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DEEL I. BELEIDSEVALUATIE bij de jaarrekening 2020 



Beleidsevaluatie

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 7224 Alg. 2020000655 / EK 6594 IK 2046

Westtoer apb (0267.388.418)

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels

Algemeen directeur: Stefaan Gheysen

Financieel directeur: Tim Vanholle

Prioritaire Totaal APB: PWVL
Provincie West-Vlaanderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 12.469.513,85 13.314.366,00 13.068.237,38

Ontvangsten 13.025.125,90 13.227.677,99 12.855.914,21

Saldo 555.612,05 -86.688,01 -212.323,17

Investeringen
Uitgaven 173.034,97 277.000,00 247.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -173.034,97 -277.000,00 -247.000,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001
01. De provincie West-Vlaanderen is een top-attractieve provincie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 12.469.513,85 13.314.366,00 13.068.237,38

Ontvangsten 13.025.125,90 13.227.677,99 12.855.914,21

Saldo 555.612,05 -86.688,01 -212.323,17

Investeringen
Uitgaven 173.034,97 277.000,00 247.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -173.034,97 -277.000,00 -247.000,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritair actieplan: AP000001
1.01 Verder uitbouwen en promoten van de Provincie West-Vlaanderen, de vier toptoeristische regio's en de
centrumsteden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 12.469.513,85 13.314.366,00 13.068.237,38

Ontvangsten 13.025.125,90 13.227.677,99 12.855.914,21

Saldo 555.612,05 -86.688,01 -212.323,17

Investeringen
Uitgaven 173.034,97 277.000,00 247.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -173.034,97 -277.000,00 -247.000,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000453
Algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 9.349.707,70 9.383.281,00 9.380.281,00

Saldo 9.349.707,70 9.383.281,00 9.380.281,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000454
Ontwikkelen van kwaliteitsvol en duurzaam toerisme in West-Vlaanderen door de inzet van menselijk kapitaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 5.210.389,99 5.180.128,12 5.250.463,27

Ontvangsten 445.238,38 412.000,00 412.000,00

Saldo -4.765.151,61 -4.768.128,12 -4.838.463,27

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000455
Ontwikkelen van kwaliteitsvol en duurzaam toerisme in West-Vlaanderen door de inzet van algemene facilitaire
diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 458.594,58 577.836,80 597.836,80

Ontvangsten 53.838,95 2.000,00 2.000,00

Saldo -404.755,63 -575.836,80 -595.836,80

Investeringen
Uitgaven 63.777,08 57.000,00 27.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -63.777,08 -57.000,00 -27.000,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000456
Ontwikkelen van kwaliteitsvol en duurzaam toerisme in West-Vlaanderen door de inzet van ICT gerelateerde facilitaire
diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 141.729,18 224.230,00 224.230,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -141.729,18 -224.230,00 -224.230,00

Investeringen
Uitgaven 10.832,03 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -10.832,03 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000457
Ontwikkelen en verbeteren van hospitality en communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 17.148,35 66.700,00 66.700,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -17.148,35 -66.700,00 -66.700,00

Investeringen
Uitgaven 2.329,25 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.329,25 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000458
Mice Brugge

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000459
Innovaties Zuid West

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 32.500,00 40.963,69 40.963,69

Ontvangsten 52.500,00 65.297,95 65.297,95

Saldo 20.000,00 24.334,26 24.334,26

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000460
Persbewerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 12.083,58 10.000,00 10.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -12.083,58 -10.000,00 -10.000,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000461
Promotie van de West-Vlaamse eet-, drink- en tafelcultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 42.048,35 35.929,36 35.929,36

Ontvangsten 9.968,56 0,00 0,00

Saldo -32.079,79 -35.929,36 -35.929,36

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000462
Promotiecampagne Fietsen & Wandelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 45.786,51 45.929,36 45.929,36

Ontvangsten 2.795,00 0,00 0,00

Saldo -42.991,51 -45.929,36 -45.929,36

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000463
Promotiecampagne voor de productlijn Dagtrips voor Groepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0,00 10.000,00 10.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 -10.000,00 -10.000,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000464
Vlaanderen Vakantieland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 469.736,46 300.000,00 200.000,00

Ontvangsten 99.176,46 100.000,00 0,00

Saldo -370.560,00 -200.000,00 -200.000,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000465
Ontwikkelen en beheren van een performant systeem voor het opslaan, ontsluiten en communiceren van relevante
toeristisch-recreatieve informatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 188.057,58 117.050,00 131.550,00

Ontvangsten 18.251,77 0,00 0,00

Saldo -169.805,81 -117.050,00 -131.550,00

Investeringen
Uitgaven 10.800,71 200.000,00 200.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -10.800,71 -200.000,00 -200.000,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000466
Inspelen op beleidsgestuurde vragen rond toerisme en recreatie via onderzoek en analyse

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 47.279,38 60.700,00 109.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -47.279,38 -60.700,00 -109.000,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000467
Snel opvolgen en in kaart brengen van de evolutie in toerisme en recreatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 82.029,98 60.000,00 60.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -82.029,98 -60.000,00 -60.000,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000468
Technische ondersteuning voor het monitoren van toerisme en recreatie via specifieke ICT en telsystemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 57.515,23 91.895,86 95.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -57.515,23 -91.895,86 -95.000,00

Investeringen
Uitgaven 22.277,56 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -22.277,56 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000469
Duurzaam ondernemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 7.623,51 20.000,00 20.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -7.623,51 -20.000,00 -20.000,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000470
Gastheerschap & professionalisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 38.704,81 33.000,00 32.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -38.704,81 -33.000,00 -32.000,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000471
Innovatieve toeristische ontwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 145,20 4.567,87 4.567,87

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -145,20 -4.567,87 -4.567,87

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000472
Kwaliteit & customer experience

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 39.427,13 104.719,00 84.338,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -39.427,13 -104.719,00 -84.338,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000473
Verspreiden van marktconforme recreatieve producten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 72.449,97 44.249,00 44.249,00

Ontvangsten 273.384,67 200.000,00 200.000,00

Saldo 200.934,70 155.751,00 155.751,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000474
Onderhoud en optimalisatie van bestaande recreatieve producten dmv peter en meter werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.973,90 15.150,00 15.150,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.973,90 -15.150,00 -15.150,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000475
Beheren en optimaliseren van toerisch recreatief informatie systeem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 41.616,10 62.000,00 47.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -41.616,10 -62.000,00 -47.500,00

Investeringen
Uitgaven 42.391,83 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -42.391,83 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000476
Recreatieve producten en infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 121.110,06 107.418,53 107.418,53

Ontvangsten 1.742,40 0,00 0,00

Saldo -119.367,66 -107.418,53 -107.418,53

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000477
Ondersteuning van de werking van de recreatieve ploegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 76.074,07 64.500,00 64.500,00

Ontvangsten 910,26 0,00 0,00

Saldo -75.163,81 -64.500,00 -64.500,00

Investeringen
Uitgaven 20.626,51 20.000,00 20.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -20.626,51 -20.000,00 -20.000,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000478
Coördineren en uitvoeren van Europese, Vlaamse en provinciale projecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Prioritaire actie: AC000479
Opmaken van regionale beleidsplannen voor toerisme en recreatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 28.008,48 44.000,00 25.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -28.008,48 -44.000,00 -25.000,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000480
Promotiecampagne voor regio Kust

