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VOORWOORD 
 

Al sinds de bankencrisis in 2008 verkeert de economie wereldwijd in moeilijke tijden. Het 

toerisme was in al die jaren één van de uitzonderingen met een gestage jaarlijkse groei van 

om en bij de 5%. Dat kon zeker ook gezegd worden van het toerisme in Vlaanderen en in het 

bijzonder in de Vlaamse Ardennen. In 2008 groeide het aantal overnachtingen in de Vlaamse 

Ardennen tot 203.245 overnachtingen waarna de groei verder werd uitgebouwd tot het 

voorlopig maximum van 390.829 overnachtingen in het jaar 2019. Goed voor een gemiddelde 

jaarlijkse groei van 8,4% al moet gezegd worden dat het meerekenen van de 

vakantiewoningen sinds 2017 daartoe heeft bijgedragen. In 2020 kende de toeristische sector 

door corona een enorme terugval en zakte het aantal overnachtingen in de Vlaamse Ardennen 

terug tot 216.491 wat bijna een halvering betekende. 

Toch heeft de toeristische sector in de Vlaamse Ardennen zich kranig getoond en noteerden 

we relatief weinig stopzettingen of faillissementen. Integendeel zelfs, in de zomermaanden 

wist de verblijfssector in de Vlaamse Ardennen het telkens weer beter te doen dan in de 

normale zomers in de jaren daarvoor. Het toonde de kracht van het toerisme in de Vlaamse 

Ardennen. De Vlaamse Ardennen staat al lang gekend als een ‘Leisure’-regio en dit kwam 

tijdens de coronapandemie in combinatie met het fenomeen van vakantie in eigen land, nog 

meer tot uiting. Neem daarbij het feit dat de logies in de Vlaamse Ardennen gekend zijn voor 

klein en charmant en vaak niet als hoofdberoep worden uitgebaat, maakt dat het risico op 

faillissement veel minder aanwezig is. Uiteraard mogen de overheidsmaatregelen niet 

onderschat worden. Alle overheidsniveaus hebben initiatieven genomen opdat de sector het 

hoofd boven water kon houden en de economie gered kon worden. Naast technische 

werkloosheid waren initiatieven als de stimulusmaatregelen in de toeristische sector, zeker 

welgekomen. De cijfers voor 2021 bevestigen alvast de weerbaarheid en de veerkracht van 

het verblijfstoerisme in de Vlaamse Ardennen. Met 323.314 overnachtingen steeg het 

verblijfstoerisme in het 2de coronajaar met 106.823 overnachtingen, goed voor een stijging van 

49,3%. De stijging komt met 105.983 overnachtingen bijna uitsluitend toe aan de binnenlandse 

overnachtingen tegenover slechts 840 overnachtingen van toeristen met herkomst uit het 

buitenland. De beperkte impact van het zakentoerisme op de overnachtingscijfers is één van 

de redenen maar ook de Ronde van Vlaanderen zonder publiek en het schrappen van de 

Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, maakte hier zeker ook een verschil. Voor 2022 

ziet het er alvast heel bemoedigend uit wanneer de Ronde van Vlaanderen als groot 

internationaal uithangbord, weer ongeremd kan plaatsvinden en de toeristische online 

campagne weer op volle toeren kan beginnen draaien. 

Luc Hoorens 

Voorzitter 
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1. ORGANISATIESTRUCTUUR                                                                           

 

1.1.  Wijzigingen vzw-structuur Toerisme Vlaamse Ardennen 

 

1.1.1. Nieuwe vertegenwoordiger privaat lid 

 

Robert Gruwez verliet op 1 juli 2021 het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 

nadat hij zijn ontslag had ingediend als coördinator. Per 1 september 2021 werd Ruben 

De Coninck als nieuwe coördinator van het RLVA aangesteld en werd hij tevens 

afgevaardigd als nieuwe vertegenwoordiger voor het RLVA in de algemene 

vergadering van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw.  

Voor de vervanging van Robert Gruwez als bestuurder in de raad van bestuur van 

Toerisme Vlaamse Ardennen vzw werd binnen de categorie van de private leden een 

oproep gedaan om zich kandidaat te stellen voor het vrijgekomen 

bestuurdersmandaat. Op de algemene vergadering van 14 december 2021 werd na 

het houden van verkiezen Ruben De Coninck als nieuwe bestuurder benoemd door 

de algemene vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Algemene Vergadering Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2021 
 

Provincie Vertegenwoordiger Functie 

TOV Leentje Grillaert Gedeputeerde 

TOV Katia Versieck Algemeen Manager 

TOV Mieke Belmans Manager 

TOV Pierre Goffaux Manager 

TOV Hilde De Sutter Bestuurder TOV 

TOV Johan Browaeys Bestuurder TOV 

TOV Tim Bottelberge 
Afdelingshoofd Marketing & 
Communicatie 

TOV Deborah Ongena Consulent verblijfstoerisme TOV 

 

Steden/Gemeenten Vertegenwoordiger Functie 

Brakel Marijn 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 Schepen 

Lierde Steven Vekeman Schepen 

Maarkedal Isabel Van Quickelberghe Schepen 

Oosterzele Orville Cottenie Schepen 

Oudenaarde Robin 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 

 

Verenigingen/instanties Vertegenwoordiger Functie 

RLVA Robert Gruwez Coördinator 

Horeca Vlaamse Ardennen Luc Beert  Zaakvoerder 

CRVV Geert Joris Directeur 

Unizo Vlaanderen Hendrik Vandermarliere Zaakvoerder 

Pasar Z.O.-Vlaanderen Marie-Claire Martens  Regioverantwoordelijke 

 



1.3.  Raad van Bestuur Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2021 
 

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 

 
 
1.4.  Gemachtigden Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2021 
 

Mandaat Gemachtigde Vereniging / Instantie 

Voorzitter Luc Hoorens Herzele 

Ondervoorzitter Janna Bauters Horebeke 

Penningmeester Herman De Vos KVVV Zottegem 

Secretaris Wim Haesebeyt TOV (regiocoördinator) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. STATUTAIRE WERKING                                                                            

 

2.1.  Raad van Bestuur dd° 2 februari 2021 
 

De raad van bestuur kwam samen op dinsdag 2 februari 2021 om 14u met video vergadering 

via Teams MS. 

Aanwezig:  
 

- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Hilde De Sutter, Marnic De Meulemeester, Hendrik  

        Vandermarliere, Robert Gruwez, Katia Versieck, Brecht Cassiman 

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

- verontschuldigd: Janna Bauters, Mieke Belmans 

Agenda: 
 

- Goedkeuring verslag voorgaande vergadering dd.17 november 2020 via Teams MS. 

 - stand van zaken campagne 2020 en rebranding infozuilen 

 - voorbereidingscampagne 2021 

 - goedkeuring marketingactieplan en budget 2021 

 - bespreking en goedkeuring agenda AV TVA en idee geschenkmanden 

- Aanpassing budget TVA 2021 na goedkeuring koepelproject 

- Campagne 2021 

 - stand van zaken campagne 2020 

 - aanpak 2021 

  - Insiders 

  - TOV/TVA 

- Samenwerkingsproject VA-Pajottenland 

- Sectorwerking 

 - Voortzetting traject ‘Toeristische onthaalnetwerken’ 

- Varia 

 

2.2. Raad van Bestuur dd° 30 maart 2021 

 De raad van bestuur kwam samen op dinsdag 30 maart 2021 om 14u met video vergadering 

via Teams MS 

 

 



 

Aanwezig: 

- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Marnic De Meulemeester, Janna Bauters, Brecht Cassiman,

        Robert Gruwez, Mieke Belmans 

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

               Temmerman, Arno Van Laethem (stagiair TVA) 

- verontschuldigd: Hilde De Sutter, Katia Versieck, Hendrik Vandermarliere 

Agenda: 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 2 februari 2021 via Teams MS 

- Verlenging toeristische campagne Vlaamse Ardennen 2021 met Insiders Online 

- Gunning opdracht conceptontwikkeling en (eind)redactie magazine VA 2021 

- Heropstart traject ‘Toeristische onthaalnetwerken Vlaamse Ardennen’ 

- Samenwerkingsproject ‘Samen voor streekversterking’ (VA-Pajottenland) 

 - aangevraagde budgetwijziging Leader VA 

 - lopende activiteiten ikv samenwerking met Leader Pajottenland 

- Varia 

2.3. Raad van Bestuur dd° 1 juni 2021 

 De raad van bestuur kwam op dinsdag 1 juni 2021 om 14u samen online via Teams MS 

 Aanwezig: 

- stemgerechtigd: Janna Bauters, Marnic De Meulemeester, Brecht Cassiman, M. Belmans 

- aanwezig met volmacht: Luc Hoorens 

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

              Temmerman, Boris De Wolf (Toerisme Oost-Vlaanderen) 

- verontschuldigd: Hilde De Sutter, Katia Versieck, Hendrik Vandermarliere, Luc Hoorens, 

         Hendrik Vandermarliere 

Agenda: 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 30 maart 2021 

- Bespreking en goedkeuring jaarverslag TVA 2020 

- Agenda algemene vergadering TVA dd. 22 juni  

- Campagne 2021 

- Opstart toeristisch seizoen 2021 

- opening toeristisch seizoen op 14 juni bij The Outsider (Oudenaarde) 

- publieksmoment SWP Pajot-VA te Hemelveerdegem 

- Visie en planning TOV voor uitbreiding wandelproduct 

- Stand van zaken oproep landschapsparken in Vlaanderen 



2.4. Algemene vergadering dd° 22 juni 2021 

De algemene vergadering kwam samen op dinsdag 22 juni 2021 om 16u met video 

vergadering via Teams MS 

- stemgerechtigde leden: Katia Versieck (TOV), Dirk Martens (Gavere), Ann Panis 

(Geraardsbergen), Luc Hoorens (Herzele), Janna Bauters (Horebeke), Sofie Bauters 

(Kruisem), Isabel Van Quickelberghe (Maarkedal), Orville Cottenie (Oosterzele), Marnic De 

Meulemeester en Robin De Vos (Oudenaarde), Els Gallopyn (St.-Lievens-Houtem), Sandy 

Vermeulen (Wortegem-Petegem), Paul Lievens (Zottegem), Peter Van Den Haute (Zwalm), 

Marc Carlier (VVV Brakel), Herman De Vos (KVVV Zottegem), Luc Beert (Horeca Vlaamse 

Ardennen), Marie-Claire Martens (Pasar) 

- verontschuldigd: Mieke Belmans (TOV), Johan Browaeys (TOV), Hendrik Vandermarliere 

(Unizo), Geert Joris (CRVV) 

- niet-stemgerechtigden: Silke Van der Schraeghe (Wortegem-Petegem), Wim Haesebeyt, 

An De Pauw en Vera De Temmerman (Regiocoördinatie Vlaamse Ardennen) 

Agenda: 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 8 december 2020 via Teams MS 

- Bespreking en goedkeuring jaarverslag 2020 

 - bespreking van het jaarverslag 2020 

 - bespreking en goedkeuring van de jaarrekeningen TVA 2020 

- Toelichting bij de lopende campagne Vlaamse Ardennen 2021 

- Stand van zaken lopende en nieuwe projecten 

        - Leaderproject ‘Beleef meer i/d Vlaamse Ardennen’ 

        - Samenwerkingsproject ‘Samen voor streekversterking’ (VA en Pajottenland) 

- Visie en uitbreiding wandelproducten in Oost-Vlaanderen 

- Varia 
 

2.5. Raad van Bestuur dd° 7 september 2021 

De raad van bestuur kwam samen op dinsdag 7 september 2021 om 14u met video 

vergadering via Teams MS. 

Aanwezig:  

- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Janna Bauters, Marnic De Meulemeester, Mieke Belmans, 

        Brecht Cassiman  

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

- verontschuldigd: Katia Versieck, Hilde De Sutter, Robert Gruwez, Hendrik Vandermarliere 



Agenda: 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 1 juni 2021 

- Jaarverslag 2019-2020 Informatieveiligheidscel TOV en Oost-Vlaamse Regio’s 

- Stand van zaken campagne 2021 

- Budgetcontrole TVA 2021 

- Boek ‘De Vlaamse Ardennen een dro(ne)ombeeld 

- Heropstart sectorwerking 

- Netwerkmoment 11 en 12 oktober 2021 voor logies en gemeenten 

- Stand van zaken oproep landschapsparken in Vlaanderen 

- Varia 

2.6. Raad van Bestuur dd° 19 oktober 2021 

De raad van bestuur kwam samen op dinsdag 19 oktober 2021 om 14u met video 

vergadering via Teams MS 

Aanwezig:  

- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Janna Bauters, Hendrik Vandermarliere, Mieke Belmans, 

Brecht Cassiman, Katia Versieck 

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

- verontschuldigd: Hilde De Sutter, Robert Gruwez, Marnic De Meulemeester 

Agenda:  

- Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 7 september 2021 

- Gunningsverslag marktbevraging ontwikkelen videomateriaal Vlaamse Ardennen 

- Voorstel tot samenwerking met het VRT-programma 

- Indiening impulsproject ‘Drempeltoerisme’ 

- Eerste voorstel budget TVA 2022 

- Varia 

 - vervanging van Robert Gruwez en Hilde De Sutter 

 - Vervolg initiatief boek ‘Droom/dronebeeld in de Vlaamse Ardennen’ 

2.7. Raad van Bestuur dd° 30 november 2021 

De raad van bestuur  kwam samen op dinsdag 30 november 2021 om 14u met video 

vergadering via Teams MS 

Aanwezig:  

- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Marnic De Meulemeester, Janna Bauters, Brecht Cassiman, 

        Katia Versieck, Mieke Belmans 

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



Agenda: 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 19 oktober 2021 

- Samenwerkingsovereenkomst raamcontract TOV voor vertalingen 

- Gunningsverslag marktbevraging nieuw videomateriaal Vlaamse Ardennen 

- Voorstel tot samenwerking met het VRT-programma 

- Definitief voorstel budget 2022 en meerjarenbegroting 2022-23-24 

- Bestek nieuwe toeristische campagnes Vlaamse Ardennen 2022-2023-2024 

- Opmaken agenda algemene vergadering dd.14/12/2021 

- Varia 

2.7. Algemene vergadering dd° 14 december 2021 

De algemene vergadering kwam samen op dinsdag 14 december om 16u via Teams MS. 

Aanwezigheden: 

- stemgerechtigde leden: Katia Versieck (TOV), Mieke Belmans (TOV), Marijn Devalck 

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

Bauters (Horebeke), Sofie Bauters (Kruisem), Steven Vekeman (Lierde), Isabel Van 

Quickelberghe (Maarkedal), Orville Cottenie (Oosterzele), Marnic De Meulemeester en 

Robin De Vos (Oudenaarde), Els Gallopyn (St-.Lievens-Houtem), Sandy Vermeulen 

(Wortegem-Petegem), Paul Lievens (Zottegem), Peter Van Den Haute (Zwalm), Marc Carlier 

(VVV Brakel), Herman De Vos (KVVV Zottegem), Marie-Claire Martens (Pasar), Hendrik 

Vandermarliere (Unizo) en Geert Joris (CRVV) 

- niet-stemgerechtigden: Ruben De Coninck (RLVA), Silke Van de Schraeghe (Wortegem-

Petegem), Annelies Lenoir (Ronse), Eva Roels (Oudenaarde), Paul Kellens (Herzele), Tine 

Van Trimpont (Geraardsbergen), Karine Van Steenberge (Zottegem), Wim Haesebeyt, An 

De Pauw  en Vera De Temmerman (Regiocoördinatie Vlaamse Ardennen), Erna Antoine 

(schepen Lierde), Heidi Knop (schepen Herzele) 

- verontschuldigd: Johan Browaeys (TOV), Luc Beert (Horeca Vlaamse Ardennen) 

Agenda:  

- Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 22 juni 2021 via Teams MS 

- Statutaire werking: 

  - benoemen nieuwe bestuurder na ontslag Robert Gruwez (RLVA) 

- Feiten en nieuwe cijfers toerisme in de Vlaamse Ardennen 

- Voorstel marketingactieplan en budget 2022 en meerjarenbegroting 2022-23-24 

- Varia 

 - logistieke ondersteuning voor realisatie camperplaatsen 

 - BK Tijdrijden in Gavere 



3. ACTIVITEITENVERSLAG                                                          

3.1.  Productontwikkeling 
 

3.1.1.  Rebranding infozuilen Toerisme Vlaamse Ardennen 
 

Ook in 2021 werd verder werk gemaakt van de rebranding van de 82 bestaande 

toeristische infozuilen in de Vlaamse Ardennen. Anders dan bij de creatie van 

de infozuilen, werd ditmaal beroep gedaan op de gemeenten en diverse 

attracties in de Vlaamse Ardennen om op basis van het nieuwe concept tekst- 

en fotomateriaal voor elke infozuil aan te leveren.  

