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5. Varia en rondvraag

1. Verwelkoming en inleiding
- welkom op open algemene vergadering
- Aanwezigheden (geen vereiste), verontschuldigingen en volmachten
- info zie bestuurscentrum en e-mail
- Goedkeuring voorstel bestuursorgaan voor overleg via MS Teams
- Richtlijnen online vergadering



goedkeuring?

2. Agenda vergadering 
en verslag vorige vergadering (30/08/2021)



3. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Korte terugblik 2021

een selectie van acties en resultaten



Fietsen en wandelen: investeringen in 
productontwikkeling

Extra beleving en comfort op de wandelnetwerken 
Vlaamse Ardennen
- Rolstoeltoegankelijk uitkijkplatform met rustpunt ‘Bosgat’ 

(Maarkedal)
- Rustpunt met 7 meter hoge libelle en zitbanken ‘3 

Scheppes’ (Brakel)

Suggestieroutes op de wandelnetwerken en langs de 
rustpunten



Nieuwe fiets- en wandelgidsen
- ‘Wandelen in Oost-Vlaamse bossen’
- ‘Fietsen in de Dendervallei’

Herwerking alle fietsknooppuntennetwerken
- Verbeterde trajecten en uitbreidingen in en om 

Gent
- 6 nieuwe fietsnetwerkkaarten en 

fietsknooppuntenbox

- 36.000 exemplaren gedrukt; 
40% al verkocht



Fietsen in Vlaanderen 2020-2025
- Netwerk van icoonroutes met Schelderoute, 

kunststedenroute en Vlaamse Heuvelsroute
- Portaalwebsite en overzichtskaart

Project ‘Toegankelijk routen in Oost-Vlaanderen’
- Toegankelijke fiets-, wandel- en autoroutes
- Volwaardig aanbod in samenwerking met 

doelgroeporganisaties en toeristische aanbieders
- Rap-op-Stap +

Nieuwe brochure Ronde Van Vlaanderen fietsroutes



Routen magazine
- Gratis fiets- en wandelmagazine 2de editie 
- Suggesties voor fiets- en wandelroutes
- oplage 80.000 ex., 65.000 abonnees in VL en NL 

en verspreiding via partners, diensten voor 
toerisme en webshop

Marketing en communicatie



Evaluatie nieuwe websites 
1 jaar na lancering 06/2021

- succesvolle start 
met mooie resultaten

- 3.248.000 bezoeken (+87%); 
meest opvallend bij 
routen.be (+133%)

- Aantal downloads en 
doorclicks bij routen.be 
+402%

- Na 1 jaar al 560.000 routes 
gedownload en bijna 57.000 
bestellingen via webshop

- 97% tevredenheid
- Verbeteringen aangebracht 

bijv. bij weergave routes



Maandelijkse Routen consumentennieuwsbrief
- Stijgend aantal geabonneerden; 104.000 lezers
- Openingsrate +/- 50%; 

artikels slaan aan en leveren heel wat clicks naar routen website en die van partners
- Nieuw gebruik van videomateriaal met fiets- en wandeltips



Lezersonderzoek Routen 
magazine nr. 2 
- Voorzichtige 

verjonging 
abonneebestand

- 28% van wie boekje 
ontving, zegt tot in 
detail te lezen; 58% 
hier en daar een 
artikel

- 97% van de lezers 
beoordeelde 
magazine goed tot 
zeer goed

- 85% van lezers zegt minstens 1 fiets- of wandelroute uit het magazine te hebben ondernomen
- Inschatting: 99.000 tochten ondernomen met de trajecten achterin boekje,

door abonnees tot begin 11/2021

Kenniscentrum



Verderzetting relancecampagne ‘Vlaanderen Vakantieland’
- Met extra middelen van provinciale toeristische organisaties en kunststeden 

en via Logeren in Vlaanderen
- Ook op Waalse markt: ‘Destination Flandre’

Kamperen in Vlaanderen 2021-2023
- Gedurende 3 jaar extra middelen 
- Samenwerking tussen de provinciale toeristische organisaties 

en kampeerorganisaties en via Logeren in Vlaanderen
- 1 euro campings = 1 euro PTO