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.860.191,36 1.116.890,57 994.776,73

Ontvangsten 537.056,67 118.996,00 0,00

Saldo -1.323.134,69 -997.894,57 -994.776,73

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000481
Promotiecampagne voor regio Westhoek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 353.290,36 318.000,00 277.543,52

Ontvangsten 12.090,36 42.956,48 0,00

Saldo -341.200,00 -275.043,52 -277.543,52

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000482
Promotiecampagne voor regio Brugse Ommeland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 204.062,57 215.900,00 199.620,85

Ontvangsten 32.774,70 9.336,00 0,00

Saldo -171.287,87 -206.564,00 -199.620,85

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000483
Promotiecampagne voor regio Leiestreek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 219.899,65 190.360,00 190.360,00

Ontvangsten 24.789,65 0,00 0,00

Saldo -195.110,00 -190.360,00 -190.360,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000484
Promotiecampagne voor de Westkust

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 40.426,81 40.000,00 40.000,00

Ontvangsten 379,42 0,00 0,00

Saldo -40.047,39 -40.000,00 -40.000,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Westtoer apb (0267.388.418) 12 / 26



Prioritaire actie: AC000485
Promotiecampagne voor de centrumsteden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 230.317,78 396.000,00 396.000,00

Ontvangsten 30.281,41 0,00 0,00

Saldo -200.036,37 -396.000,00 -396.000,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000486
Horizon 2025

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 227.467,08 1.015.530,68 1.015.530,68

Ontvangsten 132.605,88 527.387,84 527.387,85

Saldo -94.861,20 -488.142,84 -488.142,83

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000487
Themajaar Gastronomie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Saldo 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000488
Picknickplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.799,52 50.000,00 50.000,00

Ontvangsten 0,00 50.000,00 50.000,00

Saldo -1.799,52 0,00 0,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000489
Beaufort

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 212.571,57 417.882,80 417.882,80

Ontvangsten 312.475,30 500.000,00 500.000,00

Saldo 99.903,73 82.117,20 82.117,20

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000490
Landmarks

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 45,99 0,00 0,00

Ontvangsten 2.045,83 7.849,00 7.849,00

Saldo 1.999,84 7.849,00 7.849,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000491
TOERISTISCHE BUSINESSMODELLEN BOOSTER

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 28.669,57 262.789,17 262.789,17

Ontvangsten 98.962,50 288.817,53 288.817,52

Saldo 70.292,93 26.028,36 26.028,35

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000492
Feniks

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 249.095,93 192.500,00 192.500,00

Ontvangsten 284.095,93 207.037,27 207.037,27

Saldo 35.000,00 14.537,27 14.537,27

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000493
Eurocyclo

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 30.731,68 96.370,75 96.370,75

Ontvangsten 75.273,14 100.588,57 100.588,56

Saldo 44.541,46 4.217,82 4.217,81

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000494
PD Wallemote (jaarprogramma)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000495
Ruralité

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 5.818,37 79.949,07 79.949,07

Ontvangsten 83.775,52 148.515,69 148.515,69

Saldo 77.957,15 68.566,62 68.566,62

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000496
TOURISM LAB - EEN TOERISTISCH LABORATORIUM VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE EXPERIMENTEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 79.824,65 149.122,15 149.122,15

Ontvangsten 104.028,35 172.572,19 172.572,20

Saldo 24.203,70 23.450,04 23.450,05

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000497
Expeditie Bulskampveld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 84.586,55 32.951,00 32.951,00

Ontvangsten 92.445,98 35.545,98 35.545,98

Saldo 7.859,43 2.594,98 2.594,98

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000498
Homeland of Cycling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 16.744,17 0,00 0,00

Ontvangsten 8.015,03 11.324,79 11.324,79

Saldo -8.729,14 11.324,79 11.324,79

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000499
WK veldrijden 2021

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 150.000,00 0,00 0,00

Ontvangsten 150.000,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000500
Profit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 33.227,54 21.576,74 1.076,74

Ontvangsten 47.137,67 32.399,54 20.099,53

Saldo 13.910,13 10.822,80 19.022,79

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000501
Sail

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 89.742,81 698,44 698,44

Ontvangsten 86.452,95 6.915,78 6.915,78

Saldo -3.289,86 6.217,34 6.217,34

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000502
Golden Lys

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.020,46 1.576,45 1.576,45

Ontvangsten 31.494,55 11.376,93 11.376,93

Saldo 30.474,09 9.800,48 9.800,48

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000503
Tendances

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 97.647,08 76.206,59 76.206,59

Ontvangsten 139.352,18 101.883,61 101.883,61

Saldo 41.705,10 25.677,02 25.677,02

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000504
Verdwenen Zwinhaven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 122.658,56 290.750,00 290.750,00

Ontvangsten 150.232,33 308.014,92 308.014,92

Saldo 27.573,77 17.264,92 17.264,92

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000505
Kastelen en Abdijen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Prioritaire actie: AC000506
Zeevis-gastronomie: een zee van smaak

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 46.962,58 263.000,00 263.000,00

Ontvangsten 46.962,58 224.600,55 224.600,55

Saldo 0,00 -38.399,45 -38.399,45

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000507
Leaderproject Bulskampveld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0,00 15.306,85 13.250,00

Ontvangsten 10.120,66 30.963,61 30.963,61

Saldo 10.120,66 15.656,76 17.713,61

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000508
Waterbeleving in de Leiestreek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000509
Kunstretropectieve Leiestreek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
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Prioritaire actie: AC000510
Promotie West-Vlaanderen algemeen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 56.814,35 10.000,00 10.000,00

Ontvangsten 59.818,35 0,00 0,00

Saldo 3.004,00 -10.000,00 -10.000,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000511
Ontwikkelen van kwaliteitsvol en duurzaam toerisme in West-Vlaanderen door de projectmatige inzet van menselijk
kapitaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 661.993,94 653.956,55 621.815,28

Ontvangsten 37.891,38 32.141,28 0,00

Saldo -624.102,56 -621.815,27 -621.815,28

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000512
Consultancy-opdrachten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 8.411,22 675,00 0,00

Ontvangsten 41.934,84 66.793,33 22.841,47

Saldo 33.523,62 66.118,33 22.841,47

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000513
Projectfinanciering (ntr)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000514
Themajaar Fietsen en Wandelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000515
Themajaar Hedendaagse Kunst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000516
Grafisch werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 17.162,18 14.141,28 32.141,28

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -17.162,18 -14.141,28 -32.141,28

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000517
Seafront

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 21.130,76 0,00 0,00

Ontvangsten 21.130,76 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Beleidsevaluatie 2020

Westtoer apb (0267.388.418) 22 / 26



Prioritaire actie: AC000520
Facet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 909,83 264,32 0,00

Ontvangsten 16.731,30 1.582,15 0,00

Saldo 15.821,47 1.317,83 0,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000521
Dynamo

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000529
De Grote Goesting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Opvolgingsrapportering