Het aanleveren van het nieuwe materiaal gebeurde echter zeer gespreid en 

ook de nodige tijd om de aangeleverde input na te zien en te verwerken ontbrak 

vaak om snel vooruitgang te boeken. Hierdoor zullen de vernieuwde infozuilen 

eerder maar tegen de zomer van 2022 kunnen geplaatst worden. 

De lay-out wordt gratis verzorgd door de dienst lay-out van TOV. Voor de 

productie van de stickers werd al een budget vrijgemaakt in het boekjaar 2019. 

Enkel kosten voor de copywriting en de vertalingen werden gefaseerd over 

diverse werkjaren in de jaarlijkse uitgaven opgenomen onder de post ‘Vertaling 

nieuw merk naar nieuwe toeristische producten. 

 

Budget 2019 (Marktpositionering) : € 10.000 (nog te betalen kosten)  

Geraamde kost stickers & plaatsing: €   9.577 (vermoedelijk in 2022) 

Budget 2021 (Vertaling nieuw merk): € 20.000 

Kosten 2021 : - auteursrechten foto :  €        48,40 

                        - extra vertalingen :  €      591,46 

 

3.1.2. Digitaal wandelportaal Vlaamse Ardennen 

Ook in 2021 werd het digitaal wandelportaal 

door de gemeenten vrij intensief gebruikt, zij 

het minder dan in het startjaar 2020 bij de 

uitbraak van corona. Het aantal routes steeg 

van 104 verder naar 160 wandelroutes en in 

totaal maakten 13 van de 16 gemeenten al 

gebruik van het wandelportaal.  

Kosten 2021 : € 520,30 (jl. hostingskost en rechten domeinnaam + mandril) 



3.2. Marketing en promotie 
 

3.2.1.   Toeristische campagne 2021 

a. Het succes van een meerjarige onlinecampagne 

Ondanks corona zijn er in de afgelopen jaren 

belangrijke stappen vooruit gezet om de Vlaamse 

Ardennen als een volwaardige toeristische 

bestemming in de markt te zetten.  

Er werd gekozen voor een stapsgewijze, 

meerjarige aanpak in combinatie met een 

vernieuwende manier van online promotievoeren. De meerjarige en stapsgewijze aanpak 

bestond erin eerst werk te maken van de creatie van het nieuwe merk en de nieuwe huisstijl 

‘In de Vlaamse Ardennen’ (2019). In 2020 werd met de nieuwe regiowebsite als spil in de 

hele communicatiemix een tweede belangrijke stap gezet alvorens het nieuwe merk met de 

nieuwe huisstijl en de vier nieuwe verhaallijnen in de zomer van 2020 werd gelanceerd. 

Vervolgens kon in 2021 de aandacht volop gaan naar het uitrollen van het nieuwe merk, het 

verhogen van het bereik of het aantal contacten en van de conversie of het omzetten van 

contacten en interesse in nieuwe, concrete boekingen via een sterke onlinecampagne.  

Deze doorgedreven onlinecampagne via de sociale media werd aan de hand van de 

contentkalender dag na dag en heel het jaar aangehouden. Waar Facebook een grote 

impact had op de kwantiteit van het aantal bezoekers zorgde Instagram voor een grotere 

betrokkenheid bij de volgers. Tegelijkertijd werden doorheen het jaar nieuwe verhalen 

gecreëerd door samenwerking met copywriters en influencers of werden ‘Take overs’ 

georganiseerd om nieuwe verhalen van toeristen nagenoeg in ‘real time’ op de social 

mediakanalen van Toerisme Vlaamse Ardennen te laten verschijnen. Al deze nieuwe 

verhalen werden vervolgens omgezet in aantrekkelijke webpagina’s op de regiowebsite als 

permanent aanbod met telkens talrijke bezienswaardigheden, logies, streekproducten, fiets- 

en wandelproducten die in de kijker worden gezet voor potentiële bezoekers. 

Deze manier van online campagne voeren, zorgde voor sterke resultaten die de 

vooropgestelde doelen vaak overschreden: 

- Aantal sessies op regiowebsite: 119.569 

- Aantal volgers Facebook: 47.000 volgers (+ 8.000) 

- Aantal volgers Instagram: 16.600 volgers (+ 2.800) 

- Aantal inschrijvingen op e-nieuwsbrief: 26.000 (+ 8.150 in 2021) 

- Aantal verspreide magazines: 30.000ex. waarvan 3.875 per post op aanvraag 



Deze resultaten werden mede mogelijk gemaakt door optimalisatie (SEO) van de 

zoekresultaten op Google. Het aantal nieuwe inschrijvingen op de e-nieuwsbrief lag met 

8.150 nieuwe inschrijvingen 5 maal hoger dan was vooropgesteld en met het bereikte aantal 

volgers op FB en IG zit Toerisme Vlaamse Ardennen bij de koplopers onder de toeristische 

regio’s in Vlaanderen. Het aantal sessies op de nieuwe regiowebsite bereikte met 119.569 

sessies 96% van het vooropgestelde doel.  

b. Samenwerking met bureau ‘Insiders Online BV’ en het budget 2021 

Deze campagne werd uitgewerkt met het bureau 

‘Insiders Online BV’ uit Nl. met wie de opdracht van 

de campagne 2020 kon worden verlengd. Met 

hetzelfde bureau werd ook al in 2019 samengewerkt 

bij de uitwerking van de nieuwe marktpositionering en 

het nieuwe merk ‘In de Vlaamse Ardennen’. 

Bij de samenwerking ging steeds de nodige aandacht naar de strategische aanpak om de 

gewenste doelgroepen en de gewenste doelmarkten duidelijk af te bakenen. Zo werd in 2021 

na het versoepelen van de coronamaatregelen al iets meer ingezet op de Nederlandse markt. 

De targets werden opnieuw bijgesteld en ook nieuwe targets werden toegevoegd zoals onder 

meer het geval was voor de distributie van het nieuwe magazine. 

Het opmaken van de contentkalender en het uitwerken van de social media strategie vormde 

de kern van de toeristische online campagne. De contentkalender werd op jaarbasis uitgezet 

met de mogelijkheid om driemaandelijks bij te sturen na interactie met de gemeentelijke 

toeristische diensten en de brede toeristische sector. Tussendoor werd het nodige onderzoek 

gedaan, de copywriting verzorgd en fotomateriaal verzameld voor op IG, FB en de website. 

Deze campagne liep tot half februari 2022 en werd afgesloten met een grondige evaluatie en 

met tips voor de toekomst. 

Voor de campagne werd in 2021 een budget uitgetrokken van € 50.000 incl. BTW evenredig 

verdeeld onder de kostenposten ondersteuning en advies, productie en media. En een extra 

budget van € 10.000 incl. BTW werd voorzien voor de distributie (portkosten) van het 

magazine. 

Budget  : € 60.000 incl. BTW 

Kosten 2021  : € 56.566,20 incl. BTW 



3.2.2. Extra kosten online promotie  

De samenwerking met het bureau voor de 

campagne voorziet niet in de creatie van nieuwe 

content maar enkel in het aanpassen van de 

content voor gebruik op de sociale mediakanalen 

voor de online campagne. Daarom wordt 

geregeld ook beroep gedaan op copywriters of 

extra influencers om nieuwe verhalen die passen 

binnen de nieuwe marktpositionering van de 

Vlaamse Ardennen, te schrijven.  

Enkele voorbeelden van nieuwe verhalen in 2021 waarvoor de copywriting werd gebruikt voor 

de aanmaak van nieuwe webpagina’s en posts op de sociale media zijn:  

- Tips voor de paasvakantie (ritje met 2 pk’tjes,…) 

- ‘Meerdaagse wandeltrektocht’ of ‘Met de kano op de Dender’ 

- Logies met zwembad en kindvriendelijke logies 

- Herfsttips: logeren in grote vakantiewoningen of historische panden of bij de stoof 

Budget: € 5.000 

Kosten: € 2.616,32 

 
3.2.3. Toeristisch magazine Vlaamse Ardennen 

Om de toeristische regio Vlaamse Ardennen volgens de nieuwe 

marktpositionering met de 4 verhaallijnen, de 3 doelgroepen en de 

persoonlijke verhalen van de inwoners en toeristische ondernemers als 

tone-of-voice in de markt te zetten, werd gekozen om wederom een 

toeristisch magazine uit te geven. Hiervoor werd na een marktbevraging 

beroep gedaan op toerismejournalist Marijn Follebout uit Gavere voor de 

eindredactie van het magazine. Doorheen het jaar werd samengewerkt 

met verschillende influencers om nieuwe verhalen en fotomateriaal te 

ontwikkelen waarna de eindredacteur al het materiaal verzamelde en het magazine met extra 

artikels en teksten tot een mooi, afgewerkt geheel wist te kneden.  

De opmaak werd verzorgd door de dienst lay-out van TOV en voor het drukwerk werd na een 

marktbevraging samengewerkt met drukkerij Lowyck. 
 

Budget: € 35.000 

Kosten: € 28.374,87 

 



3.2.4. Herdruk toeristische kaarten  

De 2 toeristische kaarten ‘Verrassend 

wandelen’ en ‘Authentiek Genieten’ werden  

in 2021 herdrukt op 2 x 15.000 ex. 

Een praktisch informatiemiddel met veel tips 

en trips, ideaal voor bezoekers die nog niet 

goed met de regio bekend zijn. 

Voor het drukwerk werd een marktbevraging 

gedaan en werd de opdracht gegund aan 

drukkerij Botteldoorn uit Maarkedal.  

Oplage    : 2 x 15.000 ex. = 30.000 ex. 

Budget             : € 10.000 

Kosten   : €   9.667,20 

 

3.2.5. Pers en PR 

Pers en PR-kosten of kosten voor influencers, bloggers en copywriters, het ligt tegenwoordig 

allemaal dicht bij mekaar. De kosten van veel van deze contacten vallen onder campagne-

kosten of kosten voor online promotie. De aandacht van de pers voor toerisme is vaak het 

resultaat van 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 die vaak leiden 

tot een veelheid aan persartikels.  

In het jaarverslag van TVA worden enkel persartikels of reportages in de pers opgenomen 

waarvoor TVA financieel is tussengekomen. Zo ook in 2021. 

 In 2021 werden volgende persacties financieel ondersteund:  

- 5-6/07/2021: ‘Radio 2 komt naar Oudenaarde’ met een reportage over Oudenaarde en de 

regio in het programma ‘Zot veel vakantie’ dat op 5 en 6 juli bij het begin van de vakantie via 

nationale live-uitzendingen en via live video op de Radio 2 app en vlogs (dus ook digitaal) 

verspreid wordt. TVA nam de kosten op zich voor gratis overnachting (2 pers. x 2 nachten) in 

het Leopoldhotel te Oudenaarde.  

Budget: € 2.500 

Kosten: €    360 

 

 



3.2.6. Toolkit Vlaamse Ardennen 

Bij de lancering van de nieuwe marktpostionering en het nieuwe 

merk ‘In de Vlaamse Ardennen’ werd de kostenpost ‘Toolkit 

Vlaamse Ardennen’ in het leven geroepen. In 2020 werden hiermee 

de opmaakkosten betaald voor een aantal foldertemplates in 

Indesign om de brede toeristisch sector te ondersteunen bij de 

promotie van hun toeristisch product en waarbij de merknaam ‘In de Vlaamse Ardennen’ is 

opgenomen. De toolkit bevat onder meer ook de huisstijlgids en is terug te vinden op het 

digitaal platform www.vlaamseardennen.sector.tov.be. In 2021 werden nog geen andere 

initiatieven op dit vlak genomen. 

Kosten : €   0  

 

3.2.7. Vertaling merk naar nieuwe toeristische producten 

 Ook deze kostenpost werd in het leven geroepen om met het nieuwe merk aan 

de slag te gaan in allerhande toepassingen om het nieuwe merk meer zichtbaar te 

maken en tot leven te brengen.  

In 2021 werden hiermee de kosten voor de licentieovereenkomst met de 

landschapsfotograaf Bart Heirweg uit Oudenaarde betaald alsook enkele extra 

kosten (2de reeks vertalingen en archiefkosten fotomateriaal) voor de rebranding 

van de infozuilen. 

 

 

Budget: € 20.000 

Kosten: €   3.819,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlaamseardennen.sector.tov.be/


3.3. Regio- en sectorwerking 
 

3.3.1. Sectormomenten met de brede toeristische sector 
 

Samenkomen met de  brede toeristische sector was door corona moeilijk in 2021.  

In de Vlaamse Ardennen kon in het kader van het ambassadeurstraject op initiatief en met 

middelen van TOV enkel de opleiding ‘Klantgerichtheid’ doorgaan en werden de 

streekverkenningsdagen geschrapt.  

Ook in het vroege najaar werden enkele fysieke 

bijeenkomsten mogelijk gemaakt: 

- ambtenarenoverleg op 3 september 2021 te Ronse; 

- streekverkenning ‘Beleefbare Dendervallei’ in  

  Geraardsbergen op 14 september 2021; 

- jaarlijks sectormoment ‘Beleefbare Dendervallei’ op  

  18 november 2021 in Hôpital Notre-Dame à la Rose in Lessines; 

- 2 netwerkmomenten met de logies van de Vlaamse  

  Ardennen i.s.m. EVA en CRVV en de streekwinkel  

  ‘Boerkoos’ op maandag 11 oktober 2021 in de    

  voormiddag in het CRVV in Oudenaarde en op  

  dinsdag 12 oktober 2021 in De Wattenfabriek in  

  Herzele. 

Budget regio- en sectorwerking : € 3.185 

Kosten sectorwerking  : €    835,15 

3.3.2. Ambtenarenoverleg 

Het ambtenarenoverleg in de Vlaamse Ardennen is viermaal doorgegaan zoals ook gepland. 

Enkel in september kon de vergadering fysiek doorgaan bij de regiocoördinatie Toerisme 

Vlaamse Ardennen. De ambtenaren van de gemeenten konden er het nieuwe magazine en 

de twee herdrukte toeristische kaarten afhalen.  

Hierbij een kort overzicht van de overlegmomenten met de belangrijkste agendapunten: 

- 16/03/2021: Ambtenarenoverleg om 14.00u via Teams MS online – 13 gemeenten 

                      - voorstelling van de Wandelzesdaagse Brussel-Gent, Pajottenland-VA 

                      - heropstart traject onthaalnetwerken m.m.v. stagiair Arno Van Laethem  

                      - stand van zaken rebranding toeristische infozuilen VA 

                      - nieuws uit TOV, TV: https://sector.tov.be/category/regios/vlaamse-ardennen/ 

                      - nieuwe oproepen subsidieprogramma’s Leader, PDPO, Interreg, Erasmus+ 

                      - uitwisseling informatie gemeenten en regiowerking onderling 

https://sector.tov.be/category/regios/vlaamse-ardennen/


- 17/06/2021: Ambtenarenoverleg om 9.30u via Teams MS online – 14 gemeenten 

                      - toelichting online en offline promotiecampagne TVA 2021 

                      - publieksevenement ‘8x Zomeren in de Vlaamse Ardennen en Pajottenland 

                      - stand van zaken rebranding infozuilen 

                      - stand van zaken Leaderproject ‘Beleef meer i/d Vlaamse Ardennen’ 

                      - nieuws uit TOV 

                      - varia 

- 03/09/2021 : Bijzonder ambtenarenoverleg om 9.30u via Teams MS – 4 gemeenten 

                       - op de agenda één central onderwerp: herwerking 3 wandelnetwerken 

                           - toelichting vernieuwde aanpak opmaak nieuwe wandelnetwerkkaarten 

                           - toelichting indienen nieuwe trajectaanpassingen (via routedokter)  

                       - varia 

- 07/10/2021 : Ambtenarenoverleg om 9.30u bij TVA in Ronse – 9 gemeenten 

                       - verwelkoming nieuwe collega’s toerismeambtenaren 

                       - toelichting bij het nieuwe magazine ‘In de Vlaamse Ardennen’ 

                       - opvolging herwerking wandelnetwerken Vlaamse Ardennen 

                       - stand van zaken rebranding toeristische infozuilen Vlaamse Ardennen 

                       - actualisatie drempelvrij toerisme – indienen nieuw impulsproject 

                       - heropstart van de sectorwerking in de Vlaamse Ardennen 

                       - varia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PROJECTWERKING                                                                  

 

4.1.  Leaderproject ‘Samen voor streekversterking’ (VA – Pajottenland) 

Dit Leaderproject is een samenwerking tussen de Leader Vlaamse Ardennen en Leader 

Pajottenland+. Het werd opgestart in 2018 voor 2,5 jaar. Door corona werden de acties 

tijdelijk gestaakt. Een projectverlenging werd aangevraagd en goedgekeurd tot juni 2022.  