Interprovinciale promotie



Stimulusprogramma Vlaanderen en Oost-Vlaanderen
- TOV kende budget van € 218.000 toe aan 13 Oost-Vlaamse 

hotels, B&B’s en vakantiewoningen 
- 25% toelage, 75% lening om te investeren in ecologisch 

verduurzamen van uitbating
- Experten en consultants hielpen Oost-Vlaamse ondernemers 

om goede dossiers op te maken  

Opleidingstrajecten toeristische ondernemers 
en MICE aanbieders
- Sociale media skills versterken
- Opleidingsprogramma met professionele trainers 

en sessies voor beginners en gevorderden
- 300 deelnemers
- Online en fysiek  

Sectorwerking



Infodag groepsuitstappen
- Alternatieve formule en in najaar
- 20 ontdekkingstochten  met 228 deelnemers en hoge 

tevredenheid
- 92% van deelnemers is overtuigd 

om groepsuitstap op te nemen in planning 
- Geen (online) beurs  

Ambassadeurstrajecten
- Scheldeland en Vlaamse Ardennen (Dendervallei) en 

Meetjesland (Krekengebied)
- Workshops + streekverkenningen
- TOV geeft ambassadeurs extra zichtbaarheid in promotie  



‘Lowiz’ sociale media campagne
- In samenwerking met Gent Congres
- Campagne met video’s bedoeld om bedrijven weg te wijzen 

naar de MICE-aanbieders en promotiekanalen van ‘LOWIZ’  

Professioneel beeldmateriaal
- MICE aanbieders krijgen aanbod professioneel beeldmateriaal 

te laten aanmaken
- TOV stelde fotograaf aan en neemt helft van de kostprijs van 

een fotosessie voor haar rekening
- TOV én MICE aanbieder kunnen rechtenvrij gebruiken

MICE-werking



Toekomstvisies
- Toekomstplan Meetjesland en toekomstplan Waasland
- nauwe samenwerking met steden en gemeenten en 

toeristische sector. 
- streven naar een duurzame ontwikkeling van toerisme en 

recreatie waarbij evenwichten worden gezocht tussen de 
belangen van plek en bewoners, bezoekers en ondernemers  

- Ondanks moeilijke omstandigheden ruime betrokkenheid van 
en groot enthousiasme bij partners!  

Regiowerking



4. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Jaarplan en budget 2022

Opbrengsten/inkomsten 2022

Totale geschatte opbrengsten: € 5.309.250 

• Stijging tov vorige jaren door stijgende en extra toelages provincie



Toelages provincie 2022-2025

• Uitdagingen

• Gestegen belang, vraag naar investeringen en nood aan ondersteuning

• (groter wordende) rol van PTO’s binnenlands toerisme met focus fietsen en wandelen

• Stijgende kosten en dalende reserves 

• Verhoging reguliere werkingsmiddelen + extra investeringstoelages 2022-2025

• Reguliere toelages: € 4.351.721 (+ € 363.000) 2022-2025 

• TOV engageert zich (verder) in te zetten op Rap-op-Stap werking en drempelvrij toerisme

• Specifieke en extra aandacht gevraagd voor routeproductontwikkeling en –beheer (fietsen en wandelen)

• Toelages voor specifieke investeringen 
1. Duurzame werkingstools: klantenrelatiemanagementsysteem (2022-2025), route-onderhoudssysteem (2022-2025), 

sectorwebsite (2022-2025), consumentenwebsites (groepsuitstappen (2023), vertalingen (2022), tekst-, beeld- en 
videomateriaal (2022-2025))

2. Nieuwe infrastructuur en/of toepassingen fietsen/wandelen (2022-2025)

3. Projecten drempelvrij/toegankelijk toerisme (2022-2025)



Opbrengsten/inkomsten TOV 2022

• Provincie toelages volgens actielijnen 
• Communicatie en promotie
• productontwikkeling
• Sectorwerking (B-to-B werking)
• MICE (meetings, incentives, …)
• Regionale werking
• kennis- en expertisecentrum

+ rest Rap-op-Stap middelen 2021

• Toerisme Vlaanderen
• Projecten ‘Iedereen verdient vakantie’
• Oproepen impulsprojecten verwacht …

• Verkopen

• Lidgelden (geen verhoging)

• Diverse (tewerkstellingsvergoedingen, subsidiëring projecten, 
tussenkomsten in kosten, doorfacturaties, …)