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 2.399,50 15.000,00 0,00

Ontvangsten 2.399,50 7.500,00 0,00

Saldo 0,00 -7.500,00 0,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00
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Prioritaire actie: AC000530
Icoonfietsroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Opvolgingsrapportering

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 16.000,00 16.000,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -16.000,00 -16.000,00 0,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000531
IPK Projecten - saldo

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Opvolgingsrapportering

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 24.857,03 0,00 0,00

Ontvangsten 24.857,03 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Prioritaire actie: AC000532
Plastic Free Coastline

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Opvolgingsrapportering
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Totaal niet-prioritaire acties:
2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Totaal niet-prioritaire actieplannen:
2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Geen niet-prioritaire Totaal APB:
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Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: De volledige
beleidsconfiguratie van het apb Westtoer is prioritair aangeduid waardoor deze
beleidsevaluatie alle doelstellingen, actieplannen en acties omvat
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Toelichting beleidsevaluatie 

________________________________________________________ 

 

AC000453 Algemene financiering 

Toelichting van de actie:  

Onder de actie Algemene Financiering worden de ontvangsten gegroepeerd die Westtoer ontvangt via de 

basisdotatie van de Provincie West-Vlaanderen. In deze basisdotatie zijn ook middelen opgenomen voor de 

financiering van de diverse promotiepools. Met de provincie West-Vlaanderen wordt een 

beheersovereenkomst afgesloten die de modaliteiten vastlegt. Daarnaast worden ook de ontvangsten van 

de West-Vlaamse gemeentebesturen hier opgenomen. Deze bevatten een component voor de financiering 

van diezelfde promotiepools aangevuld met een deel basisbijdragen. Met de verschillende West-Vlaamse 

gemeentebesturen wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 

Beleidsevaluatie 2020:  

De dotatie van de provincie West-Vlaanderen 2020 werd door Westtoer opgevraagd conform de bepalingen in 

de beheersovereenkomst. 

Het bedrag werd aan Westtoer overgemaakt in 3 schijven (1e schijf: 30 %, 2e schijf: 40 %, 3e schijf: 30 %) 

De financiering van de diverse steden en gemeenten werd ook uitbetaald aan Westtoer. 

 

AC000454 Ontwikkelen van kwaliteitsvol en duurzaam toerisme in West-Vlaanderen door de inzet van menselijk 

kapitaal 

Toelichting van de actie:  

Een ervaren en enthousiast team van een 70-tal voltijdse equivalenten vormt de drijvende kracht van 

Westtoer. Het Kenniscentrum (7,1) doet onderzoek naar toerisme in West-Vlaanderen, de Regiowerking (18) 

zet in op bovenlokaal beleid binnen de 4 toeristische regio’s, Toeristische Ontwikkeling (7,9) stimuleert 

innovatie en ondersteunt de sector, team Recreatie (13,8) beheert en ontwikkelt recreatieve producten, 

Marketing (11) zet de 4 regio's, de productlijn Fietsen en Wandelen, eten en drinken en groepstoerisme op 

een frisse manier in de kijker. De afdeling FA (14) staat in voor de algemene werking van het bedrijf en de 

ondersteuning van de verschillende afdelingen, teams en regio’s. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Westtoer voerde een specifieke policy naar haar personeelsleden n.a.v. de uitbraak van het coronavirus en de 

lockdown vanaf 13 maart 2020. Aanvankelijk werd de focus gelegd op handhygiëne, nadien werd social 

distancing de norm. Vanaf 13 maart 2020 werd alle personeel verzocht thuis te werken. Westtoer besteedde 

veel aandacht aan communicatie naar het personeel. De nieuwe werktijdenregeling werd tijdelijk verlaten ten 

voordele van de ‘eeuwige glijtijd’: dit betekent dat het personeel kon presteren op momenten die hen het best 

uitkwamen en die het verplichte telewerken mogelijk maakte ten opzichte van de thuissituatie. Het centrale 

Westtoergebouw, alsook de loods in Zedelgem van de recreatieve ploegen werd coronagewijs aangepakt. Het 

personeel kreeg ook maximale mogelijkheden om deeltijds te werken. Zo gingen we meer specifiek in op het 

corona-ouderschapsverlof. Het personeel werd ook bevraagd over onze corona-aanpak en waren er 

verschillende videoboodschappen van de algemeen directeur. Er werd qua communicatie, vorming en 

ondersteuning ook aandacht besteed aan mentaal welzijn en sensibilisering rond veilig en gezond thuis werken.  
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Doorheen het volledige jaar werd op regelmatige basis gecommuniceerd naar het personeel rond 

coronapreventie en de interne afspraken. Telewerken was een groot deel van het jaar voor het grootste deel 

van het personeel de regel, volgens de normen van de federale overheid. De personeelsleden kregen ook 

mondmaskers geleverd. 

Inzake het opvolgen van aanwervingen werden na 13 maart 2020 in het kader van de uitbraak van het 

coronavirus een aantal opgestarte aanwervings- en/of bevorderingsprocedures on hold gezet in het voorjaar. 

Deze vacatures werden na de zomer terug opgestart.  

Aanwervingsprocedures die in 2020 werden afgerond: manager ICT-projecten, Directeur Recreatie, 

Medewerker Kenniscentrum, Stafmedewerker Marketing (tijdelijk), Medewerker Regiomarketing Beaufort 

(tijdelijk), Projectmedewerker Beaufort (tijdelijk), Projectmedewerker Brugse Ommeland (tijdelijk), 

Medewerker Toeristische Ontwikkeling en Recreatie/GIS (tijdelijk), Medewerker Regiomarketing Leiestreek, 

Bevordering Medewerker Distributie, Projectmedewerker Toeristische Ontwikkeling (tijdelijk), 

Projectconsultant Toeristische Ontwikkeling (tijdelijk), Marketingmanager en Uitvoerend medewerker 

Hospitality. 

Tenslotte startte Westtoer in 2020 met de opmaak van een nieuw globaal Preventieplan (2021-2025). Het 

definitieve plan werd ook voorgelegd aan de vakverenigingen en de externe preventiedienst. 

 

AC000455 Ontwikkelen van kwaliteitsvol en duurzaam toerisme in West-Vlaanderen door de inzet van 

algemene facilitaire diensten 

Toelichting van de actie:  

Deze actie moet toelaten om de dagelijkse werking van Westtoer vlot te laten verlopen. Het gaat om 

overheadkosten voor de algmene infrastructuur, vervoer, energie, externe verzending, catering etc. … 

Beleidsevaluatie 2020:  

Westtoer stuurde de distributie van de regiobrochures bij aan de hand van de evaluatie 2019. Westtoer nam 

bijkomende klantvriendelijke initiatieven om de distributie zoveel als mogelijk af te stemmen op de noden en 

wensen van de gemeenten en de ondernemers. 

Westtoer deed de voorbereiding om meer groen in het gebouw te introduceren: doelstelling is een 

aangenamere werkomgeving voor het personeel en een fijnere ervaring voor de vele externe bezoekers aan 

het Westtoer-gebouw. 

De voorbereidingen i.v.m. het opfrissen van de refter (3de verdieping van het hoofdgebouw) waarbij Westtoer 

werkt aan een aangenamere omgeving, werden uitgesteld naar het najaar omwille van COVID-19. 