Door het wegvallen van Roeland Cappon als leadercoördinator in het voorjaar 2020, heeft 

Leader Vlaamse Ardennen zich als projectpartner teruggetrokken en zijn enkel Pajottenland+ 

en TVA nog actief betrokken bij het project.  

In 2021 werd een stagiair van de Erasmus Hogeschool Brussel aangetrokken om volgende 

nieuwe toeristische productideeën die uit het traject waren voortgekomen, uit te werken: 

- toeristische valorisatie van de Populier-van-Hier-wandelroute: in overleg met Toerisme 

Geraardsbergen, De Gavers en De Helix werd het idee van een mini-leaderproject ingediend 

bij Leader VA om deze wandelroute toeristisch aantrekkelijker te maken door samenwerking 

met de gidsenwerking en door initiatieven om de wandelroute meer belevingsvol te maken 

door het inrichten van 3 alternatieve startpunten (De Gavers, De Helix en de Bosberg), met 

een klompenwandeling in De Gavers en met belevingselementen in De Helix. Ook de horeca 

langs de route op het wandelknooppuntennetwerk zou meer betrokken worden.  

Op 20 september 2020 besliste Toerisme Geraardsbergen om het Leaderproject met een 

budget van € 10.000 waarvan 65% subsidie toch niet in te dienen. Voor de beperkte subsidie 

was het schrijfwerk en de financiële opvolging te tijdrovend. Het inzetten van gidsen en het 

herwerken van de wandelbrochure met eigen middelen, blijft wel de bedoeling. 

- wandelzesdaagse van Brussel tot Gent door 

Pajottenland en Vlaamse Ardennen: 

in de Vlaamse Ardennen werd het idee van een meerdaagse 

wandeltocht al opgepikt en in de praktijk omgezet in een 

wandelvijfdaagse ‘Met 5 in bed’ onder enkele logiesuitbaters 

in het Geraardsbergse. Pajottenland+ en TVA namen ook het 

initiatief om met deze wandelzesdaagse een gelijkaardig 

project op te zetten dat uitmondde in een mooie wervende 

brochure en een website www.wandelzesdaagse.be. De kosten hiervoor werden gedragen 

door Pajottenland+.  

 

http://www.wandelzesdaagse.be/


In het kader van het samenwerkingsproject werd op zondag 4 juli een publieksmoment 

georganiseerd in Hemelveerdegem. Er werd een fiets- en een wandeltocht georganiseerd 

met onderweg gegidste rondleidingen en stopplaatsen voor een hapje en een drankje. Op de 

gezamenlijke promotiestand van TVA en Pajottenland+ werd de brochure van de 

Wandelzesdaagse (8.000ex) en ook de zomerbrochure ‘8x Zomeren in Vlaamse Ardennen 

en het Pajottenland’ (20.000ex) verspreid. De zomerbrochure met 4 wandel- en 4 

fietsroutes uit beide regio’s werd ontwikkeld en bekostigd door TVA. 

Het samenwerkingsproject ‘Samen voor streekversterking’ heeft als specifieke doelstelling 

werk te maken van een vernieuwd toeristisch onthaal. Daarom werd beslist op vraag van 

de sector om een promotiefilmpje te maken om aan de vele nieuwe toeristische infopunten 

(infokantoren, logies en attracties) die uit het ambassadeurstraject zijn voortgekomen, aan te 

bieden. Na een marktbevraging waar slechts 2 bureaus op intekenden, werd de opdracht 

toegewezen aan Story Me uit Gent voor een bedrag van € 20.000 incl. BTW. De opdracht 

werd met overlopende rekeningen volledig ten laste gelegd van het boekjaar 2021 maar zal 

pas begin 2022 in uitwerking kunnen gaan. 

Budget Leader 2021   : Sectorwerking: € 16.815       /  Infrastructuur + Video: € 28.000 

Kosten Leader 2021   : Sectorwerking: €   2.394,06  /  Video: € 20.000 

Subsidies (95%) 2021: Sectorwerking: €   2.274,36  /  Video: € 19.000 

4.2.  Leaderproject ‘Beleef meer in de Vlaamse Ardennen’ 

Dit Leaderproject als opvolger van het afgelopen project ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse 

Ardennen’ startte in 2021 en loopt nog tot juni 2023. Het project werd als investeringsproject 

ingediend aangezien in het totaalbudget van € 200.000 meer dan 50% of € 143.000 aan 

investeringen vervat zitten. Het creatief uitdenken en het voorbereiden van de investeringen 

is het grootste werk in dit project en vraagt de nodige tijd om van idee en ontwerp tot 

concrete uitwerking te komen. Hieronder volgt een stand van zaken van het project dd. 

31/12/2021 bij het indienen van de 2de declaratie: 

- Eurovélo 5 fietsroute (Ronse) : Ronse nam een projectbudget op van € 55.000 incl. BTW 

voor het realiseren van belevingselementen langs deze 

langeafstandsfietsroute. Na een terreinverkenning werd beslist 

het budget gedeeltelijk in te zetten voor de realisatie van 

kunstzinnige rustbanken met de getuigenheuvels en het 

spoorwegverleden als inspiratiebron. Ook in de reconstructie 

van een vervallen seinhuisje en het versterken van de beleving 

van een gerestaureerd spoorweghuisje met een licht en klankspel, zal geïnvesteerd worden. 

Het stadsbestuur van Ronse is trekker bij deze overheidsopdracht die volop aan de gang is. 



- Uitkijkpunt op bunker (Oosterzele) : vanuit het idee om oude trambanen en Romeinse 

heerwegen als vergeten weginfrastructuren te verbinden 

tot belevingsvolle toeristisch-recreatieve routes is het idee 

ontstaan om een uitkijkpunt te bouwen op een oude 

bunker in Gijzenzele. Het ontwerp van het uitkijkpunt 

werd ondertussen goed bevonden door het 

gemeentebestuur van Oosterzele. Het beperkte beschikbare budget van € 8.500 incl. BTW 

kan mogelijk nog verhoogd worden vanuit het projectbudget van EVA. 

- Historische tuin domein de Ghellinck (Wortegem-Petegem) : hier kregen de ideeën al 

vorm tijdens het project ‘Landschapsbeleving’ maar was het budget 

en de tijd ontoereikend. Vanuit de lokale heemkundige kring ‘Bouvelo’ 

werden enkele creatieve insteken gedaan voor diverse kleine, 

originele creaties verspreid over het domein. De marktbevraging 

wordt momenteel voorbereid voor een budget van € 10.000 incl. BTW. Ook hier zijn de 

ideeën groter dan het beschikbare budget en worden de prijsoffertes afgewacht. 

- Erfgoed en spiritualiteit (Maarkedal en Oudenaarde): het gemeentebestuur van 

Maarkedal had het idee om het plafond van de Sint-Vincentiuskapel in 

Etikhove te beschilderen naar een schilderij van Valerius De Saedeleer. Om 

technische redenen werd van dit idee afgestapt en wordt momenteel 

gedacht aan een gelijkaardig project ‘Kunst in kapellen’. Dit idee wordt 

momenteel verder onderzocht en kan gekoppeld worden aan het idee van 

‘Mysterieuze bomen’ in Oudenaarde waar ook een link met kapelletjes kan 

gelegd worden. Maarkedal en Oudenaarde kregen elk een projectbudget van € 15.000 incl. 

BTW toegewezen. 

- Monumentale lemen bijenkast en een audiobeleving met geluidservaring op basis 

van verhalen en geluiden uit een dorp. Voor deze erfenis uit het 

kunstproject  ‘Kunst&Zwalm’ worden momenteel gesprekken 

gevoerd met de gemeenten Herzele en Horebeke om deze 

kunstobjecten in deze gemeenten te implementeren. Het budget van 

EVA ten bedrage van € 30.000 incl. BTW kan hiervoor worden aangesproken. 

TVA heeft als hoofdpromotor geen aandeel in de investeringen maar beschikt wel over een 

projectbudget van € 30.000 incl. BTW te spreiden voor uitgaven voor promotie en 

participatie. Zonder realisaties is het moeilijk om promotie te doen en door corona was het 

ook moeilijk aan participatie te doen. 

Budget TVA 2021: € 10.000 

Kosten TVA 2021: € 0 



5.  STREEKWERKING                                                                      

 
5.1. Plaatselijke Groep (PG) Leader Vlaamse Ardennen 
 

a. Overgangsperiode 2021-2022 

Door de coronapandemie hebben in 2021 niet alleen veel leaderprojecten vertraging 

opgelopen maar hebben de landbouw en de plattelandsontwikkeling ook heel erg geleden. 

Daarom werden volgende extra maatregelen genomen voor de leaderwerking enerzijds en 

voor landbouw en platteland in het algemeen anderzijds: 

- overgangsmaatregelen PDPO III: de zesjarige leaderperiode van 2014 – 2020 werd met 2 

jaar verlegd tot eind 2022 met extra budget voor Leader Vlaamse Ardennen t.b.v. € 548.000.  

Hiervoor diende het LOS verlengd en aangepast te worden en diende het daarenboven 

rekening te houden met een aantal aanbevelingen van de Vlaamse regering die op basis van 

het rapport ‘Impact van de coronacrisis op het Vlaamse platteland’ zoals: eenzaamheid op 

het platteland, lokale landbouw en korte keten, biodiversiteit. Verder werd beslist dat met dit 

extra budget slechts 1 projectoproep zou gelanceerd worden in de loop van 2021. 

b. PG-werking 

In 2021 kwam de PG online samen op volgende 6 bijeenkomsten: 

- 11 februari, 25 maart, 29 juni, 23 september, 4 november en 7 december 2021 

Het Dagelijks bestuur kwam enkel samen op 29 juni 2021 ter bespreking van de werking na 

Covid-19, de communicatie over Leader VA en de peter- en meterschappen van projecten. 

Op 28 januari 2021 werd een infosessie georganiseerd voor de nieuw goedgekeurde 

leaderprojecten waarbij het koepelproject VLA20/02 ‘Beleef meer in de Vlaamse Ardennen’. 

Op 11 februari 2021 werd voor het SWP18/LEA/01 ‘Samen voor streekversterking’ een 

budgetwijziging voor € 20.000 van investeringen naar externe prestaties goedgekeurd voor 

het ontwikkelen van een promotievideo voor toeristisch infopunten in de Vlaamse Ardennen. 

Wim Haesebeyt zetelt als regiocoördinator in de bestuursorganen (PG en DB). 

c. Nieuwe projectoproepen 2021 

In 2021 werd een nieuwe projectoproep gelanceerd met de restmiddelen t.b.v. € 30.000 uit 

de periode 2014-2020. De Populier-van-hier wandelroute werd onder impuls van TVA als 

projectidee gelanceerd maar werd door Toerisme Geraardsbergen uiteindelijk niet ingediend 

waarna het project ‘Samentuin De Kanteling’ in Herzele het volledige budget binnenhaalde.  

De nieuwe oproep voor de overgangsperiode 2021-2022 werd gelanceerd in maart 2021 

online waarna pas in juni 2021 nieuwe projecten zullen worden goedgekeurd. 



5.2.  Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 

In september 2021 werd Ruben De Coninck als nieuwe coördinator voor het RLVA 

aangetrokken en werd hij tevens als nieuwe bestuurder in de raad van bestuur van TVA 

benoemd door de Algemene Vergadering van TVA op de zitting van 8 december 2021.  

TVA is dan weer op haar beurt vertegenwoordigd in de raad van bestuur en algemene 

vergadering van RLVA om er de toeristische sector te vertegenwoordigen. 

Onder leiding van het RLVA werd in 2021 een conceptnota ingediend bij de Vlaamse 

Regering voor de kandidatuurstelling van de Vlaamse Ardennen als landschapspark.  

TOV en TVA werden daarbij betrokken om vooral op vlak van de belevingswaarde en de 

USP van de Vlaamse Ardennen de nodige input te leveren. De ingediende conceptnota was 

uiteindelijk voldoende om verder als landschapspark in aanmerking te komen en een 

masterplan in te dienen tegen maart 2022. Hiervoor kreeg het van de Vlaamse Regering een 

werkbudget van € 100.000 toegewezen en ook de provincie Oost-Vlaanderen financiert met 

€ 50.000 in de personeelskost voor de realisatie van het masterplan. 

5.3. Streekmotor23 

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

lokale, actuele uitdagingen. Op die manier wordt het maatschappelijk engagement in de 

regio bevorderd en het landschap van de Vlaamse Ardennen versterkt en draagt het bij 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 al 42 projecten gesteund nadat in 2021 

weer 10 nieuwe projecten konden worden goedgekeurd. 

Jaarlijkse bijdrage tem 2021: € 1.400 

5.4.  Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) 

EVA is sinds 2020 een erkende erfgoedcel en telt 12 gemeenten in de Vlaamse Ardennen.  

Voor het in 2021 nieuw opgestarte Leaderproject ‘Beleef meer in de VA’ trok TVA als 

hoofpromotor EVA aan als copromotor. In dit project nemen zij de plaats in van het RLVA dat 

eerder betrokken was bij het project ‘Landschapsbeleving’. In het project beschikt EVA over  

een eigen projectbudget van € 34.000 waarvan € 30.000 voor investeringen en € 4.000 voor 

werkingskosten. De eigen inbreng van EVA bedraagt hierin 35% of € 11.900 waarvan een 

deel kan terugvloeien van mogelijke partners waarmee zal worden samengewerkt. 

In 2021 diende EVA ook het bovenlokaal cultuurproject ‘Er zit vuur in mij’ in om in 2022 en 

2023 te werken rond ‘Van Gogh in de Vlaamse Ardennen’. TVA ondersteunde het idee als 

partnerorganisatie onder meer voor het uitstippelen van Van Gogh’s louterende voettocht 

van de Borinage naar Horebeke. Een mogelijke goedkeuring wordt verwacht in 2022. 



5.5.  Natuurpunt Vlaamse Ardennen 

Na de samenwerking met Natuurpunt Vlaamse Ardennen in het kader van het project 

‘Landschapsbeleving’ werd de samenwerking in 2021 verdergezet met het project ‘Beleef 

meer in de Vlaamse Ardennen’. 

5.6.  Beleefbare Dendervallei en het overlegplatform GTO Ruimte voor water 

De ‘Beleefbare Dendervallei’ is een toeristisch samenwerkingsverband van de steden en 

gemeenten langs de Dender van Dendermonde tot in het Waalse Ath. Een samenwerking 

tussen 2 gewesten, 3 provincies en 11 gemeenten waaronder Geraardsbergen die behoort 

tot de regio Vlaamse Ardennen. Sinds 2021 is er geen projectmedewerker meer maar wordt 

het samenwerkingsverband getrokken vanuit de 3 provincies en 4 regio’s. Toerisme 

Scheldeland is de grootste regio in het samenwerkingsverband en neemt de coördinerende 

rol op om het actieplan in uitvoering te brengen. 