Totale geschatte kosten: € 5.321.739

Activiteiten/kosten 2022



Toeristisch-recreatieve productontwikkeling

• divers en kwalitatief aanbod fiets- en wandelproducten en –beleving

• Ondersteuning en samenwerking partners die met fietsen en
wandelen aan slag willen gaan

• Kwaliteitsbewaking en opwaardering/herwerking

Accenten 2022
✓ versterkte personeelsinzet op fietsen en wandelen
✓ voorbereiding en uitrol nieuwe/vernieuwde wandelproducten
✓ onderzoek nieuwe toepassingen fietsen en wandelen
✓ meewerken initiatieven in ontwikkeling (bijv. Nationale Parken)
✓ nieuwe overeenkomsten en sterk verhoogde kosten routeonderhoud; 

onderzoek gunstigere werkwijze?
✓ nieuw routeonderhoudssysteem
✓ rustpunten op wandelnetwerken Waasland (Leader)
✓ project ‘toegankelijk routen’ (2021-2022) en investeringen drempelvrij toerisme



✓Kaarten en routebrochures
(nieuw en herdruk) € 61.950

✓611010 Gratis routemateriaal € 6.000

✓Routeontwikkeling en –beheer, 
randinfrastructuur, onderhoudssysteem
en investeringen drempelvrij toerisme € 412.375

✓613011 routevrijwilligers € 15.000 

✓644008 project ‘toegankelijk routen’ € 25.000 

Toeristisch-recreatieve productontwikkeling



Sectorwerking (B-to-B werking)
• Ondersteuning en inspiratie toeristische sector en partners

• intensieve communicatie via e-nieuwsbrieven, sectorwebsite

• diverse vormings- en netwerkmomenten, jaarlijkse brede 
inspiratiedag

• Begeleiding logies via infosessies

• subsidiereglement promotie evenementen

Accenten 2022
✓ Uitrol aanbevelingen studie visie op sectorwerking
✓ Verdere uitrol steunpunt onthaal (begeleidingstrajecten toeristische diensten en 

ambassadeurstrajecten)
✓ Uitrol steunpunt recreatie (2-sporen beleid fietsen en wandelen)



Sectorwerking (B-to-B werking)

Accenten 2022 (vervolg)
✓ Verdere uitrol logiespartnerschap, opleidingsaanbod en netwerking
✓ Data- en klantenrelatiebeheersysteem (CRM)
✓ Aangepast concept infodag groepsuitstappen met ontdekkingstochten
✓ Vernieuwing sectorwebsite
✓ Verhoogde samenwerking Rap-op-Stap kantoren, honorering lopende subsidiedossiers 

✓612022 workshop groepsuitstappen € 27.000
✓613011 vormings- en netwerkmomenten

en geschenken € 44.000
✓613011 CRM € 100.790
✓613011 sectorwebsite vernieuwing € 28.000
✓644009 subsidies promotie evenementen € 10.000
✓644001 Toelages Rap op Stap € 26.000



MICE-werking

• Sectorwerking
• Netwerk- en vormingsmomenten aanbieders
• individuele begeleiding

• Communicatie en promotie
• E-nieuwsbrieven, MICE-website (‘Lowiz’), sociale media
• Vakmedia en ontdekkingsdagen

Accenten 2022
✓ Verdere uitbouw website met o.a. vertalingen
✓ Fotografie opdracht
✓ ‘Meet & greet’ momenten
✓ Verdere uitrol relancecampagne in samenwerking met Gent Congres (budget 2021)

✓613013 sectorwerking MICE € 9.380

✓614015 promotie MICE € 14.400

✓ vertalingen zie promotie



Promotie en communicatie
• 2 invalshoeken: fietsen en wandelen (merk ‘Routen’) en bestemmingen (regio’s)

• Informatie en inspiratie
• Intensief gebruik sociale media, video en beeld, websites, e-nieuwsbrieven

• Influencerwerking en perswerking

• Fiets- en wandelmagazine met ruime postverdeling

• Webshop en ruime distributie brochures

Accenten 2022
✓ Verdere uitbouw eigen kanalen en platformen

✓ Verdere uitbouw websites o.a. vertalingen en extra contentcreatie (tekst, beeld, video)