In het najaar werd een elektrische wagen (HYUNDAI Kona Electric) aangekocht, dit als vervanging van de 

oudste dieselpoolwagen.  Deze wagen werd bestickerd in de huisstijlkleuren van Westtoer, net als de 

bestelwagens. 
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AC000456 Ontwikkelen van kwaliteitsvol en duurzaam toerisme in West-Vlaanderen door de inzet van ICT 

gerelateerde facilitaire diensten 

Toelichting van de actie:  

Als eigentijds provinciebedrijf zet Westtoer enerzijds in op moderne communicatiemiddelen en dient het 

personeel ook te werken met up-to-date ICT-materiaal. Investeringen in ICT-infrastructuur zijn dus nodig. 

Deze uitgavenpost draait om kosten voor software, hardware, interne ICT-toepassing (uurregistratie, 

verlofsysteem, software voor aanwervingen …). 

Beleidsevaluatie 2020:  

Westtoer stond in voor het beheren en het beveiligen onze infrastructuur van netwerkapparaten, servers en 

werkstations. Westtoer implementeerde soft- en hardware en voerde de nodige systeembeheer(s)taken uit. 

Specifieke aandacht ging naar het verhelpen van incidenten/storingen en het beantwoorden van 

gebruikersvragen. 

Sharepoint werd ingevoerd als intern informatieplatform voor onze organisatie. In functie van de nieuwe 

werktijdenregeling werd een glijtijdteller ontwikkeld die de gebruiker een eenvoudig overzicht biedt in de 

stand van zijn beschikbare glijtijd. 

Westtoer stuurde het e-mailbeveiligingsbeleid bij door implementatie van het SPF-protocol, de toepassing van 

de DKIM-techniek en het DMARC verificatieprotocol. In de vergaderzalen werden Clickshare-modules 

geïnstalleerd zodat draadloze projectie mogelijk werd. 

Bijkomend aan de standaard dienstverlening vernieuwde Westtoer een deel van de werkstations en werd de 

Windows 10 Deployment-image bijgewerkt naar de laatste versie. De correcte werking van onze backups werd 

geverifiëerd. Westtoer implementeerde MS Teams opdat onderlinge live chat/video-communicatie vanop 

afstand mogelijk zou zijn.  

De planning van het IT Securty Summer Camp HOWEST waarbij studenten een security audit zouden uitvoeren 

op het netwerk van Westtoer werd geannuleerd.  

Voor het project van de druktemonitoring werden twee touchscreens met slot-in PC aangekocht en 

geïnstalleerd met als doel meerdere bronnen eenvoudig en simultaan in beeld te brengen. Westtoer 

implementeerde in het 3e kwartaal 2020 SpaceOBServer als monitor voor het beter kunnen inschatten van de 

groei van onze data-consumptie. 

Een deel van de werkstations werd vernieuwd conform het daartoe opgestelde plan en er werd overgestapt 

naar Sophos Endpoint Protection gezien de bestaande antivirus-software van Symantec (dat overgenomen 

werd door Broadcom) niet langer ondersteund wordt. De opslagcapaciteit van de SAN- én BACKUP-omgeving 

werd verhoogd gezien de onvoorziene toename in datagroei. 

 

AC000457 Ontwikkelen en verbeteren van hospitality en communicatie 

Toelichting van de actie:  

Hospitality zit in het DNA van Westoer, zowel in het onthaal in het Westtoergebouw als op de grote en 

kleine netwerkingevents die we organiseren voor stakeholders, gemeentelijke mandatarissen/beleidsmakers 

en sectorspelers. Onze gastvrijheid en uitstraling vormt een inspirerend voorbeeld voor onze (sector-)gasten 

om zelf meerwaarde te creëren in hun eigen werking. Kwalitatieve communicatie naar externen en eigen 

personeel hoort daar vanzelfsprekend bij. Daarnaast wordt via vorming voor sector, gemeenten én eigen 

personeel gezorgd voor een kwaliteitsverhoging in de werking. 
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Beleidsevaluatie 2020:  

Het onthaal van Westtoer behaalde het Q-label. Een koffiecorner en mooie aankleding zorgen verder voor een 

aangename sfeer waarin de bezoeker zich welkom voelt. De traphallen kregen ook een upgrade. Het plaatsen 

van een logo-lichtreclame aan de voorgevel van het gebouw zal in 2021 voor extra provinciale uitstraling 

zorgen. De voorbereiding en de bouwvergunning werden geregeld. De plaatsing gebeurt in februari 2021. In 

november werd gestart om de gemeenschappelijke ruimte op de derde verdieping van het Westtoergebouw te 

renoveren tot een gezellige en multifuncionele ruimte. Dit wordt in 2021 verder afgewerkt. Westtoer 

verhoogde zijn visibiliteit en uitstraling door de dienstwagens en de bestelwagens te wrappen. We schakelden 

het klachtenmanagement over naar het digitaal opvolgsysteem Spiceworks. Eind januari 2020 werd een 

volledig nieuw intranet gelanceerd, volledig intern gerealiseerd. De wekelijkse nieuwsflash voor alle 

personeelsleden kreeg ook een make-over. Naar aanleiding van corana het het thuiswerk was er in de 

nieuwsflash extra aandacht voor welzijn en waren er persoonlijke videoboodschappen van de algemeen 

directeur.  

Het vormingsplan 2020 voor het eigen personeel werd aangepast. Bovenop het geplande vormingsaanbod 

werd een extra online aanbod uitgewerkt n.a.v. de coronasituatie en gericht op thuiswerkend personeel. In 

totaal gaat het om 54 verschillende vormingen. De vorming voor sector en gemeenten kon online doorgaan. Op 

1 december 2020 namen 121 geïnteresseerden deel aan het webinar over het provinciaal subsidiereglement 

Toeristische Impulsen. De toeristische infokantoren kregen ook een aantal webinars aangeboden die ze konden 

bekijken wanneer het hen uitkwam.  

De geplande evenementen werden uitgesteld naar 2021 wegens COVID-19. 

 

AC000458 Mice Brugge 

Toelichting van de actie:  

Brugge beschikt over heel wat faciliteiten voor meetings en incentives, vaak met een bijzondere uitstraling. 

Voor de toeristische sector in Brugge is MICE een belangrijk onderdeel van de omzet. Samen met de stad 

Brugge en die private sector bouwt Westtoer mee aan de ontwikkeling van dit segment. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Het ondersteunen van de MICE werking in Brugge wordt voortaan geïntegreerd in de algemene toeristische 

werking van de stad Brugge. De afzonderlijke vzw werd stopgezet.  

De acties worden voortaan onder AC000485 Promotiecampagne voor de centrumsteden meegenomen. 

 

AC000459 Innovaties Zuid West 

Toelichting van de actie:  

In het zuiden van de provincie zijn er opportuniteiten voor de verdere innovatieve ontwikkeling van de 

sector. Samen met private partners en gemeenten wordt hierop ingespeeld. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Deze actie werd uitgebreid naar de volledige Leiestreek. De focus lag in 2020 op het zoeken van nieuwe 

projecten, stimuleren van kampeerinitiatieven, ondersteunen van ondernemers i.k.v. relance.  
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AC000460 Persbewerking 

Toelichting van de actie:  

Aandacht in de pers voor West-Vlaanderen als toeristische bestemming is meer dan ooit belangrijk: het is de 

meest geloofwaardige vorm van communicatie die er is. De ruimte voor free publicity is echter schaars. 