In 2021 werd de vernieuwde fietsgids Dendervallei’ gelanceerd in het voorjaar samen met 

de eerste Franstalige versie ‘Les plus belles balades dans la vallée de la Dendre’. Met deze 

fietsgids met 8 fietsroutes kunnen Franstalige toeristen per fiets de Dendervallei verkennen 

met vertrekpunten in Dendermonde, Aalst, Ninove, Geraardsbergen, Lessines en Ath (3 

routes). 

Voor het wandelen werd door TOV in 2021 volop ingezet op het uitvoeren van routescans 

om de mogelijkheden op vlak van een eventuele uitbreiding van het wandelaanbod in de 

Dendervallei in te kunnen schatten. 

Ook het initiatief van The Outsider met kanoafvaarten op de Dender werd promotioneel 

maximaal ondersteund op de website en via de sociale mediakanalen van TVA. 

Door corona werd het aantal sectormomenten beperkt gehouden tot: 

- 1 streekverkenning ‘Beleefbare Dendervallei’ in Geraardsbergen op 14 september 2021 in  

  het kader van het ambassadeurstraject; 

- organisatie van het jaarlijks sectormoment op 18 november 2021 in Hôpital Notre-Dame à  

  la Rose in Lessines; 

 

 

 

 

 



6. REKENINGEN  2021                                                                                                                          
 

6.1.   Beginbalans 2021 

NAAM  OMSCHRIJVING     BEDRAGEN          (in euro’s)  

ACTIEF           130.460,17 

Materiaal        p.m. 

 Allerhande materialen                 p.m.  

Vorderingen < 1 j.               3.912,43 

 Nog te ontvangen opbrengsten                 3.797,83  

 Over te dragen kosten                    114,60  

Liquide middelen        126.547,74 

 Kas       72,53  

 KBC Zichtrekening             126.475,21  

PASSIEF           130.460,17 

Eigen Vermogen           109.195,76 

 Kapitaal 109.195,76  

Schulden < 1 j.         21.264,41 

 Nog te betalen kosten              21.264,41  
 

 

6.2.   Resultatenrekening  2021 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN           (in euro’s)  

ONTVANGEN         133.229,00 

Financiële bijdragen             111.854,00 

 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  

 KVVV Zottegem            25,00  

 GVVV Vlaamse Ardennen            0,00  

Bedrijfsopbrengsten        21.375,00 
 

BO-Leader Samenwerkingsproject                  21.375,00 
 

 
BO-Leaderproject Leeuwergem                          0,00 

 

 BO-Andere                           0,00  

Financiële opbrengsten                   0,00 
 

Intresten KBC 0,00 
 



 
 
6.3.   Eindbalans rekeningen 2021 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN             (in euro’s)  

ACTIEF          138.771,48 

Materiaal           p.m. 

 Materiaal allerhande                         p.m.  

Vorderingen < 1 j.        25.440,09 

 Nog te ontvangen opbrengsten           25.440,09  

Liquide middelen        113.331,39 

 Kas                      66,88  

 KBC Zichtrekening            113.264,51  

    

PASSIEF      138.771,48 

Eigen Vermogen        113.765,78 

 Kapitaal           113.765,78  

Schulden < 1j.          25.005,70 

 Nog te betalen kosten             25.005,70  

 
 
 
 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN           (in euro’s)  

UITGAVEN          128.658,98 

Werkingskosten               2.530,94 

 Lidmaatschappen en hostingskosten                     602,41  

 Administratie                     916,80  

 Vergaderingen en recepties                       90,00  

 Verzekeringen                     921,73  

 Onkostenvergoeding bestuurders 0,00  

    

Promotie - algemeen          97.584,59 

 Campagne 56.566,20  

 Online promotie  2.616,32  

 Nieuw magazine (ontw. + druk)                28.374,87  

 Herdruk 2 toeristische kaarten                  9.667,20  

 Toolkit Vlaamse Ardennen                         0,00  

 Pers & PR                     360,00  

 Leader ‘Beleef meer i/d VA’- promo                         0,00  

    

Productontwikkeling          25.219,89 

 Vertaling nieuw merk naar nieuw prod                  3.819,89  
 

Streekfonds VA 1.400,00                

 Leader SWP Pajot-VA - infra                20.000,00  

    

Regiowerking             3.229,21 

 Sectorwerking                     835,15            

 Leader SWP Pajot-VA - werking 2.394,06  

 Leader Beleef meer i/d VA - participat                         0,00  

    

Financiële kosten                    94,35 

 Bank- en beheerskosten            94,35  



6.4.  Toelichting bij de rekeningen 2021 
 
Met € 133.229,00 aan inkomsten en € 128.658,98 aan uitgaven wordt het boekjaar 2021 met 

een kleine winstmarge van € 4.570,02 afgesloten. Hierdoor stijgen de reserves van  

€ 109.195,76 einde 2020 naar € 113.765,78 einde 2021.  

Aan inkomstenzijde vinden we de jaarlijkse financiële bijdrage van TOV (50%), de leden-

gemeenten (50%) en van de private leden (€ 300), goed voor een totaal van € 111.854. 

De bedrijfsinkomsten in 2021 worden geraamd op € 21.375 als nog te ontvangen 

opbrengsten in de vorm van subsidies uit het Leader Samenwerkingsproject. Het nieuwe 

Leaderproject ‘Beleef meer i/d Vlaamse Ardennen’ zit nog in een beginfase en door corona 

konden nog geen participatietrajecten worden doorlopen waardoor er ook nog geen kosten 

en dus ook geen opbrengsten zijn. Het leaderproject ‘Kasteel van Leeuwergem’ werd 

wegens ingebrekestelling van de promotor door de PG Leader Vlaamse Ardennen stopgezet 

waardoor dit project zonder kosten, noch opbrengsten voor TVA wordt afgesloten. 

Er zijn andermaal geen financiële inkomsten uit interesten op de reserves. 
 

Aan uitgavenzijde is de kostenpost promotie veruit de grootste uitgavenpost met een totale 

uitgave van € 97.584,59 wat toch nog € 30.915,41 minder is dan de € 128.500 die werd 

begroot. Redenen zijn het wegvallen van de promotiekosten voor het leaderproject ‘Kasteel 

van Leeuwergem’ (€ 6.000), het uitblijven van investeringen voor de Toolkit (Rebranding) 

Vlaamse Ardennen (€ 10.000) en de lichte minderuitgaven voor het nieuwe magazine  

(€ 6.625), de campagne (€ 3.434) en de kosten voor Pers & PR (€ 2.140). 
 

De werkingskosten werden in 2021 zowat gehalveerd in vergelijking met de begroting.  

Enkel de kosten voor verzekeringen, administratie (taksen, post, kleine uitgaven) en de 

hostingskosten voor de website en lidmaatschappen bleven op peil. Onkosten voor 

vergaderingen en recepties en onkostenvergoedingen voor de bestuurders vielen door 

corona zo goed als volledig weg. 
 

Op vlak van productontwikkeling werd een overheidsopdracht goedgekeurd van € 20.000 

voor het ontwikkelen van nieuw videomateriaal. 70% van de kosten werd betaald in 2021, 

voor de resterende 30% werd een voorziening aangelegd voor nog te betalen kosten.  

De jaarlijkse licentie met een landschapsfotograaf en extra kosten voor de rebranding van de 

infozuilen vallen onder de post ‘Vertalen merk naar nieuwe producten’ (€ 3.819) en ook de 

jaarlijkse bijdrage van € 1.400 (voor een termijn van 4 jaar) aan Streekmotor23 valt onder 

productontwikkeling.  

De kosten voor de regio- en sectorwerking zijn ook in het tweede coronajaar beperkter 

uitgevallen dan begroot. De participatieve trajecten in diverse Leaderprojecten werden door 

corona verder uitgesteld. Een publieksmoment in het kader van het Samenwerkingsproject 



Pajottenland-Vlaamse Ardennen’ kon in de zomer wel corona-proof worden georganiseerd  

(€ 2.394) alsook 2 netwerkmomenten met de logiessector in het najaar‘ (€ 835).  

De financiële kosten in 2021 bedragen € 94,35.  

 

6.5.  Controleverslag rekeningen 2021 
 

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 26 april 2022 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 2021 door passende verantwoordingsstukken zijn gestaafd. 
  

Voor de afsluit van de rekeningen 2021 werden de regularisaties van 2020 deels verwerkt en 

deels doorgeschoven naar 2021 en werden nieuwe regularisaties m.b.t. 2021 ingeschreven 

met volgende nieuwe overlopende rekeningen als resultaat: € 25.440,09 aan ‘Nog te 

ontvangen opbrengsten’ en € 25.005,70 aan ‘Nog te betalen kosten’. 
 

Regularisatie overlopende rekeningen 2020: 

- € 3.797,83 nog te ontvangen opbrengsten waarvan € 2.576,34 voor uitgaven voor het 

Leader SWP in februari 2020 werden in 2021 nog niet ontvangen. De resterende € 1.221,49 

aan subsidies zullen niet worden ontvangen omdat de kosten voor 3 nieuwe infozuilen voor 

‘Kasteel van Leeuwergem’ wegens stopzetting van het project niet werden gedeclareerd. De 

kostprijs van de 3 infozuilen (€ 1.879,21) zal in 2022 worden gerecupereerd  bij doorverkoop 

aan de gemeenten voor 100% waarna ze als extra opbrengsten kunnen worden afgeboekt. 

- € 114,60 over te dragen kosten voor verzekeringen in 2021, werden ten laste genomen in 

2021 maar betaald in 2020; 

- € 21.264,41 nog te betalen kosten waarvan € 1.489 voor Pers en PR, € 558,46 voor Online 

promotie en € 7.963,95 voor campagnekosten. De voorziening van € 10.000 voor kosten 

voor de rebranding van de infozuilen en de resterende schuld van € 1.253 voor uitgaven voor 

‘Toeren met taxi’s’ werden in 2021 nog niet uitbetaald. 

Nieuwe overlopende rekeningen 2021: 

- € 25.440,09 nog te ontvangen opbrengsten waarvan € 3.797,83 als Leadersubsidies 

voor uitgaven in 2020 (traject toeristisch onthaalnetwerk), € 21.375 als Leadersubsidies voor 



uitgaven in 2021 (publieksmoment en nieuwe video’s) en € 267,26 terugbetaling 

boodschappen gebouw door RLVA; 

- € 25.005,70 nog te betalen kosten waarvan € 10.000 als voorziening voor kosten voor de 

rebranding infozuilen Vlaamse Ardennen en € 1.253 als een resterende schuld voor het 

project ‘Toeren met taxi’s’ en ook nog € 7.727,30 aan kosten voor de campagne 2021-2022 

en € 6.024,50 als saldo nog te betalen voor de ontwikkeling van nieuw videomateriaal voor 

het ‘Project toeristisch onthaal’.  

 

Tenslotte werden ook de saldi per 31-12-2021 van de bankrekening en de kassa van 

Toerisme Vlaamse Ardennen als volgt vastgesteld: 

    - KBC Zichtrekening  :  € 113.264,51 

    - Kas    :  €          66,88 

 

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

afsluit van de rekeningen van 2021, kan de eindbalans 2021 van de vzw Toerisme Vlaamse 

Ardennen als volgt beknopt worden weergegeven: 
 

ACTIEF OMSCHRIJVING        138.771,48    

        Liquide middelen 

 

 

        Vorderingen < 1 j. 

 

Kas 

KBC Zichtrekening 

 

Nog te ontvangen opbrengsten 

      113.331,39   

           66,88      

 113.264,51   

        25.440,09   

    25.440,09 

PASSIEF OMSCHRIJVING       138.771,48 

        Eigen Vermogen 

 

        Schulden < 1 j. 

 

Reserves 

 

Nog te betalen kosten 

      113.765,78  

113.765,78 

        25.005,70 

  25.005,70 

 

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

verlenen aan de raad van bestuur door de rekeningen van 2021 goed te keuren. 

 

 

Melissa Dheere    Herman De Vos    Jurgen Soetens 

Toezichthouder    Penningmeester    Extern toezichthouder 

 

 



6.6   Budget 2021 – 2022                                                                                                                                                                               

IN- & UITGAVEN 2021 Budget 2021 
IN/UIT 

31-12-2021 
Budget 2022 IN- & UITGAVEN 2022 

     

TOTALE ONTVANGSTEN 149.603,00 133.229,00 164.694,00 TOTALE ONTVANGSTEN 

Financiële bijdragen 111.879,00 111.854,00 111.879,00 Financiële bijdragen 

FB Gemeenten 55.778,00 55.778,00 55.778,00 FB Gemeenten 

FB TOV 55.776,00 55.776,00 55.776,00 FB TOV 

FB Private leden 325,00 300,00 325,00 FB Private leden 

Bedrijfsopbrengsten 37.674,00 21.375,00        

21.375,00 

52.765,00 Bedrijfsopbrengsten 

BO Leader SWP Pajot-VA 34.174,00 21.375,00        

21.375,00 

24.010,00      

24.010,00 

BO Leader SWP Pajot-VA 

BO Leaderpr. Leeuwergem 3.500,00 0,00 13.000,00      

13.000,00 

BO Leader Beleef meer i/d VA 

BO Andere 0,00 0,00 15.755,00 BO Drempeltoerisme 

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

Intresten 50,00 0,00 50,00 Intresten 

     
TOTALE UITGAVEN 208.000 128.658,98 198.000,00 TOTALE UITGAVEN 

Werkingskosten 6.000 2.530,94 6.000,00 Werkingskosten 

Lidmaatschap en hostingskost 700 602,41 700,00 Lidmaatschap en hostingskost 

Administratie 1.000 916,80 1.000,00 Administratie 

Vergaderingen en recepties 2.500 90,00 2.500,00 Vergaderingen en recepties 

Onkostenverg. bestuurders 800 0,00 800,00 Onkostenverg. bestuurders 

Verzekeringen 1.000 921,73 1.000,00 Verzekeringen 

Promotie 128.500 97.584,59 145.500,00 Promotie 

Campagne 60.000 56.566,20 40.000,00 Campagne 

Online promotie 5.000 2.616,32 5.000,00 Online promotie 

Magazine 

 

35.000 28.374,87 10.000,00 Magazine 

 Herdruk toeristische kaart 10.000,00 9.667,20 10.000,00 Nieuwe toer. kaart Slow Down 

Toolkit Vlaamse Ardennen 10.000,00 0,00          

9.667,20 

5.000,00 Toolkit Vlaamse Ardennen 

Pers & PR 2.500,00 360,00 2.500,00 Pers & PR 

Leader Beleef meer i/d VA 6.000,00 0,00 12.000,00 Leader Beleef meer i/d VA 

   21.000,00 Impulsproj. Drempeltoerisme 

   40.000,00 TV-promotie 

Productontwikkeling 49.400 25.219,89      14.400,00 Productontwikkeling 

Vertalen merk  nieuwe prod. 

prprodproducte 

20.000,00 

 

3.819,89 5.000,00 Vertalen merk  nieuwe prod. 

prprodproducte Leader SWP Pajot-VA (infra) 28.000,00 20.000,00 8.000,00 Leader SWP Pajot-VA (infra) 

Streekmotor23 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Streekmotor23 

Regio- en sectorwerking 24.000,00 3.229,21 32.000 Regio- en sectorwerking 

Sectorwerking 

 

3.185,00 835,15 4.200,00 Sectorwerking 

 Leader SWP Pajot-VA 16.815,00 

 

2.394,06 19.800,00 Leader SWP Pajot-VA 

Leaderp Beleef meer i/d VA 4.000,00 0,00 8.000,00 Leader Beleef meer i/d VA 

Financiële kosten 100,00 94,35 100,00 Financiële kosten 

Bank- en beheerskosten 100,00 94,35 100,00 Bank- en beheerskosten 
 

Reserves Raming 2021 Effectief Raming 2022 Reserves 

Begin jaar 109.195,76 109.195,76 113.765,78 Begin jaar 

Meer- of minderuitgave  (58.397,00)     4.570,02  (33.306,00) Meer- of minderuitgave 

Einde jaar   50.798,76 113.765,78   80.459,78 Einde jaar 
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VOORWOORD 
 

Al sinds de bankencrisis in 2008 verkeert de economie wereldwijd in moeilijke tijden. Het 

toerisme was in al die jaren één van de uitzonderingen met een gestage jaarlijkse groei van 

om en bij de 5%. Dat kon zeker ook gezegd worden van het toerisme in Vlaanderen en in het 

bijzonder in de Vlaamse Ardennen. In 2008 groeide het aantal overnachtingen in de Vlaamse 

Ardennen tot 203.245 overnachtingen waarna de groei verder werd uitgebouwd tot het 

voorlopig maximum van 390.829 overnachtingen in het jaar 2019. Goed voor een gemiddelde 

jaarlijkse groei van 8,4% al moet gezegd worden dat het meerekenen van de 

vakantiewoningen sinds 2015 daartoe heeft bijgedragen. In 2020 kende de toeristische sector 

door corona een enorme terugval en zakte het aantal overnachtingen in de Vlaamse Ardennen 

terug tot 216.491 wat bijna een halvering betekende. 