✓ Nieuwe accenten: videomarketing, nieuwe platformen zoals Youtube marketing, 
nieuwe formats eigen kanalen 

✓ Online campagnes fietsen/wandelen, groepsaanbod en sierteelt/Floraliën

✓ Efficiëntiewinsten in promotie van regio’s



Promotie en Publiciteit

✓611012 fiets- en wandelmagazine € 85.000

✓Promotie (campagnes, creatieve concepten, 
contentdistributie, mailing, sociale media, 
websites € 457.500

✓613001 pers € 5.000

✓Verzendingen (divers) € 125.500

✓Nieuwsbrief tool (div. doelgroepen) € 27.000



Regionale werking
• Regiocoördinatieteams

• Toelages regionale vzw’s voor bestemmingspromotie

• Gebiedsgerichte projecten

Accenten 2022
✓ strategisch plan Vlaamse Ardennen

✓ Gebiedsgerichte projecten 

• ‘Scheepswerven in beeld’ (Waasland/Scheldeland) (Platteland+)

• Promotie fietsen in grensstreek Interreg IV Eurocyclo (Vlaamse Ardennen)

• Participatie Parkbos (Leiestreek)

• Medewerking projecten 
(Landschapsparken en Nationale Parken, Dendervallei, Geopark Schelde-Delta, …)

• Project ‘Toegankelijk toeren’ (ism Toerisme Vlaamse Ardennen) 



Regionale werking

✓Toelages regionale vzw’s €  256.876

✓Gebiedsgerichte projecten 
✓‘Scheepswerven in beeld’ € 35.000

✓Parkbos € 15,000

✓Eurocyclo € 55.000

✓strategische plan Vlaamse Ardennen € 30.000



Kennis en expertise

• Verzamelen, verwerking en verspreiden beleidsgegevens 

• Marktonderzoek en evaluatie acties, …

• Fiets- en wandeltellingen

Accenten 2022
✓ Interprovinciaal onderzoek dagtoerisme

✓Onderzoek € 14.000



Interprovinciale werking

• Stimuleren korte vakanties in Vlaanderen en ondersteuning 
logies via Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Accenten 2022
✓ Extra inzet Kamperen in Vlaanderen  (2021-2023)

✓ Extra inzet Fietsen in Vlaanderen (2020-2025) met focus op icoonroutes 
en initiatieven rond promotie, sectorwerking en kennisverzamelin

✓644014 Logeren in Vlaanderen € 156.620

✓644008 Fietsen in Vlaanderen € 16.000

✓644008 Kamperen in Vlaanderen € 3.700



Algemene werking
• Personeel (Gent + regio’s, incl. bijdrage Leiestreek)

• Huisvesting, werking, sociaal secretariaa, vzw-werking, externe consultancy, …

• Afschrijvingen, terugnames, niet aftrekbare BTW, belasting, … 

Accenten 2022
✓ Heroriëntering en extra inzet fietsen/wandelen

✓ Belangrijke investeringen in werkingstools

✓ Aandacht inhoudelijke en organisatorische oefening en optimalisatie werking

✓Personeel en TBG personeel € 2.913.140
✓Werkingskosten (excl. Nieuwsbrieftool, verzending) € 155.130
✓Divers (afschrijvingen, BTW, belasting, terugnames) € 191.378



Resultaat boekjaar

Geschat resultaat boekjaar - € 12.500

- vanaf 2022 streven naar evenwicht in opbrengsten 
en kosten

- Niet bestemde reserves = minimale/normale buffer 
om een kwaliteitsvolle werking te continueren, 
rekening houdend met voorfinanciering, 
onverwachte opportuniteiten en tegenslagen en 
eventueel nood aan verhoogd sociaal passief

Vraag goedkeuring planning en budget 2022?



Data AV 2022
Dag Datum Uur Agendapunten o.a. locatie

Donderdag 23 juni 20u00 Rekeningen en jaarverslag 2021
Budgetwijziging 2022
Opdracht commissaris en 
toezichthouder 2022-2024
Samenstelling bestuursorgaan 
(rotatiesysteem)

Woensdag 7 december 20u00 Open vergadering
Planning en budget 2023 en korte 
evaluatie 2022

5. Varia en rondvraag

Rondvraag?


