € 22.000

Parkbos € 15.000
‘Beleefbare Dendervallei’ € 2.800

• strategische plannen € 4.000



Kennis en expertise

• Verzamelen, verwerking en verspreiden beleidsgegevens 

• Marktonderzoek en evaluatie acties, …

• Fiets- en wandeltellingen

• Accenten 2021
– Verderzetting onderzoek jeugdtoerisme en Airbnb

– Interprovinciaal onderzoek dagtoerisme

– Gebruikersonderzoek nieuw fiets- en wandelmagazine

✓Onderzoek € 12.250



Algemene werking

• Personeel (Gent + regio’s, 
incl. bijdrage Leiestreek) € 2.532.217

• Accenten 2021

- nieuwe deskundige lay-out en design

- nog te bekijken: versterking fiets/wandel

• Werkingskosten 
(excl. Nieuwsbrieftool, verzending) € 162.930 

• Divers (afschrijvingen (incl. CRM, 
routeonderhoudssysteem?), BTW, …) € 260.500



Resultaat

Resultaat

Totale opbrengsten begroot € 4.603.361
Totale kosten begroot € 4.980.373

‘Onttrekking reserves’ begroot - € 377.012

Vraag goedkeuring planning en budget 2021?



5.  Varia en rondvraag

Data AV 2021: 24/06 en 08/12

AV 24/06: o.a. afsluit 2020 en statutenwijziging (wetgeving)

Rondvraag