Naast persmomenten en persberichten zetten we in op (individuele) persreizen op maat, detecteren van 

interessevelden van journalisten en monitoring van artikels die verschijnen. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Door de COVID-crisis was de persbewerking belangrijker dan ooit. Zowel pro-actief als reactief was er een 

intense samenwerking met de pers. Wisselende beperkingen op vlak van toerisme en recreatie noopten tot 

wekelijkse updates van adviezen en inspirerende tips die steevast veel aandacht kregen in de pers. Op basis van 

de druktebarometer van de kust en een voorspellend model voor drukte aan zee werd wekelijks naar de pers 

gecommuniceerd. Met VRT werd in nauw overleg een informatiepagina op VRTNWS uitgewerkt. 

 

AC000461 Promotie van de West-Vlaamse eet-, drink- en tafelcultuur 

Toelichting van de actie:  

West-Vlaanderen heeft een rijke eet-, drink- en tafelcultuur. Met de promotie beogen we enerzijds 

enthousiasme bij de West-Vlaming voor het vakmanschap van deze ondernemers, anderzijds willen we die 

ondernemers door onze communicatie sturen in hun innovaties en investeringen. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Er werden diverse acties uitgevoerd om de ondernemers te ondersteunen en te promoten: wekelijkse 

reportages in KW-magazine, acties op sociale media,...  

Inhoudelijk werden de acties bijgestuurd wegens langdurige sluiting van restaurants en cafés (onder meer 

focus op take-away). 

 

AC000462 Promotiecampagne Fietsen & Wandelen 

Toelichting van de actie:  

Jaarlijks telt West-Vlaanderen meer dan 5 miljoen recreatieve fietsers. Met een promotiecampagne 

profileren we onze provincie als de ideale provincie voor fiets- en wandelplezier. We besteden bijzondere 

aandacht aan de recreatieve producten van Westtoer (netwerken en lusvormige routes) die online verkocht 

worden. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Er waren nooit meer recreanten onderweg als in 2020. De focus lag in 2020 op recreatie in eigen provincie. 

Wekelijks werd een fiets- of wandelroute in de kijker gezet via verschillende kanalen: website, sociale media, 

reportage KW-magazine, …  

In periodes van lockdown werd heel lokaal gewerkt met fiets- en wandelsuggesties "om de hoek". 

Fietssuggesties bij de ondernemers helpen toeristen om de mooiste wegen van West-Vlaanderen te 

ontdekken. 
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AC000463 Promotiecampagne voor de productlijn Dagtrips voor Groepen 

Toelichting van de actie:  

Voor heel wat gemeenten en attracties zijn groepsbezoeken een belangrijk aandeel in hun succes. Door de 

organisatie van een jaarlijkse inspiratiedag, aangevuld met E-zines, willen we groepen in West-Vlaanderen 

op verkenning laten gaan. 

Beleidsevaluatie 2020:  

De jaarljkse inspiratiedag voor groepstoerisme werd opnieuw voorbereid maar die is finaal omwille van de 

COVID-pandemie niet doorgegaan. Ook het groepstoerisme zelf lag in 2020 nagenoeg helemaal stil. Er werd 

beperkt geïnspireerd via E-zines.  

Er werden contacten gelegd met busbedrijven om te kijken hoe we hen na de crisis kunnen betrekken in een 

snelle heropstart. 

 

AC000464 Vlaanderen Vakantieland 

Toelichting van de actie:  

De vijf Vlaamse provincies organiseren samen onder de merknaam Vlaanderen Vakantieland een campagne 

die vakanties in eigen land promoot. We doen dit vanuit de vzw Logeren in Vlaanderen. We mikken op een 

versterking van het imago van vakanties in eigen land door een focus te leggen op de kwaliteit en het 

gastheerschap van onze logiesuitbaters. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Om het binnenlandstoerisme te ondersteunen werd na de lockdown een campagne opgezet met de 4 andere 

provincies, de 5 kunststeden, Toerisme Vlaanderen en Logeren in Vlaanderen. Hoofddoel was om een vakantie 

in eigen land als leuk alternatief voor een trip naar het buitenland te profileren en ondertussen de 

ondernemers te steunen. Er waren campagnes op TV, affichage, talrijke partnerships met diverse media, online 

campagne,...  

In de zomer heeft de campagne mee voor een succesvolle doorstart gezorgd, het najaar was moeilijker door 

verminderde reisintenties en later sluiting van cafés, restaurants, attracties,... 

 

AC000465 Ontwikkelen en beheren van een performant systeem voor het opslaan, ontsluiten en communiceren 

van relevante toeristisch-recreatieve informatie 

Toelichting van de actie:  

Online communicatie staat steeds meer centraal in alle campagnes. Jaarlijks bereiken we online meer dan 5 

miljoen bezoekers. De websites evolueren daarbij van online cataloog naar instrumenten die online 

conversaties ondersteunen. In de komende jaren wordt een nieuw platform gebouwd om aan de gewijzigde 

behoeften te voldoen. 

Beleidsevaluatie 2020:  

De websites kenden een record aantal bezoekers in 2020. In de zomer werd herhaaldelijk de capaciteit van de 

hosting uitgebreid om de bezoekersstroom aan te kunnen. Ondertussen wordt de bouw van een nieuw 

webplatform voorbereid: een nieuw raamcontract werd gegund, een functionele analyse + wireframes + design 

werden opgesteld. De ondersteunende WIN-databank werd aangepast aan enkele nieuwe noden en de UX 

werd verbeterd. 
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AC000466 Inspelen op beleidsgestuurde vragen rond toerisme en recreatie via onderzoek en analyse 

Toelichting van de actie:  

Ter ondersteuning van  het toeristisch beleid in West-Vlaanderen analyseert Westtoer verschillende types 

van toeristen en recreanten in de regio’s via bestemmingsonderzoeken. Ook concrete onderzoeken voor het 

evalueren van een specifieke (marketing)actie, een bepaald toeristisch product of een specifieke 

bestemming komen aan bod. Waar relevant wordt samengewerkt met externe dienstverleners voor 

aanvullende studies of methodologische ondersteuning. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Westtoer startte het onderzoek op bij de gasten in jeugdlogies in Vlaanderen in samenwerking met Centrum 

voor Jeugdtoerisme, Vlaamse jeugdherbergen vzw, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen 

en Toerisme Vlaams-Brabant. Midden maart werd het onderzoek stilgelegd. Na een opstart eind juni werd het 

onderzoek opnieuw stilgelegd in het najaar. Om een voldoende respresentatieve steekproef van gasten in 

jeugdlogies te kunnen verzamelen, is het onderzoek opnieuw verlengd tot de zomer van 2022, met eventueel 

een tussentijdse rapportage in het najaar van 2021.  