Toch heeft de toeristische sector in de Vlaamse Ardennen zich kranig getoond en noteerden 

we relatief weinig stopzettingen of faillissementen. Integendeel zelfs, in de zomermaanden 

wist de verblijfssector in de Vlaamse Ardennen het telkens weer beter te doen dan in de 

normale zomers in de jaren daarvoor. Het toonde de kracht van het toerisme in de Vlaamse 

Ardennen. De Vlaamse Ardennen staat al lang gekend als een ‘Leisure’-regio en dit kwam 

tijdens de coronapandemie in combinatie met het fenomeen van vakantie in eigen land, nog 

meer tot uiting. Neem daarbij het feit dat de logies in de Vlaamse Ardennen gekend zijn voor 

klein en charmant en vaak niet als hoofdberoep worden uitgebaat, maakt dat het risico op 

faillissement veel minder aanwezig is. Uiteraard mogen de overheidsmaatregelen niet 

onderschat worden. Alle overheidsniveaus hebben initiatieven genomen opdat de sector het 

hoofd boven water kon houden en de economie gered kon worden. Naast technische 

werkloosheid waren initiatieven als de stimulusmaatregelen in de toeristische sector, zeker 

welgekomen. De cijfers voor 2021 bevestigen alvast de weerbaarheid en de veerkracht van 

het verblijfstoerisme in de Vlaamse Ardennen. Met 323.314 overnachtingen steeg het 

verblijfstoerisme in het 2de coronajaar met 106.823 overnachtingen, goed voor een stijging van 

49,3%. De stijging komt met 105.983 overnachtingen bijna uitsluitend toe aan de binnenlandse 

overnachtingen tegenover slechts 840 overnachtingen van toeristen met herkomst uit het 

buitenland. De beperkte impact van het zakentoerisme op de overnachtingscijfers is één van 

de redenen maar ook de Ronde van Vlaanderen zonder publiek en het schrappen van de 

Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, maakte hier zeker ook een verschil. Voor 2022 

ziet het er alvast heel bemoedigend uit wanneer de Ronde van Vlaanderen als groot 

internationaal uithangbord, weer ongeremd kan plaatsvinden en de toeristische online 

campagne weer op volle toeren kan beginnen draaien. 

Luc Hoorens 

Voorzitter 
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1. ORGANISATIESTRUCTUUR                                                                           

 

1.1.  Wijzigingen vzw-structuur Toerisme Vlaamse Ardennen 

 

1.1.1. Nieuwe vertegenwoordiger privaat lid 

 

Robert Gruwez verliet op 1 juli 2021 het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 

nadat hij zijn ontslag had ingediend als coördinator. Per 1 september 2021 werd Ruben 

De Coninck als nieuwe coördinator van het RLVA aangesteld en werd hij tevens 

afgevaardigd als nieuwe vertegenwoordiger voor het RLVA in de algemene 

vergadering van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw.  

Voor de vervanging van Robert Gruwez als bestuurder in de raad van bestuur van 

Toerisme Vlaamse Ardennen vzw werd binnen de categorie van de private leden een 

oproep gedaan om zich kandidaat te stellen voor het vrijgekomen 

bestuurdersmandaat. Op de algemene vergadering van 14 december 2021 werd na 

het houden van verkiezen Ruben De Coninck als nieuwe bestuurder benoemd door 

de algemene vergadering. 
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1.2. Algemene Vergadering Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2021 
 

Provincie Vertegenwoordiger Functie 

TOV Leentje Grillaert Gedeputeerde 

TOV Katia Versieck Algemeen Manager 

TOV Mieke Belmans Manager 

TOV Pierre Goffaux Manager 

TOV Hilde De Sutter Bestuurder TOV 

TOV Johan Browaeys Bestuurder TOV 

TOV Tim Bottelberge 
Afdelingshoofd Marketing & 
Communicatie 

TOV Deborah Ongena Consulent verblijfstoerisme TOV 

 

Steden/Gemeenten Vertegenwoordiger Functie 

Brakel Marijn 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 Schepen 

Lierde Steven Vekeman Schepen 

Maarkedal Isabel Van Quickelberghe Schepen 

Oosterzele Orville Cottenie Schepen 

Oudenaarde Robin 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 

 

Verenigingen/instanties Vertegenwoordiger Functie 

RLVA Robert Gruwez Coördinator 

Horeca Vlaamse Ardennen Luc Beert  Zaakvoerder 

CRVV Geert Joris Directeur 

Unizo Vlaanderen Hendrik Vandermarliere Zaakvoerder 

Pasar Z.O.-Vlaanderen Marie-Claire Martens  Regioverantwoordelijke 
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1.3.  Raad van Bestuur Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2021 
 

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 

 
 
1.4.  Gemachtigden Toerisme Vlaamse Ardennen vzw per 01-01-2021 
 

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° 2 februari 2021 
 

De raad van bestuur kwam samen op dinsdag 2 februari 2021 om 14u met video vergadering 

via Teams MS. 

Aanwezig:  
 

- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Hilde De Sutter, Marnic De Meulemeester, Hendrik  

        Vandermarliere, Robert Gruwez, Katia Versieck, Brecht Cassiman 

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

- verontschuldigd: Janna Bauters, Mieke Belmans 

Agenda: 
 

- Goedkeuring verslag voorgaande vergadering dd.17 november 2020 via Teams MS. 

 - stand van zaken campagne 2020 en rebranding infozuilen 

 - voorbereidingscampagne 2021 

 - goedkeuring marketingactieplan en budget 2021 

 - bespreking en goedkeuring agenda AV TVA en idee geschenkmanden 

- Aanpassing budget TVA 2021 na goedkeuring koepelproject 

- Campagne 2021 

 - stand van zaken campagne 2020 

 - aanpak 2021 

  - Insiders 

  - TOV/TVA 

- Samenwerkingsproject VA-Pajottenland 

- Sectorwerking 

 - Voortzetting traject ‘Toeristische onthaalnetwerken’ 

- Varia 

 

2.2. Raad van Bestuur dd° 30 maart 2021 

 De raad van bestuur kwam samen op dinsdag 30 maart 2021 om 14u met video vergadering 

via Teams MS 
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Aanwezig: 

- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Marnic De Meulemeester, Janna Bauters, Brecht Cassiman,

        Robert Gruwez, Mieke Belmans 

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

               Temmerman, Arno Van Laethem (stagiair TVA) 

- verontschuldigd: Hilde De Sutter, Katia Versieck, Hendrik Vandermarliere 

Agenda: 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 2 februari 2021 via Teams MS 

- Verlenging toeristische campagne Vlaamse Ardennen 2021 met Insiders Online 

- Gunning opdracht conceptontwikkeling en (eind)redactie magazine VA 2021 

- Heropstart traject ‘Toeristische onthaalnetwerken Vlaamse Ardennen’ 

- Samenwerkingsproject ‘Samen voor streekversterking’ (VA-Pajottenland) 

 - aangevraagde budgetwijziging Leader VA 

 - lopende activiteiten ikv samenwerking met Leader Pajottenland 

- Varia 

2.3. Raad van Bestuur dd° 1 juni 2021 

 De raad van bestuur kwam op dinsdag 1 juni 2021 om 14u samen online via Teams MS 

 Aanwezig: 

- stemgerechtigd: Janna Bauters, Marnic De Meulemeester, Brecht Cassiman, M. Belmans 

- aanwezig met volmacht: Luc Hoorens 

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

              Temmerman, Boris De Wolf (Toerisme Oost-Vlaanderen) 

- verontschuldigd: Hilde De Sutter, Katia Versieck, Hendrik Vandermarliere, Luc Hoorens, 

         Hendrik Vandermarliere 

Agenda: 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 30 maart 2021 

- Bespreking en goedkeuring jaarverslag TVA 2020 

- Agenda algemene vergadering TVA dd. 22 juni  

- Campagne 2021 

- Opstart toeristisch seizoen 2021 

- opening toeristisch seizoen op 14 juni bij The Outsider (Oudenaarde) 

- publieksmoment SWP Pajot-VA te Hemelveerdegem 

- Visie en planning TOV voor uitbreiding wandelproduct 

- Stand van zaken oproep landschapsparken in Vlaanderen 
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2.4. Algemene vergadering dd° 22 juni 2021 

De algemene vergadering kwam samen op dinsdag 22 juni 2021 om 16u met video 

vergadering via Teams MS 

- stemgerechtigde leden: Katia Versieck (TOV), Dirk Martens (Gavere), Ann Panis 

(Geraardsbergen), Luc Hoorens (Herzele), Janna Bauters (Horebeke), Sofie Bauters 

(Kruisem), Isabel Van Quickelberghe (Maarkedal), Orville Cottenie (Oosterzele), Marnic De 

Meulemeester en Robin De Vos (Oudenaarde), Els Gallopyn (St.-Lievens-Houtem), Sandy 

Vermeulen (Wortegem-Petegem), Paul Lievens (Zottegem), Peter Van Den Haute (Zwalm), 

Marc Carlier (VVV Brakel), Herman De Vos (KVVV Zottegem), Luc Beert (Horeca Vlaamse 

Ardennen), Marie-Claire Martens (Pasar) 

- verontschuldigd: Mieke Belmans (TOV), Johan Browaeys (TOV), Hendrik Vandermarliere  

  (Unizo), Geert Joris (CRVV) 

- niet-stemgerechtigden: Silke Van der Schraeghe (Wortegem-Petegem), Wim Haesebeyt,  

  An De Pauw en Vera De Temmerman (Regiocoördinatie Vlaamse Ardennen) 

Agenda: 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 8 december 2020 via Teams MS 

- Bespreking en goedkeuring jaarverslag 2020 

 - bespreking van het jaarverslag 2020 

 - bespreking en goedkeuring van de jaarrekeningen TVA 2020 

- Toelichting bij de lopende campagne Vlaamse Ardennen 2021 

- Stand van zaken lopende en nieuwe projecten 

        - Leaderproject ‘Beleef meer i/d Vlaamse Ardennen’ 

        - Samenwerkingsproject ‘Samen voor streekversterking’ (VA en Pajottenland) 

- Visie en uitbreiding wandelproducten in Oost-Vlaanderen 

- Varia 

 

2.5. Raad van Bestuur dd° 7 september 2021 

De raad van bestuur kwam samen op dinsdag 7 september 2021 om 14u met video 

vergadering via Teams MS. 

Aanwezig:  

- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Janna Bauters, Marnic De Meulemeester, Mieke Belmans, 

        Brecht Cassiman  

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

- verontschuldigd: Katia Versieck, Hilde De Sutter, Robert Gruwez, Hendrik Vandermarliere 
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Agenda: 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 1 juni 2021 

- Jaarverslag 2019-2020 Informatieveiligheidscel TOV en Oost-Vlaamse Regio’s 

- Stand van zaken campagne 2021 

- Budgetcontrole TVA 2021 

- Boek ‘De Vlaamse Ardennen een dro(ne)ombeeld 

- Heropstart sectorwerking 

- Netwerkmoment 11 en 12 oktober 2021 voor logies en gemeenten 

- Stand van zaken oproep landschapsparken in Vlaanderen 

- Varia 

2.6. Raad van Bestuur dd° 19 oktober 2021 

De raad van bestuur kwam samen op dinsdag 19 oktober 2021 om 14u met video 

vergadering via Teams MS 

Aanwezig:  

- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Janna Bauters, Hendrik Vandermarliere, Mieke Belmans, 

Brecht Cassiman, Katia Versieck 

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

- verontschuldigd: Hilde De Sutter, Robert Gruwez, Marnic De Meulemeester 

Agenda:  

- Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 7 september 2021 

- Gunningsverslag marktbevraging ontwikkelen videomateriaal Vlaamse Ardennen 

- Voorstel tot samenwerking met het VRT-programma 

- Indiening impulsproject ‘Drempeltoerisme’ 

- Eerste voorstel budget TVA 2022 

- Varia 

 - vervanging van Robert Gruwez en Hilde De Sutter 

 - Vervolg initiatief boek ‘Droom/dronebeeld in de Vlaamse Ardennen’ 

2.7. Raad van Bestuur dd° 30 november 2021 

De raad van bestuur  kwam samen op dinsdag 30 november 2021 om 14u met video 

vergadering via Teams MS 

Aanwezig:  

- stemgerechtigd: Luc Hoorens, Marnic De Meulemeester, Janna Bauters, Brecht Cassiman, 

        Katia Versieck, Mieke Belmans 

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

- Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 19 oktober 2021 

- Samenwerkingsovereenkomst raamcontract TOV voor vertalingen 

- Gunningsverslag marktbevraging nieuw videomateriaal Vlaamse Ardennen 

- Voorstel tot samenwerking met het VRT-programma 

- Definitief voorstel budget 2022 en meerjarenbegroting 2022-23-24 

- Bestek nieuwe toeristische campagnes Vlaamse Ardennen 2022-2023-2024 

- Opmaken agenda algemene vergadering dd.14/12/2021 

- Varia 

2.7. Algemene vergadering dd° 14 december 2021 

De algemene vergadering kwam samen op dinsdag 14 december om 16u via Teams MS. 

Aanwezigheden: 

- stemgerechtigde leden: Katia Versieck (TOV), Mieke Belmans (TOV), Marijn Devalck 

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

Bauters (Horebeke), Sofie Bauters (Kruisem), Steven Vekeman (Lierde), Isabel Van 

Quickelberghe (Maarkedal), Orville Cottenie (Oosterzele), Marnic De Meulemeester en 

Robin De Vos (Oudenaarde), Els Gallopyn (St-.Lievens-Houtem), Sandy Vermeulen 

(Wortegem-Petegem), Paul Lievens (Zottegem), Peter Van Den Haute (Zwalm), Marc Carlier 

(VVV Brakel), Herman De Vos (KVVV Zottegem), Marie-Claire Martens (Pasar), Hendrik 

Vandermarliere (Unizo) en Geert Joris (CRVV) 

- niet-stemgerechtigden: Ruben De Coninck (RLVA), Silke Van de Schraeghe (Wortegem-

Petegem), Annelies Lenoir (Ronse), Eva Roels (Oudenaarde), Paul Kellens (Herzele), Tine 

Van Trimpont (Geraardsbergen), Karine Van Steenberge (Zottegem), Wim Haesebeyt, An 

De Pauw  en Vera De Temmerman (Regiocoördinatie Vlaamse Ardennen), Erna Antoine 

(schepen Lierde), Heidi Knop (schepen Herzele) 

- verontschuldigd: Johan Browaeys (TOV), Luc Beert (Horeca Vlaamse Ardennen) 

Agenda:  

- Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 22 juni 2021 via Teams MS 

- Statutaire werking: 

  - benoemen nieuwe bestuurder na ontslag Robert Gruwez (RLVA) 

- Feiten en nieuwe cijfers toerisme in de Vlaamse Ardennen 

- Voorstel marketingactieplan en budget 2022 en meerjarenbegroting 2022-23-24 

- Varia 

 - logistieke ondersteuning voor realisatie camperplaatsen 

 - BK Tijdrijden in Gavere 
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3. ACTIVITEITENVERSLAG                                                          

3.1.  Productontwikkeling 
 

3.1.1.  Rebranding infozuilen Toerisme Vlaamse Ardennen 
 

Ook in 2021 werd verder werk gemaakt van de rebranding van de 82 bestaande 

toeristische infozuilen in de Vlaamse Ardennen. Anders dan bij de creatie van 

de infozuilen, werd ditmaal beroep gedaan op de gemeenten en diverse 

attracties in de Vlaamse Ardennen om op basis van het nieuwe concept tekst- 

en fotomateriaal voor elke infozuil aan te leveren.  