In het voorjaar werd de samenwerkingsovereenkomst met de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen, 

Vlaams-Brabant en Limburg rond het onderzoek naar de appreciatie van de provinciedomeinen door Vlamingen 

ondertekend. Westtoer maakte het bestek op voor het aanstellen van een dienstverlener die het onderzoek 

met behulp van een online panelbevraging zal uitvoeren. De gunning van de opdracht werd uitgesteld naar 

oktober 2020. De online panelbevraging vond plaats in november 2020 en tegen eind december werd een 

eerste conceptpresentatie met enkele belangrijke resultaten aan Westtoer overgemaakt. Deze 

conceptpresenatie wordt begin 2021 verder uitgewerkt en bedoeling is om het onderzoek in februari 2021 op 

te leveren. 

Westtoer rondde de enquêteringen bij de gebruikers van vakantiewoningen aan de Kust af in januari 2020. Met 

dit onderzoek wil Westtoer inzage krijgen in het aantal verblijfstoeristen dat een vakantiewoning huurt via de 

eigenaar en in het aantal eigenaars dat als tweede verblijver naar de vakantiewoning aan de Kust komt. 

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek naar de herdenkingsbezoekers in 2019 werden op interne 

overlegmomenten teruggekoppeld en besproken. De opstart van het onderzoek naar de herdenkingsbezoekers 

in 2020 en naar de evaluatie van het project Feniks vond plaats in februari/maart 2020. Uiteindelijk werd dit 

onderzoek pas effectief opgestart begin juni 2020,  in een eerste fase met enkel QR codes en later uitgerold 

naar ook enquêteringen ter plaatse. Eind oktober werden de enquêteringen ter plaatse vroegtijdig afgebroken. 

De bevraging via QR codes op de betrokken WOI-sites bleef echter doorgaan tot eind 2020 en liep ook nog een 

stuk verder in 2021.  

Voor het onderzoek naar dagtoerisme in de Vlaamse regio’s maakte Westtoer het bestek op voor het 

aanstellen van een dienstverlener die het onderzoek met behulp van een online panel zal uitvoeren. Deze 

opdracht werd in juni gegund, maar met uitstel van de uitvoering. Ondertussen werd de interesse van de 

andere partners, i.e. Toerisme Vlaanderen, de vier andere PTOs, vzw Kunststeden en Visit Brussels, gebundeld 

in een samenwerkingsovereenkomst. De opstart van de opdracht is momenteel uitgesteld naar 2021. 

Tijdens de zomer vond er een wekelijkse panelbevraging bij 3.000 Belgen plaats die peilt naar de intenties om 

naar de Kust te komen in de komende zeven dagen. In de tweede helft van september werd een 

vervolgonderzoek utigevoerd waarbij gevraagd werd of men al dan niet naar de Kust is gekomen in de zomer. 

In het najaar van 2020 werd een plan van aanpak opgesteld om onder de huidige omstandigheden het 

onderzoek bij vakantieganger in commercieel logies aan de Kust te kunnen uitvoeren in 2021.   
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In samenwerking met Toerisme Vlaanderen – en in onderlinge afstemming met Guidea – werd in het najaar van 

2020 afgesproken om een bevraging bij de logies te organiseren naar de impact van corona op de logiessector. 

De vragenlijst werd opgesteld door Toerisme Vlaanderen en Westtoer; Westtoer zal in januari 2020 instaan 

voor het bevragen van de West-Vlaamse logies terwijl Toerisme Vlaanderen zal instaan voor het bevragen van 

de logies in de rest van Vlaanderen. 

 

AC000467 Snel opvolgen en in kaart brengen van de evolutie in toerisme en recreatie 

Toelichting van de actie:  

In de trendrapporten verzamelt Westtoer de beschikbare cijfers en evoluties over het toeristische aanbod, 

het volume van types toeristen of bezoekers en het economisch belang van toerisme en recreatie. Naast 

officiële statistieken, komen ook eigen data verzameld via tellingen, bevragingen of andere methodes aan 

bod. Daarnaast speelt het Kenniscentrum in op de nood om steeds sneller inzicht te krijgen in de evolutie 

van het aantal toeristen of bezoekers in een bepaalde bestemming via de snelle monitor. 

Beleidsevaluatie 2020:  

De trendrapporten voor toerisme en recreatie 2018-2019 voor het Brugse Ommeland, de Kust, de Leiestreek 

en de Westhoek werden in oktober 2020 gepubliceerd, net als de KiTS trendrapporten 2018-2019 voor elke 

kustgemeente.  

Voor de flyers met kerncijfers voor toerisme en recreatie 2019 voor West-Vlaanderen en de vier regio’s werd 

een nieuwe lay-out uitgewerkt. Deze flyers werden eveneens in het najaar van 2020 gepubliceerd. Daarnaast 

werd voor elke gemeente ook een flyer met zijn eigen gemeentecijfers in vergelijking met de cijfers voor de 

regio opgemaakt. 

In de trendrapporten en/of flyers komen volgende aspecten aan bod: het logiesaanbod, het aanbod aan 

attracties en musea, de verblijfstoeristen (in aankomsten en in overnachtingen) naar logiesvorm, herkomst, 

doel en periode, de bezettingsgraden van hotels en B&Bs, de dagtoeristen Kust, de recreatieve fietsers op de 

fietsnetwerken, de bezoekers aan attracties en musea, de WOI-herdenkingsbezoekers, de bestedingen van 

toeristen in een regio en een inschatting van de directe en indirecte werkgelegenheid. 

Specifiek voor het logiesaanbod werd de logiesinventarisatie 2019 afgerond in het voorjaar van 2020 en het 

beschikbare logiesaanbod in elke regio wordt weergegeven in overzichtelijke tabellen. De logiesinventarisatie 

2020 werd voorbereid en de bevraging werd uitgestuurd eind juni. Eind 2020 werd de logiesinventarisatie 

afgerond. 

De snelle monitor werd in maart voor elke regio geredigeerd waarbij de evoluties in toerisme in de periode 

januari-december 2019 in vergelijking met januari-december 2018 aan bod komen. Hierbij werd er ook een 

monitorrapport opgemaakt voor elke kustgemeente.  

In de snelle monitor komen volgende aspecten aan bod: de evolutie in overnachtingen in de verschillende 

commerciële logiesvormen (indien beschikbaar), het aantal dagtoeristen aan de Kust, het aantal bezoekers aan 

attracties en musea (via de bezoekersbarometer van Toerisme Vlaanderen) en de hotelbezettingsgraad. 

Westtoer participeerde aan de overlegmomenten met Toerisme Brugge en Proximus in het kader van het snel 

inschatten van het toerisme in Brugge. 

Naar aanleiding van de coronacrisis werden een aantal parameters, zoals het aantal recreatieve fietsers op het 

fietsnetwerk via het monitoringsysteem ontwikkeld binnen het Europese project Eurocyclo, frequenter 

opgevolgd. 

Om de impact van het wegvallen van het toerisme in West-Vlaanderen in kaart te brengen werden ook 

bijkomende analyses uitgevoerd, o.a. rond de bestedingen van toeristen per maand.  
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Daarnaast volgde Westtoer nauwgezet de gedane boekingen op in verschillende logiesvormen per regio met 

het oog op het snel in kaart brengen van de evoluties in toerisme. Deze cijfers werden meegenomen in 

persconferenties en in het overleg met de parlementairen. 