Het aanleveren van het nieuwe materiaal gebeurde echter zeer gespreid en 

ook de nodige tijd om de aangeleverde input na te zien en te verwerken ontbrak 

vaak om snel vooruitgang te boeken. Hierdoor zullen de vernieuwde infozuilen 

eerder maar tegen de zomer van 2022 kunnen geplaatst worden. 

De lay-out wordt gratis verzorgd door de dienst lay-out van TOV. Voor de 

productie van de stickers werd al een budget vrijgemaakt in het boekjaar 2019. 

Enkel kosten voor de copywriting en de vertalingen werden gefaseerd over 

diverse werkjaren in de jaarlijkse uitgaven opgenomen onder de post ‘Vertaling 

nieuw merk naar nieuwe toeristische producten. 

 

Budget 2019 (Marktpositionering) : € 10.000 (nog te betalen kosten)  

Geraamde kost stickers & plaatsing: €   9.577 (vermoedelijk in 2022) 

Budget 2021 (Vertaling nieuw merk): € 20.000 

Kosten 2021 : - auteursrechten foto :  €        48,40 

                        - extra vertalingen :  €      591,46 

 

3.1.2. Digitaal wandelportaal Vlaamse Ardennen 

Ook in 2021 werd het digitaal wandelportaal 

door de gemeenten vrij intensief gebruikt, zij 

het minder dan in het startjaar 2020 bij de 

uitbraak van corona. Het aantal routes steeg 

van 104 verder naar 160 wandelroutes en in 

totaal maakten 13 van de 16 gemeenten al 

gebruik van het wandelportaal.  

Kosten 2021 : € 520,30 (jl. hostingskost en rechten domeinnaam + mandril) 
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3.2. Marketing en promotie 
 

3.2.1.   Toeristische campagne 2021 

a. Het succes van een meerjarige onlinecampagne 

Ondanks corona zijn er in de afgelopen jaren 

belangrijke stappen vooruit gezet om de Vlaamse 

Ardennen als een volwaardige toeristische 

bestemming in de markt te zetten.  

Er werd gekozen voor een stapsgewijze, 

meerjarige aanpak in combinatie met een 

vernieuwende manier van online promotievoeren. De meerjarige en stapsgewijze aanpak 

bestond erin eerst werk te maken van de creatie van het nieuwe merk en de nieuwe huisstijl 

‘In de Vlaamse Ardennen’ (2019). In 2020 werd met de nieuwe regiowebsite als spil in de 

hele communicatiemix een tweede belangrijke stap gezet alvorens het nieuwe merk met de 

nieuwe huisstijl en de vier nieuwe verhaallijnen in de zomer van 2020 werd gelanceerd. 

Vervolgens kon in 2021 de aandacht volop gaan naar het uitrollen van het nieuwe merk, het 

verhogen van het bereik of het aantal contacten en van de conversie of het omzetten van 

contacten en interesse in nieuwe, concrete boekingen via een sterke onlinecampagne.  

Deze doorgedreven onlinecampagne via de sociale media werd aan de hand van de 

contentkalender dag na dag en heel het jaar aangehouden. Waar Facebook een grote 

impact had op de kwantiteit van het aantal bezoekers zorgde Instagram voor een grotere 

betrokkenheid bij de volgers. Tegelijkertijd werden doorheen het jaar nieuwe verhalen 

gecreëerd door samenwerking met copywriters en influencers of werden ‘Take overs’ 

georganiseerd om nieuwe verhalen van toeristen nagenoeg in ‘real time’ op de social 

mediakanalen van Toerisme Vlaamse Ardennen te laten verschijnen. Al deze nieuwe 

verhalen werden vervolgens omgezet in aantrekkelijke webpagina’s op de regiowebsite als 

permanent aanbod met telkens talrijke bezienswaardigheden, logies, streekproducten, fiets- 

en wandelproducten die in de kijker worden gezet voor potentiële bezoekers. 

Deze manier van online campagne voeren, zorgde voor sterke resultaten die de 

vooropgestelde doelen vaak overschreden: 

- Aantal sessies op regiowebsite: 119.569 

- Aantal volgers Facebook: 47.000 volgers (+ 8.000) 

- Aantal volgers Instagram: 16.600 volgers (+ 2.800) 

- Aantal inschrijvingen op e-nieuwsbrief: 26.000 (+ 8.150 in 2021) 

- Aantal verspreide magazines: 30.000ex. waarvan 3.875 per post op aanvraag 
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Deze resultaten werden mede mogelijk gemaakt door optimalisatie (SEO) van de 

zoekresultaten op Google. Het aantal nieuwe inschrijvingen op de e-nieuwsbrief lag met 

8.150 nieuwe inschrijvingen 5 maal hoger dan was vooropgesteld en met het bereikte aantal 

volgers op FB en IG zit Toerisme Vlaamse Ardennen bij de koplopers onder de toeristische 

regio’s in Vlaanderen. Het aantal sessies op de nieuwe regiowebsite bereikte met 119.569 

sessies 96% van het vooropgestelde doel.  

b. Samenwerking met bureau ‘Insiders Online BV’ en het budget 2021 

Deze campagne werd uitgewerkt met het bureau 

‘Insiders Online BV’ uit Nl. met wie de opdracht van 

de campagne 2020 kon worden verlengd. Met 

hetzelfde bureau werd ook al in 2019 samengewerkt 

bij de uitwerking van de nieuwe marktpositionering en 

het nieuwe merk ‘In de Vlaamse Ardennen’. 

Bij de samenwerking ging steeds de nodige aandacht naar de strategische aanpak om de 

gewenste doelgroepen en de gewenste doelmarkten duidelijk af te bakenen. Zo werd in 2021 

na het versoepelen van de coronamaatregelen al iets meer ingezet op de Nederlandse markt. 

De targets werden opnieuw bijgesteld en ook nieuwe targets werden toegevoegd zoals onder 

meer het geval was voor de distributie van het nieuwe magazine. 

Het opmaken van de contentkalender en het uitwerken van de social media strategie vormde 

de kern van de toeristische online campagne. De contentkalender werd op jaarbasis uitgezet 

met de mogelijkheid om driemaandelijks bij te sturen na interactie met de gemeentelijke 

toeristische diensten en de brede toeristische sector. Tussendoor werd het nodige onderzoek 

gedaan, de copywriting verzorgd en fotomateriaal verzameld voor op IG, FB en de website. 

Deze campagne liep tot half februari 2022 en werd afgesloten met een grondige evaluatie en 

met tips voor de toekomst. 

Voor de campagne werd in 2021 een budget uitgetrokken van € 50.000 incl. BTW evenredig 

verdeeld onder de kostenposten ondersteuning en advies, productie en media. En een extra 

budget van € 10.000 incl. BTW werd voorzien voor de distributie (portkosten) van het 

magazine. 

Budget 2021 : € 60.000 incl. BTW 

Kosten 2021 : € 56.566,20 incl. BTW 
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3.2.2. Extra kosten online promotie  

De samenwerking met het bureau voor de 

campagne voorziet niet in de creatie van nieuwe 

content maar enkel in het aanpassen van de 

content voor gebruik op de sociale mediakanalen 

voor de online campagne. Daarom wordt 

geregeld ook beroep gedaan op copywriters of 

extra influencers om nieuwe verhalen die passen 

binnen de nieuwe marktpositionering van de 

Vlaamse Ardennen, te schrijven.  

Enkele voorbeelden van nieuwe verhalen in 2021 waarvoor de copywriting werd gebruikt voor 

de aanmaak van nieuwe webpagina’s en posts op de sociale media zijn:  

- Tips voor de paasvakantie (ritje met 2 pk’tjes,…) 

- ‘Meerdaagse wandeltrektocht’ of ‘Met de kano op de Dender’ 

- Logies met zwembad en kindvriendelijke logies 

- Herfsttips: logeren in grote vakantiewoningen of historische panden of bij de stoof 

Budget: € 5.000 

Kosten: € 2.616,32 

 
3.2.3. Toeristisch magazine Vlaamse Ardennen 

Om de toeristische regio Vlaamse Ardennen volgens de nieuwe 

marktpositionering met de 4 verhaallijnen, de 3 doelgroepen en de 

persoonlijke verhalen van de inwoners en toeristische ondernemers als 

tone-of-voice in de markt te zetten, werd gekozen om wederom een 

toeristisch magazine uit te geven. Hiervoor werd na een marktbevraging 

beroep gedaan op toerismejournalist Marijn Follebout uit Gavere voor de 

eindredactie van het magazine. Doorheen het jaar werd samengewerkt 

met verschillende influencers om nieuwe verhalen en fotomateriaal te 

ontwikkelen waarna de eindredacteur al het materiaal verzamelde en het magazine met extra 

artikels en teksten tot een mooi, afgewerkt geheel wist te kneden.  

De opmaak werd verzorgd door de dienst lay-out van TOV en voor het drukwerk werd na een 

marktbevraging samengewerkt met drukkerij Lowyck. 
 

Budget: € 35.000 

Kosten: € 28.374,87 

 



16 
 

3.2.4. Herdruk toeristische kaarten  

De 2 toeristische kaarten ‘Verrassend 

wandelen’ en ‘Authentiek Genieten’ werden  

in 2021 herdrukt op 2 x 15.000 ex. 

Een praktisch informatiemiddel met veel tips 

en trips, ideaal voor bezoekers die nog niet 

goed met de regio bekend zijn. 

Voor het drukwerk werd een marktbevraging 

gedaan en werd de opdracht gegund aan 

drukkerij Botteldoorn uit Maarkedal.  

Oplage    : 2 x 15.000 ex. = 30.000 ex. 

Budget             : € 10.000 

Kosten   : €   9.667,20 

 

3.2.5. Pers en PR 

Pers en PR-kosten of kosten voor influencers, bloggers en copywriters, het ligt tegenwoordig 

allemaal dicht bij mekaar. De kosten van veel van deze contacten vallen onder campagne-

kosten of kosten voor online promotie. De aandacht van de pers voor toerisme is vaak het 

resultaat van 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 die vaak leiden 

tot een veelheid aan persartikels.  

In het jaarverslag van TVA worden enkel persartikels of reportages in de pers opgenomen 

waarvoor TVA financieel is tussengekomen. Zo ook in 2021. 

 In 2021 werden volgende persacties financieel ondersteund:  

- 5-6/07/2021: ‘Radio 2 komt naar Oudenaarde’ met een reportage over Oudenaarde en de 

regio in het programma ‘Zot veel vakantie’ dat op 5 en 6 juli bij het begin van de vakantie via 

nationale live-uitzendingen en via live video op de Radio 2 app en vlogs (dus ook digitaal) 

verspreid wordt. TVA nam de kosten op zich voor gratis overnachting (2 pers. x 2 nachten) in 

het Leopoldhotel te Oudenaarde.  

Budget: € 2.500 

Kosten: €    360 
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3.2.6. Toolkit Vlaamse Ardennen 

Bij de lancering van de nieuwe marktpostionering en het nieuwe 

merk ‘In de Vlaamse Ardennen’ werd de kostenpost ‘Toolkit 

Vlaamse Ardennen’ in het leven geroepen. In 2020 werden hiermee 

de opmaakkosten betaald voor een aantal foldertemplates in 

Indesign om de brede toeristisch sector te ondersteunen bij de 

promotie van hun toeristisch product en waarbij de merknaam ‘In de Vlaamse Ardennen’ is 

opgenomen. De toolkit bevat onder meer ook de huisstijlgids en is terug te vinden op het 

digitaal platform www.vlaamseardennen.sector.tov.be. In 2021 werden nog geen andere 

initiatieven op dit vlak genomen. 

Kosten : €   0  

 

3.2.7. Vertaling merk naar nieuwe toeristische producten 

 Ook deze kostenpost werd in het leven geroepen om met het nieuwe merk aan 

de slag te gaan in allerhande toepassingen om het nieuwe merk meer zichtbaar te 

maken en tot leven te brengen.  

In 2021 werden hiermee de kosten voor de licentieovereenkomst met de 

landschapsfotograaf Bart Heirweg uit Oudenaarde betaald alsook enkele extra 

kosten (2de reeks vertalingen en archiefkosten fotomateriaal) voor de rebranding 

van de infozuilen. 

 

 

Budget: € 20.000 

Kosten: €   3.819,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlaamseardennen.sector.tov.be/


18 
 

3.3. Regio- en sectorwerking 
 

3.3.1. Sectormomenten met de brede toeristische sector 
 

Samenkomen met de  brede toeristische sector was door corona moeilijk in 2021.  

In de Vlaamse Ardennen kon in het kader van het ambassadeurstraject op initiatief en met 

middelen van TOV enkel de opleiding ‘Klantgerichtheid’ doorgaan en werden de 

streekverkenningsdagen geschrapt.  

Ook in het vroege najaar werden enkele fysieke 

bijeenkomsten mogelijk gemaakt: 

- ambtenarenoverleg op 3 september 2021 te Ronse; 

- streekverkenning ‘Beleefbare Dendervallei’ in  

  Geraardsbergen op 14 september 2021; 

- jaarlijks sectormoment ‘Beleefbare Dendervallei’ op  

  18 november 2021 in Hôpital Notre-Dame à la Rose in Lessines; 

- 2 netwerkmomenten met de logies van de Vlaamse  

  Ardennen i.s.m. EVA en CRVV en de streekwinkel  

  ‘Boerkoos’ op maandag 11 oktober 2021 in de    

  voormiddag in het CRVV in Oudenaarde en op  

  dinsdag 12 oktober 2021 in De Wattenfabriek in  

  Herzele. 

Budget regio- en sectorwerking : € 3.185 

Kosten sectorwerking  : €    835,15 

3.3.2. Ambtenarenoverleg 

Het ambtenarenoverleg in de Vlaamse Ardennen is viermaal doorgegaan zoals ook gepland. 

Enkel in september kon de vergadering fysiek doorgaan bij de regiocoördinatie Toerisme 

Vlaamse Ardennen. De ambtenaren van de gemeenten konden er het nieuwe magazine en 

de twee herdrukte toeristische kaarten afhalen.  

Hierbij een kort overzicht van de overlegmomenten met de belangrijkste agendapunten: 

- 16/03/2021: Ambtenarenoverleg om 14.00u via Teams MS online – 13 gemeenten 

                      - voorstelling van de Wandelzesdaagse Brussel-Gent, Pajottenland-VA 

                      - heropstart traject onthaalnetwerken m.m.v. stagiair Arno Van Laethem  

                      - stand van zaken rebranding toeristische infozuilen VA 

                      - nieuws uit TOV, TV: https://sector.tov.be/category/regios/vlaamse-ardennen/ 

                      - nieuwe oproepen subsidieprogramma’s Leader, PDPO, Interreg, Erasmus+ 

                      - uitwisseling informatie gemeenten en regiowerking onderling 

https://sector.tov.be/category/regios/vlaamse-ardennen/
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- 17/06/2021: Ambtenarenoverleg om 9.30u via Teams MS online – 14 gemeenten 

                      - toelichting online en offline promotiecampagne TVA 2021 

                      - publieksevenement ‘8x Zomeren in de Vlaamse Ardennen en Pajottenland 

                      - stand van zaken rebranding infozuilen 

                      - stand van zaken Leaderproject ‘Beleef meer i/d Vlaamse Ardennen’ 

                      - nieuws uit TOV 

                      - varia 

- 03/09/2021 : Bijzonder ambtenarenoverleg om 9.30u via Teams MS – 4 gemeenten 

                       - op de agenda één central onderwerp: herwerking 3 wandelnetwerken 

                           - toelichting vernieuwde aanpak opmaak nieuwe wandelnetwerkkaarten 

                           - toelichting indienen nieuwe trajectaanpassingen (via routedokter)  

                       - varia 

- 07/10/2021 : Ambtenarenoverleg om 9.30u bij TVA in Ronse – 9 gemeenten 

                       - verwelkoming nieuwe collega’s toerismeambtenaren 

                       - toelichting bij het nieuwe magazine ‘In de Vlaamse Ardennen’ 

                       - opvolging herwerking wandelnetwerken Vlaamse Ardennen 

                       - stand van zaken rebranding toeristische infozuilen Vlaamse Ardennen 

                       - actualisatie drempelvrij toerisme – indienen nieuw impulsproject 

                       - heropstart van de sectorwerking in de Vlaamse Ardennen 

                       - varia 
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4. PROJECTWERKING                                                                  

 

4.1.  Leaderproject ‘Samen voor streekversterking’ (VA – Pajottenland) 

Dit Leaderproject is een samenwerking tussen de Leader Vlaamse Ardennen en Leader 

Pajottenland+. Het werd opgestart in 2018 voor 2,5 jaar. Door corona werden de acties 

tijdelijk gestaakt. Een projectverlenging werd aangevraagd en goedgekeurd tot juni 2022.  

Door het wegvallen van Roeland Cappon als leadercoördinator in het voorjaar 2020, heeft 

Leader Vlaamse Ardennen zich als projectpartner teruggetrokken en zijn enkel Pajottenland+ 

en TVA nog actief betrokken bij het project.  

In 2021 werd een stagiair van de Erasmus Hogeschool Brussel aangetrokken om volgende 

nieuwe toeristische productideeën die uit het traject waren voortgekomen, uit te werken: 

- toeristische valorisatie van de Populier-van-Hier-wandelroute: in overleg met Toerisme 

Geraardsbergen, De Gavers en De Helix werd het idee van een mini-leaderproject ingediend 

bij Leader VA om deze wandelroute toeristisch aantrekkelijker te maken door samenwerking 

met de gidsenwerking en door initiatieven om de wandelroute meer belevingsvol te maken 

door het inrichten van 3 alternatieve startpunten (De Gavers, De Helix en de Bosberg), met 

een klompenwandeling in De Gavers en met belevingselementen in De Helix. Ook de horeca 

langs de route op het wandelknooppuntennetwerk zou meer betrokken worden.  

Op 20 september 2020 besliste Toerisme Geraardsbergen om het Leaderproject met een 

budget van € 10.000 waarvan 65% subsidie toch niet in te dienen. Voor de beperkte subsidie 

was het schrijfwerk en de financiële opvolging te tijdrovend. Het inzetten van gidsen en het 

herwerken van de wandelbrochure met eigen middelen, blijft wel de bedoeling. 

- wandelzesdaagse van Brussel tot Gent door 

Pajottenland en Vlaamse Ardennen: 

in de Vlaamse Ardennen werd het idee van een meerdaagse 

wandeltocht al opgepikt en in de praktijk omgezet in een 

wandelvijfdaagse ‘Met 5 in bed’ onder enkele logiesuitbaters 

in het Geraardsbergse. Pajottenland+ en TVA namen ook het 

initiatief om met deze wandelzesdaagse een gelijkaardig 

project op te zetten dat uitmondde in een mooie wervende 

brochure en een website www.wandelzesdaagse.be. De kosten hiervoor werden gedragen 

door Pajottenland+.  

 

http://www.wandelzesdaagse.be/
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In het kader van het samenwerkingsproject werd op zondag 4 juli een publieksmoment 

georganiseerd in Hemelveerdegem. Er werd een fiets- en een wandeltocht georganiseerd 

met onderweg gegidste rondleidingen en stopplaatsen voor een hapje en een drankje. Op de 

gezamenlijke promotiestand van TVA en Pajottenland+ werd de brochure van de 

Wandelzesdaagse (8.000ex) en ook de zomerbrochure ‘8x Zomeren in Vlaamse Ardennen 

en het Pajottenland’ (20.000ex) verspreid. De zomerbrochure met 4 wandel- en 4 

fietsroutes uit beide regio’s werd ontwikkeld en bekostigd door TVA. 

Het samenwerkingsproject ‘Samen voor streekversterking’ heeft als specifieke doelstelling 

werk te maken van een vernieuwd toeristisch onthaal. Daarom werd beslist op vraag van 

de sector om een promotiefilmpje te maken om aan de vele nieuwe toeristische infopunten 

(infokantoren, logies en attracties) die uit het ambassadeurstraject zijn voortgekomen, aan te 

bieden. Na een marktbevraging waar slechts 2 bureaus op intekenden, werd de opdracht 

toegewezen aan Story Me uit Gent voor een bedrag van € 20.000 incl. BTW. De opdracht 

werd met overlopende rekeningen volledig ten laste gelegd van het boekjaar 2021 maar zal 

pas begin 2022 in uitwerking kunnen gaan. 

Budget Leader 2021   : Sectorwerking: € 16.815       /  Infrastructuur + Video: € 28.000 

Kosten Leader 2021   : Sectorwerking: €   2.394,06  /  Video: € 20.000 

Subsidies (95%) 2021: Sectorwerking: €   2.274,36  /  Video: € 19.000 

4.2.  Leaderproject ‘Beleef meer in de Vlaamse Ardennen’ 

Dit Leaderproject als opvolger van het afgelopen project ‘Landschapsbeleving in de Vlaamse 

Ardennen’ startte in 2021 en loopt nog tot juni 2023. Het project werd als investeringsproject 

ingediend aangezien in het totaalbudget van € 200.000 meer dan 50% of € 143.000 aan 

investeringen vervat zitten. Het creatief uitdenken en het voorbereiden van de investeringen 

is het grootste werk in dit project en vraagt de nodige tijd om van idee en ontwerp tot 

concrete uitwerking te komen. Hieronder volgt een stand van zaken van het project dd. 

31/12/2021 bij het indienen van de 2de declaratie: 

- Eurovélo 5 fietsroute (Ronse) : Ronse nam een projectbudget op van € 55.000 incl. BTW 

voor het realiseren van belevingselementen langs deze 

langeafstandsfietsroute. Na een terreinverkenning werd beslist 

het budget gedeeltelijk in te zetten voor de realisatie van 

kunstzinnige rustbanken met de getuigenheuvels en het 

spoorwegverleden als inspiratiebron. Ook in de reconstructie 

van een vervallen seinhuisje en het versterken van de beleving 

van een gerestaureerd spoorweghuisje met een licht en klankspel, zal geïnvesteerd worden. 

Het stadsbestuur van Ronse is trekker bij deze overheidsopdracht die volop aan de gang is. 
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- Uitkijkpunt op bunker (Oosterzele) : vanuit het idee om oude trambanen en Romeinse 

heerwegen als vergeten weginfrastructuren te verbinden 

tot belevingsvolle toeristisch-recreatieve routes is het idee 

ontstaan om een uitkijkpunt te bouwen op een oude 

bunker in Gijzenzele. Het ontwerp van het uitkijkpunt 

werd ondertussen goed bevonden door het 

gemeentebestuur van Oosterzele. Het beperkte beschikbare budget van € 8.500 incl. BTW 

kan mogelijk nog verhoogd worden vanuit het projectbudget van EVA. 

- Historische tuin domein de Ghellinck (Wortegem-Petegem) : hier kregen de ideeën al 

vorm tijdens het project ‘Landschapsbeleving’ maar was het budget 

en de tijd ontoereikend. Vanuit de lokale heemkundige kring ‘Bouvelo’ 

werden enkele creatieve insteken gedaan voor diverse kleine, 

originele creaties verspreid over het domein. De marktbevraging 

wordt momenteel voorbereid voor een budget van € 10.000 incl. BTW. Ook hier zijn de 

ideeën groter dan het beschikbare budget en worden de prijsoffertes afgewacht. 

- Erfgoed en spiritualiteit (Maarkedal en Oudenaarde): het gemeentebestuur van 

Maarkedal had het idee om het plafond van de Sint-Vincentiuskapel in 

Etikhove te beschilderen naar een schilderij van Valerius De Saedeleer. Om 

technische redenen werd van dit idee afgestapt en wordt momenteel 

gedacht aan een gelijkaardig project ‘Kunst in kapellen’. Dit idee wordt 

momenteel verder onderzocht en kan gekoppeld worden aan het idee van 

‘Mysterieuze bomen’ in Oudenaarde waar ook een link met kapelletjes kan 

gelegd worden. Maarkedal en Oudenaarde kregen elk een projectbudget van € 15.000 incl. 

BTW toegewezen. 

- Monumentale lemen bijenkast en een audiobeleving met geluidservaring op basis 

van verhalen en geluiden uit een dorp. Voor deze erfenis uit het 

kunstproject  ‘Kunst&Zwalm’ worden momenteel gesprekken 

gevoerd met de gemeenten Herzele en Horebeke om deze 

kunstobjecten in deze gemeenten te implementeren. Het budget van 

EVA ten bedrage van € 30.000 incl. BTW kan hiervoor worden aangesproken. 

TVA heeft als hoofdpromotor geen aandeel in de investeringen maar beschikt wel over een 

projectbudget van € 30.000 incl. BTW te spreiden voor uitgaven voor promotie en 

participatie. Zonder realisaties is het moeilijk om promotie te doen en door corona was het 

ook moeilijk aan participatie te doen. 

Budget TVA 2021: € 10.000 

Kosten TVA 2021: € 0 
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5.  STREEKWERKING                                                                      

 
5.1. Plaatselijke Groep (PG) Leader Vlaamse Ardennen 
 

a. Overgangsperiode 2021-2022 

Door de coronapandemie hebben in 2021 niet alleen veel leaderprojecten vertraging 

opgelopen maar hebben landbouw en plattelandsontwikkeling ook heel erg geleden. Daarom 

werden extra maatregelen genomen voor de leaderwerking enerzijds en voor landbouw en 

platteland in het algemeen anderzijds: 

- overgangsmaatregelen PDPO III: de zesjarige leaderperiode van 2014 – 2020 werd met 2 

jaar verlegd tot eind 2022 met extra budget voor Leader Vlaamse Ardennen t.b.v. € 548.000.  

Hiervoor diende het LOS verlengd en aangepast te worden en diende het daarenboven 

rekening te houden met een aantal aanbevelingen van de Vlaamse regering die op basis van 

het rapport ‘Impact van de coronacrisis op het Vlaamse platteland’ zoals: eenzaamheid op 

het platteland, lokale landbouw en korte keten, biodiversiteit. Verder werd beslist dat met dit 

extra budget slechts 1 projectoproep zou gelanceerd worden in de loop van 2021. 

b. PG-werking 

In 2021 kwam de PG online samen op volgende 6 bijeenkomsten: 

- 11 februari, 25 maart, 29 juni, 23 september, 4 november en 7 december 2021 

Het Dagelijks bestuur kwam enkel samen op 29 juni 2021 ter bespreking van de werking na 

Covid-19, de communicatie over Leader VA en de peter- en meterschappen van projecten. 

Op 28 januari 2021 werd een infosessie georganiseerd voor de nieuw goedgekeurde 

leaderprojecten waarbij het koepelproject VLA20/02 ‘Beleef meer in de Vlaamse Ardennen’. 

Op 11 februari 2021 werd voor het SWP18/LEA/01 ‘Samen voor streekversterking’ een 

budgetwijziging voor € 20.000 van investeringen naar externe prestaties goedgekeurd voor 

het ontwikkelen van een promotievideo voor toeristisch infopunten in de Vlaamse Ardennen. 

Wim Haesebeyt zetelt als regiocoördinator in de bestuursorganen (PG en DB). 

c. Nieuwe projectoproepen 2021 

In 2021 werd een nieuwe projectoproep gelanceerd met de restmiddelen t.b.v. € 30.000 uit 

de periode 2014-2020. De Populier-van-hier wandelroute werd onder impuls van TVA als 

projectidee gelanceerd maar werd door Toerisme Geraardsbergen uiteindelijk niet ingediend 

waarna het project ‘Samentuin De Kanteling’ in Herzele het volledige budget binnenhaalde.  

De nieuwe oproep voor de overgangsperiode 2021-2022 werd gelanceerd in maart 2021 

online waarna pas in juni 2022 nieuwe projecten zullen worden goedgekeurd. 
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5.2.  Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 

In september 2021 werd Ruben De Coninck als nieuwe coördinator voor het RLVA 

aangetrokken en werd hij tevens als nieuwe bestuurder in de raad van bestuur van TVA 

benoemd door de Algemene Vergadering van TVA op de zitting van 8 december 2021.  

TVA is dan weer op haar beurt vertegenwoordigd in de raad van bestuur en algemene 

vergadering van RLVA om er de toeristische sector te vertegenwoordigen. 

Onder leiding van het RLVA werd in 2021 een conceptnota ingediend bij de Vlaamse 

Regering voor de kandidatuurstelling van de Vlaamse Ardennen als landschapspark.  

TOV en TVA werden daarbij betrokken om vooral op vlak van de belevingswaarde en de 

USP van de Vlaamse Ardennen de nodige input te leveren. De ingediende conceptnota was 

uiteindelijk voldoende om verder als landschapspark in aanmerking te komen en een 

masterplan in te dienen tegen maart 2022. Hiervoor kreeg het van de Vlaamse Regering een 

werkbudget van € 100.000 toegewezen en ook de provincie Oost-Vlaanderen financiert met 

€ 50.000 in de personeelskost voor de realisatie van het masterplan. 

5.3. Streekmotor23 

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

lokale, actuele uitdagingen. Op die manier wordt het maatschappelijk engagement in de 

regio bevorderd en het landschap van de Vlaamse Ardennen versterkt en draagt het bij 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 al 42 projecten gesteund nadat in 2021 

weer 10 nieuwe projecten konden worden goedgekeurd. 

Jaarlijkse bijdrage tem 2021: € 1.400 

5.4.  Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) 

EVA is sinds 2020 een erkende erfgoedcel en telt 12 gemeenten in de Vlaamse Ardennen.  

Voor het in 2021 nieuw opgestarte Leaderproject ‘Beleef meer in de VA’ trok TVA als 

hoofpromotor EVA aan als copromotor. In dit project nemen zij de plaats in van het RLVA dat 

eerder betrokken was bij het project ‘Landschapsbeleving’. In het project beschikt EVA over  

een eigen projectbudget van € 34.000 waarvan € 30.000 voor investeringen en € 4.000 voor 

werkingskosten. De eigen inbreng van EVA bedraagt hierin 35% of € 11.900 waarvan een 

deel kan terugvloeien van mogelijke partners waarmee zal worden samengewerkt. 

In 2021 diende EVA ook het bovenlokaal cultuurproject ‘Er zit vuur in mij’ in om in 2022 en 

2023 te werken rond ‘Van Gogh in de Vlaamse Ardennen’. TVA ondersteunde het idee als 

partnerorganisatie onder meer voor het uitstippelen van Van Gogh’s louterende voettocht 

van de Borinage naar Horebeke. Een mogelijke goedkeuring wordt verwacht in 2022. 
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5.5.  Natuurpunt Vlaamse Ardennen 

Na de samenwerking met Natuurpunt Vlaamse Ardennen in het kader van het project 

‘Landschapsbeleving’ werd de samenwerking in 2021 verdergezet met het project ‘Beleef 

meer in de Vlaamse Ardennen’. 

5.6.  Beleefbare Dendervallei en het overlegplatform GTO Ruimte voor water 

De ‘Beleefbare Dendervallei’ is een toeristisch samenwerkingsverband van de steden en 

gemeenten langs de Dender van Dendermonde tot in het Waalse Ath. Een samenwerking 

tussen 2 gewesten, 3 provincies en 11 gemeenten waaronder Geraardsbergen die behoort 

tot de regio Vlaamse Ardennen. Sinds 2021 is er geen projectmedewerker meer maar wordt 

het samenwerkingsverband getrokken vanuit de 3 provincies en 4 regio’s. Toerisme 

Scheldeland is de grootste regio in het samenwerkingsverband en neemt de coördinerende 

rol op om het actieplan in uitvoering te brengen. 