Ter ondersteuning van de kustgemeenten werden extra berekeningen uitgevoerd, o.a. naar de toeristen per 

dag per gemeente in zomer 2019, het inschatten van strandcapaciteit, … 

Specifiek voor de Kust werd in samenwerking met een mobiele telefonieleverancier een druktebarometer 

ontwikkeld om in real-time het aantal bezoekers in een bepaalde zone van een kustgemeente in kaart te 

brengen. Het publieke dashboard werd ingezet voor de communicatie naar de kustbezoeker, het 

beleidsdashboard werd ingezet om de drukte te monitoren en gepaste maatregelen te nemen.  

In het najaar werkt Westtoer aan een nieuwe raamovereenkomst rond het in kaart brengen van de toeristische 

stromen in West-Vlaanderen op basis van mobiele telefoniedata, met de druktebarometer aan de Kust als 

onderdeel van die overeenkomst. 

 

AC000468 Technische ondersteuning voor het monitoren van toerisme en recreatie via specifieke ICT en 

telsystemen 

Toelichting van de actie:  

Voor de periodieke onderzoeken en permanente dataverzameling heeft het Kenniscentrum nood aan 

specifieke tools om deze op een performante manier te kunnen uitvoeren. ICT is hier een typisch voorbeeld 

van, maar ook de telsystemen voor verschillende type bezoekers. Bij ICT gaat het over bevragingstools en 

statistische programma’s, maar ook over business intelligence software om de beschikbare data te 

analyseren en erover te rapporteren naar verschillende doelgroepen. 

Beleidsevaluatie 2020:  

In 2020 volgde Westtoer het aantal recreatieve fietsers op het fietsnetwerk op het fietstelsysteem en de 17 

vaste fietstelinstallaties. Daarnaast organiseerde Westtoer ook tijdelijke fietstellingen, onder meer in het West-

Vlaamse Hart rond de kernen van Roeselare en Tielt. 

Voor het in kaart brengen van het aantal WOI herdenkingsbezoekers in de Westhoek maakt Westtoer gebruik 

van de bezoekerstellers op 4 begraafplaatsen. Daarnaast werd binnen het meet- en onderzoeksproject drie 

wandeltellers op het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof verder opgevolgd. Ook bij twee Expedities 

Bulskampveld worden de wandelaars geteld. 

In 2020 testte Westtoer een nieuw type teller in kader van het tellen van de bezoekers aan tentoonstellingen 

binnen het project Feniks. Dit type teller werd geïnstalleerd bij een aantal sites met Fenikstentoonstellingen om 

de bezoekersaantallen in kaart te brengen. 

Voor de Business Intelligence-tool (BI) werd een nieuwe aanvraag voor een PIO-traject ingediend (PIO: staat 

voor Programma Innovatie Overheidsopdrachten). Dit project werd echter niet goedgekeurd. In het najaar 

startte Westtoer met de opmaak van een nieuwe raamovereenkomst voor het onderhoud en de verdere 

strategische uitbouw van de BI-tool bij Westtoer. 

Binnen de BI-tool startte Westtoer een pilootproject op om de resultaten uit de snelle monitor te kunnen delen 

met de betrokken gemeenten. Momenteel is er binnen de BI-tool een persoonlijke en vertrouwelijke pdf-

rapportering naar de deelnemende logiesuitbaters voorzien, waarbij de resultaten van de individuele uitbater 

vergeleken worden met het gemiddelde van dezelfde logies in eenzelfde regio. Dit pilootproject heeft als doel 

om de gemiddelde resultaten van een bepaalde logiesvorm in eenzelfde regio of stad via interactieve feedback 

vrij te geven aan de beleidsmakers van die regio of stad. Hierbij streeft Westtoer naar feedback op 

gemeenteniveau over de beschikbare logiesvormen. 
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Binnen de BI-tool startte Westtoer eveneens een pilootproject op om inzage te krijgen in de evolutie van het 

aantal geplande boekingen bij logies aan de Kust en bij uitbreiding in West-Vlaanderen. Hierbij maakt Westtoer 

gebruik van de online geplande boekingen van Stardekk. De focus van het pilootproject is de online geplande 

hotelboekingen aan de Kust en in Brugge. Voor de andere regio’s en/of logiesvormen blijkt de steekproef 

binnen de Stardekk data niet representatief genoeg om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 

Door de samenwerkingsovereenkomst met CIB krijgt Westtoer ook inzage in de geplande boekingen van 

vakantiewoningen aan de Kust die verhuurd worden via een verhuurkantoor. Via een nieuw deelproject in de 

BI-tool worden deze geplande boekingen nu ook ingelezen in de BI, en is deze data beter ontsloten en 

efficiënter te analyseren. 

 

AC000469 Duurzaam ondernemen 

Toelichting van de actie:  

Steeds meer toeristen gaan bewust op reis. Ze hechten meer belang aan milieu, authenticiteit, menselijke 

relaties, … en gaan op zoek naar bestemmingen met aandacht voor duurzaamheid. Op dit vlak heeft 

Westtoer de ambitie om West-Vlaanderen te ontwikkelen als duurzame bestemming: een bestemming met 

een positieve balans voor de bezoeker, de toeristische spelers en de bestemming zelf. Hiervoor maken we 

werk van een langetermijnvisie voor duurzaam toerisme in West-Vlaanderen met horizon 2030. We vertalen 

de SDG’s naar duurzaam toeristisch ondernemen, inspireren en stimuleren de toeristische spelers op dit vlak 

en coördineren enkele pilots en ‘quick wins’. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Deze fase van het proces van duurzame toeristische ontwikkeling staat in het teken van het produceren van 

een plan van aanpak voor Westtoer en de sector rond duurzaam toerisme. COVID-19 bracht niet-voorziene 

taken met zich mee. Zo werd de brochure “Toerisme met veerkracht” opgemaakt, met 4 basisprincipes voor 

een snel en duurzaam herstel van het toerisme in West-Vlaanderen. Ook verzamelde Westtoer 

duurzaamheidstips voor toeristische spelers bij de heropstart na corona. In het najaar van 2020 deed Westtoer 

vooral marktonderzoek op het vlak van: ecologische impact van het toerisme (beleid, strategische keuzes, 

marketing), duurzame mobiliteit, meetinstrumenten/kwaliteitslabels voor duurzaam toerisme op vlak van 

water, energie, korte keten en afval en best practices van het duurzaam recreatief aanbod voor toeristen en 

bewoners. Binnen het subsidiereglement 'Beleef West-Vlaanderen' van de provincie werden deze best 

practices gebruikt als inspiratie voor de categorie 'Belevingsvolle en duurzame concepten bij de private sector'.  

Westtoer werkte samen met Jeremy Smith, een internationaal expert op vlak van duurzaamheid, voor een 

screening en inspiratie van de basiscijfers en missie en visie van het Beleidsplan van het toerisme en recreatie 

in het Brugse Ommeland in wording. Bovendien ontwikkelde Westtoer in samenwerking met Pieter 

Boussemaere, auteur en docent klimaat & wereldgeschiedenis aan de Vives Hogeschool in Brugge, een 

basistekst met tips en tricks voor toeristische ondernemers met betrekking tot het verkleinen van hun 

ecologische voetafdruk. 