In 2021 werd de vernieuwde fietsgids Dendervallei’ gelanceerd in het voorjaar samen met 

de eerste Franstalige versie ‘Les plus belles balades dans la vallée de la Dendre’. Met deze 

fietsgids met 8 fietsroutes kunnen Franstalige toeristen per fiets de Dendervallei verkennen 

met vertrekpunten in Dendermonde, Aalst, Ninove, Geraardsbergen, Lessines en Ath (3 

routes). 

Voor het wandelen werd door TOV in 2021 volop ingezet op het uitvoeren van routescans 

om de mogelijkheden op vlak van een eventuele uitbreiding van het wandelaanbod in de 

Dendervallei in te kunnen schatten. 

Ook het initiatief van The Outsider met kanoafvaarten op de Dender werd promotioneel 

maximaal ondersteund op de website en via de sociale mediakanalen van TVA. 

Door corona werd het aantal sectormomenten beperkt gehouden tot: 

- 1 streekverkenning ‘Beleefbare Dendervallei’ in Geraardsbergen op 14 september 2021 in  

  het kader van het ambassadeurstraject; 

- organisatie van het jaarlijks sectormoment op 18 november 2021 in Hôpital Notre-Dame à  

  la Rose in Lessines; 
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6. REKENINGEN  2021                                                                                                                          
 

6.1.   Beginbalans 2021 

NAAM  OMSCHRIJVING     BEDRAGEN          (in euro’s)  

ACTIEF           130.460,17 

Materiaal        p.m. 

 Allerhande materialen                 p.m.  

Vorderingen < 1 j.               3.912,43 

 Nog te ontvangen opbrengsten                 3.797,83  

 Over te dragen kosten                    114,60  

Liquide middelen        126.547,74 

 Kas       72,53  

 KBC Zichtrekening             126.475,21  

PASSIEF           130.460,17 

Eigen Vermogen           109.195,76 

 Kapitaal 109.195,76  

Schulden < 1 j.         21.264,41 

 Nog te betalen kosten              21.264,41  
 

 

6.2.   Resultatenrekening  2021 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN           (in euro’s)  

ONTVANGEN         133.229,00 

Financiële bijdragen             111.854,00 

 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  

 KVVV Zottegem            25,00  

 GVVV Vlaamse Ardennen            0,00  

Bedrijfsopbrengsten        21.375,00 
 

BO-Leader Samenwerkingsproject                  21.375,00 
 

 
BO-Leaderproject Leeuwergem                          0,00 

 

 BO-Andere                           0,00  

Financiële opbrengsten                   0,00 
 

Intresten KBC 0,00 
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6.3.   Eindbalans rekeningen 2021 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN             (in euro’s)  

ACTIEF          138.771,48 

Materiaal           p.m. 

 Materiaal allerhande                         p.m.  

Vorderingen < 1 j.        25.440,09 

 Nog te ontvangen opbrengsten           25.440,09  

Liquide middelen        113.331,39 

 Kas                      66,88  

 KBC Zichtrekening            113.264,51  

    

PASSIEF      138.771,48 

Eigen Vermogen        113.765,78 

 Kapitaal           113.765,78  

Schulden < 1j.          25.005,70 

 Nog te betalen kosten             25.005,70  

 
 
 
 

NAAM  OMSCHRIJVING  BEDRAGEN           (in euro’s)  

UITGAVEN          128.658,98 

Werkingskosten               2.530,94 

 Lidmaatschappen en hostingskosten                     602,41  

 Administratie                     916,80  

 Vergaderingen en recepties                       90,00  

 Verzekeringen                     921,73  

 Onkostenvergoeding bestuurders 0,00  

    

Promotie - algemeen          97.584,59 

 Campagne 56.566,20  

 Online promotie  2.616,32  

 Nieuw magazine (ontw. + druk)                28.374,87  

 Herdruk 2 toeristische kaarten                  9.667,20  

 Toolkit Vlaamse Ardennen                         0,00  

 Pers & PR                     360,00  

 Leader ‘Beleef meer i/d VA’- promo                         0,00  

    

Productontwikkeling          25.219,89 

 Vertaling nieuw merk naar nieuw prod                  3.819,89  
 

Streekfonds VA 1.400,00                

 Leader SWP Pajot-VA - infra                20.000,00  

    

Regiowerking             3.229,21 

 Sectorwerking                     835,15            

 Leader SWP Pajot-VA - werking 2.394,06  

 Leader Beleef meer i/d VA - participat                         0,00  

    

Financiële kosten                    94,35 

 Bank- en beheerskosten            94,35  



28 
 

6.4.  Toelichting bij de rekeningen 2021 
 
Met € 133.229,00 aan inkomsten en € 128.658,98 aan uitgaven wordt het boekjaar 2021 met 

een kleine winstmarge van € 4.570,02 afgesloten. Hierdoor stijgen de reserves van  

€ 109.195,76 einde 2020 naar € 113.765,78 einde 2021.  

Aan inkomstenzijde vinden we de jaarlijkse financiële bijdrage van TOV (50%), de leden-

gemeenten (50%) en van de private leden (€ 300), goed voor een totaal van € 111.854. 

De bedrijfsinkomsten in 2021 worden geraamd op € 21.375 als nog te ontvangen 

opbrengsten in de vorm van subsidies uit het Leader Samenwerkingsproject. Het nieuwe 

Leaderproject ‘Beleef meer i/d Vlaamse Ardennen’ zit nog in een beginfase en door corona 

konden nog geen participatietrajecten worden doorlopen waardoor er ook nog geen kosten 

en dus ook geen opbrengsten zijn. Het leaderproject ‘Kasteel van Leeuwergem’ werd 

wegens ingebrekestelling van de promotor door de PG Leader Vlaamse Ardennen stopgezet 

waardoor dit project zonder kosten, noch opbrengsten voor TVA wordt afgesloten. 

Er zijn andermaal geen financiële inkomsten uit interesten op de reserves. 
 

Aan uitgavenzijde is de kostenpost promotie veruit de grootste uitgavenpost met een totale 

uitgave van € 97.584,59 wat toch nog € 30.915,41 minder is dan de € 128.500 die werd 

begroot. Redenen zijn het wegvallen van de promotiekosten voor het leaderproject ‘Kasteel 

van Leeuwergem’ (€ 6.000), het uitblijven van investeringen voor de Toolkit (Rebranding) 

Vlaamse Ardennen (€ 10.000) en de lichte minderuitgaven voor het nieuwe magazine  

(€ 6.625), de campagne (€ 3.434) en de kosten voor Pers & PR (€ 2.140). 
 

De werkingskosten werden in 2021 zowat gehalveerd in vergelijking met de begroting.  

Enkel de kosten voor verzekeringen, administratie (taksen, post, kleine uitgaven) en de 

hostingskosten voor de website en lidmaatschappen bleven op peil. Onkosten voor 

vergaderingen en recepties en onkostenvergoedingen voor de bestuurders vielen door 

corona zo goed als volledig weg. 
 

Op vlak van productontwikkeling werd een overheidsopdracht goedgekeurd van € 20.000 

voor het ontwikkelen van nieuw videomateriaal. 70% van de kosten werd betaald in 2021, 

voor de resterende 30% werd een voorziening aangelegd voor nog te betalen kosten.  

De jaarlijkse licentie met een landschapsfotograaf en extra kosten voor de rebranding van de 

infozuilen vallen onder de post ‘Vertalen merk naar nieuwe producten’ (€ 3.819) en ook de 

jaarlijkse bijdrage van € 1.400 (voor een termijn van 4 jaar) aan Streekmotor23 valt onder 

productontwikkeling.  

De kosten voor de regio- en sectorwerking zijn ook in het tweede coronajaar beperkter 

uitgevallen dan begroot. De participatieve trajecten in diverse Leaderprojecten werden door 

corona verder uitgesteld. Een publieksmoment in het kader van het Samenwerkingsproject 
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Pajottenland-Vlaamse Ardennen’ kon in de zomer wel corona-proof worden georganiseerd  

(€ 2.394) alsook 2 netwerkmomenten met de logiessector in het najaar‘ (€ 835).  

De financiële kosten in 2021 bedragen € 94,35.  

 

6.5.  Controleverslag rekeningen 2021 
 

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 26 april 2022 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 2021 door passende verantwoordingsstukken zijn gestaafd. 
  

Voor de afsluit van de rekeningen 2021 werden de regularisaties van 2020 deels verwerkt en 

deels doorgeschoven naar 2021 en werden nieuwe regularisaties m.b.t. 2021 ingeschreven 

met volgende nieuwe overlopende rekeningen als resultaat: € 25.440,09 aan ‘Nog te 

ontvangen opbrengsten’ en € 25.005,70 aan ‘Nog te betalen kosten’. 
 

Regularisatie overlopende rekeningen 2020: 

- € 3.797,83 nog te ontvangen opbrengsten waarvan € 2.576,34 voor uitgaven voor het 

Leader SWP in februari 2020 werden in 2021 nog niet ontvangen. De resterende € 1.221,49 

aan subsidies zullen niet worden ontvangen omdat de kosten voor 3 nieuwe infozuilen voor 

‘Kasteel van Leeuwergem’ wegens stopzetting van het project niet werden gedeclareerd. De 

kostprijs van de 3 infozuilen (€ 1.879,21) zal in 2022 worden gerecupereerd  bij doorverkoop 

aan de gemeenten voor 100% waarna ze als extra opbrengsten kunnen worden afgeboekt. 

- € 114,60 over te dragen kosten voor verzekeringen in 2021, werden ten laste genomen in 

2021 maar betaald in 2020; 

- € 21.264,41 nog te betalen kosten waarvan € 1.489 voor Pers en PR, € 558,46 voor Online 

promotie en € 7.963,95 voor campagnekosten. De voorziening van € 10.000 voor kosten 

voor de rebranding van de infozuilen en de resterende schuld van € 1.253 voor uitgaven voor 

‘Toeren met taxi’s’ werden in 2021 nog niet uitbetaald. 

Nieuwe overlopende rekeningen 2021: 

- € 25.440,09 nog te ontvangen opbrengsten waarvan € 3.797,83 als Leadersubsidies 

voor uitgaven in 2020 (traject toeristisch onthaalnetwerk), € 21.375 als Leadersubsidies voor 
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uitgaven in 2021 (publieksmoment en nieuwe video’s) en € 267,26 terugbetaling 

boodschappen gebouw door RLVA; 

- € 25.005,70 nog te betalen kosten waarvan € 10.000 als voorziening voor kosten voor de 

rebranding infozuilen Vlaamse Ardennen en € 1.253 als een resterende schuld voor het 

project ‘Toeren met taxi’s’ en ook nog € 7.727,30 aan kosten voor de campagne 2021-2022 

en € 6.024,50 als saldo nog te betalen voor de ontwikkeling van nieuw videomateriaal voor 

het ‘Project toeristisch onthaal’.  

 

Tenslotte werden ook de saldi per 31-12-2021 van de bankrekening en de kassa van 

Toerisme Vlaamse Ardennen als volgt vastgesteld: 

    - KBC Zichtrekening  :  € 113.264,51 

    - Kas    :  €          66,88 

 

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

afsluit van de rekeningen van 2021, kan de eindbalans 2021 van de vzw Toerisme Vlaamse 

Ardennen als volgt beknopt worden weergegeven: 
 

ACTIEF OMSCHRIJVING        138.771,48    

        Liquide middelen 

 

 

        Vorderingen < 1 j. 

 

Kas 

KBC Zichtrekening 

 

Nog te ontvangen opbrengsten 

      113.331,39   

           66,88      

 113.264,51   

        25.440,09   

    25.440,09 

PASSIEF OMSCHRIJVING       138.771,48 

        Eigen Vermogen 

 

        Schulden < 1 j. 

 

Reserves 

 

Nog te betalen kosten 

      113.765,78  

113.765,78 

        25.005,70 

  25.005,70 

 

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

verlenen aan de raad van bestuur door de rekeningen van 2021 goed te keuren. 

 

 

Melissa Dheere    Herman De Vos    Jurgen Soetens 

Toezichthouder    Penningmeester    Extern toezichthouder 
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6.6   Budget 2021 – 2022                                                                                                                                                                               

IN- & UITGAVEN 2021 Budget 2021 
IN/UIT 

31-12-2021 
Budget 2022 IN- & UITGAVEN 2022 

     

TOTALE ONTVANGSTEN 149.603,00 133.229,00 164.694,00 TOTALE ONTVANGSTEN 

Financiële bijdragen 111.879,00 111.854,00 111.879,00 Financiële bijdragen 

FB Gemeenten 55.778,00 55.778,00 55.778,00 FB Gemeenten 

FB TOV 55.776,00 55.776,00 55.776,00 FB TOV 

FB Private leden 325,00 300,00 325,00 FB Private leden 

Bedrijfsopbrengsten 37.674,00 21.375,00        

21.375,00 

52.765,00 Bedrijfsopbrengsten 

BO Leader SWP Pajot-VA 34.174,00 21.375,00        

21.375,00 

24.010,00      

24.010,00 

BO Leader SWP Pajot-VA 

BO Leaderpr. Leeuwergem 3.500,00 0,00 13.000,00      

13.000,00 

BO Leader Beleef meer i/d VA 

BO Andere 0,00 0,00 15.755,00 BO Drempeltoerisme 

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

Intresten 50,00 0,00 50,00 Intresten 

     
TOTALE UITGAVEN 208.000 128.658,98 198.000,00 TOTALE UITGAVEN 

Werkingskosten 6.000 2.530,94 6.000,00 Werkingskosten 

Lidmaatschap en hostingskost 700 602,41 700,00 Lidmaatschap en hostingskost 

Administratie 1.000 916,80 1.000,00 Administratie 

Vergaderingen en recepties 2.500 90,00 2.500,00 Vergaderingen en recepties 

Onkostenverg. bestuurders 800 0,00 800,00 Onkostenverg. bestuurders 

Verzekeringen 1.000 921,73 1.000,00 Verzekeringen 

Promotie 128.500 97.584,59 145.500,00 Promotie 

Campagne 60.000 56.566,20 40.000,00 Campagne 

Online promotie 5.000 2.616,32 5.000,00 Online promotie 

Magazine 

 

35.000 28.374,87 10.000,00 Magazine 

 Herdruk toeristische kaart 10.000,00 9.667,20 10.000,00 Nieuwe toer. kaart Slow Down 

Toolkit Vlaamse Ardennen 10.000,00 0,00          

9.667,20 

5.000,00 Toolkit Vlaamse Ardennen 

Pers & PR 2.500,00 360,00 2.500,00 Pers & PR 

Leader Beleef meer i/d VA 6.000,00 0,00 12.000,00 Leader Beleef meer i/d VA 

   21.000,00 Impulsproj. Drempeltoerisme 

   40.000,00 TV-promotie 

Productontwikkeling 49.400 25.219,89      14.400,00 Productontwikkeling 

Vertalen merk  nieuwe prod. 

prprodproducte 

20.000,00 

 

3.819,89 5.000,00 Vertalen merk  nieuwe prod. 

prprodproducte Leader SWP Pajot-VA (infra) 28.000,00 20.000,00 8.000,00 Leader SWP Pajot-VA (infra) 

Streekmotor23 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Streekmotor23 

Regio- en sectorwerking 24.000,00 3.229,21 32.000 Regio- en sectorwerking 

Sectorwerking 

 

3.185,00 835,15 4.200,00 Sectorwerking 

 Leader SWP Pajot-VA 16.815,00 

 

2.394,06 19.800,00 Leader SWP Pajot-VA 

Leaderp Beleef meer i/d VA 4.000,00 0,00 8.000,00 Leader Beleef meer i/d VA 

Financiële kosten 100,00 94,35 100,00 Financiële kosten 

Bank- en beheerskosten 100,00 94,35 100,00 Bank- en beheerskosten 
 

Reserves Raming 2021 Effectief Raming 2022 Reserves 

Begin jaar 109.195,76 109.195,76 113.765,78 Begin jaar 

Meer- of minderuitgave  (58.397,00)     4.570,02  (33.306,00) Meer- of minderuitgave 

Einde jaar   50.798,76 113.765,78   80.459,78 Einde jaar 
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