 

AC000470 Gastheerschap & professionalisering 

Toelichting van de actie:  

We dragen een gastvrij en professioneel onthaal hoog in het vaandel. Wanneer gasten een welkom gevoel 

ervaren komen ze graag terug en zijn ze ambassadeur van je bestemming. Gastvrijheid draagt ook bij aan 

hogere bestedingen en een sterke reputatie. Daarom maakt Westtoer werk van een onthaalnetwerk met 

publieke infokantoren en toeristische infopunten bij ondernemingen. Onder het mom van ‘iedereen 

ambassadeur’ streven we ook naar een brede groep van enthousiaste regio-ambassadeurs. We houden 
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Westtoers netwerk van Toeristische Infopunten dynamisch en organiseren diverse gastvrijheidstrajecten en 

activiteiten voor een brede groep van regio-ambassadeurs. Ook stimuleren we een aanbod op maat van 

specifieke doelgroepen (bijv. families en vriendengroepen). 

Beleidsevaluatie 2020:  

>> Corona crisismanagement 

Westtoer werkte bij aanvang van de coronacrisis het coronarebootplan uit voor de toeristische sector. Hiermee 

wil Westtoer de sector helpen overleven om vervolgens het toerisme in de provincie te laten heropleven. 

Westtoer ondersteunt alle toeristische spelers door hen te informeren, inspireren en begeleiden. Zo 

informeerde Westtoer de toeristische sector over de laatste richtlijnen en steunmaatregelen op Westtoers 

coronawebpagina, via mailings, e-mail en telefoon. Om de toeristische spelers te ondersteunen bij de 

heropstart, inspireerde Westtoer hen met bruikbare tips en positieve verhalen en begeleidde hen door middel 

van checklists en webinars. Westtoer organiseerde in totaal 7 webinars, specifiek rond de heropstart in 

coronatijd. Thema’s zoals klantgerichtheid, een professionele praktische organisatie m.b.t. de 

veiligheidsvoorschriften, familievriendelijkheid, omgaan met annulaties, rendabiliteit, … kwamen aan bod. 

Sinds de uitbraak van de coronapandemie heeft Westtoer op frequente momenten crisisoverleg met 

vertegenwoordigers uit de toeristische sector. Via dit platform biedt Westtoer de ondernemers een klankbord 

om de problemen gepaard met de crisis te kunnen bespreken en mogelijk oplossingen voor te stellen. Zo wordt 

er gepleit voor sterkere ondersteuning inzake steunmaatregelen en promotie. Deze noodkreten werden 

kwamen tot uiting d.m.v. een persmoment samen met toeristische ondernemers en meegenomen in diverse 

overlegmomenten met hogere overheden. Ook werkte Westtoer “Toerisme met veerkracht” uit. Enkele 

basisprincipes voor coronaproof toerisme in deze moeilijke tijden. 

>> Provinciaal Reglement voor Toeristische Impulsen 

Op 28 mei 2020 keurde de provincieraad het nieuwe reglement 'Beleef West-Vlaanderen' goed. Naar 

aanleiding van de coronacrisis werd het reglement uitgebreid met een vijfde categorie: de categorie 

'transitiesteun voor toeristische ondernemers'. Een oproep voor deze categorie werd meteen gelanceerd bij de 

goedkeuring van het reglement gezien de hoogdringendheid om de toeristische ondernemers een duwtje in de 

rug te geven. Binnen deze oproep werden twee indieningsdata voorzien nl. 15 juni en 15 september 2020. 

Westtoer begeleidde ondernemers bij hun aanvraag. In totaal werden 270 dossiers goedgekeurd. Op 27 

november 2020 werd een tweede oproep binnen het subsidiereglement 'Beleef West-Vlaanderen' gelanceerd 

waarbij vier categorieën centraal staan: de optimalisering van het toeristische onthaal in een gemeente, 

belevingsconcepten bij musea en attracties, de realisatie van recreatieve hotspots en belevingsvolle en 

duurzame concepten bij de private sector. Westtoer begeleidde ondernemers bij het indienen van hun 

projectidee.  

>> Logiesadvisering 

Westtoer is het aanspreekpunt voor de logiessector in West-Vlaanderen en adviseert startende logies 

individueel. Echter in 2020 bood Westtoer vooral veel begeleiding aan logies i.h.k.v. de coronacrisis. Westtoer 

ondersteunde ook de extra werving voor de promotiecampagne 'Logeren in Vlaanderen Vakantieland'.  

>> Familievriendelijkheid 

In het kader van familievriendelijkheid heeft Westtoer slechts één adviesgesprek kunnen organiseren, met de 

dienst voor toerisme van Bredene. Alle diensthoofden toerisme werden wel op de hoogte gebracht van de 

resultaten van de nota “Familievriendelijkheid”, maar door de crisis vond geen verdere individuele 

terugkoppeling meer plaats.  

>> Netwerk Toeristische Infopunten 

In het kader van de toeristische infopunten was het de bedoeling om Westtoers netwerk van toeristische 

infopunten in de Leiestreek uit te breiden. Omdat er door de coronacrisis geen fysieke bijeenkomsten mogelijk 
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waren, werd er geen oproep gedaan voor deze uitbreiding. Het traject bestaat namelijk uit 3 (halve) 

opleidingsdagen waarbij groepswerk en het ter plaatse gaan essentieel is. Voor opvolging en 

kwaliteitsbewaking ging Westtoer in de zomer langs bij alle infopunten en vulde het communicatiemateriaal bij 

waar nodig. 

 

AC000471 Innovatieve toeristische ontwikkeling 

Toelichting van de actie:  

De toeristische wereld is steeds in beweging om in te spelen op de veranderende vraag van de toerist. 

Betekenisvolle ervaringen en ‘doen’ worden steeds belangrijker. Toeristen zijn op zoek naar nieuwe 

ervaringen, vaardigheden en inzichten. Het toeristisch aanbod moet mee evolueren. Westtoer wil 

ondernemerschap, innovatie en meer beleving stimuleren. Hierbij hebben we aandacht voor het 

ondernemerschap voor en achter de schermen: topbelevingen voor de toerist, die rendabel zijn voor de 

ondernemer. Ook hebben we aandacht voor een kwalitatief publiek aanbod. Hierbij vertrekken we steeds 

vanuit het DNA van de plek en de regio. We coördineren diverse begeleidingstrajecten in het kader van twee 

Europese samenwerkingsprojecten: Toeristische Businessmodellen Booster (EFRO) en Tourism Lab (Interreg 

V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen). 

Beleidsevaluatie 2020:  

zie actie AC000492 (Business Modellen Booster) en actie AC000496 (Tourism Lab). 

 

AC000472 Kwaliteit & customer experience 

Toelichting van de actie:  

Wie het verschil wil maken, moet tegenwoordig verder gaan dan een excellente dienstverlening en een goed 

product. Daar spelen we op in met Westtoers Q-traject voor toeristische organisaties. In een uniek 

managementtraject begeleiden we diensten voor toerisme, musea, attracties, logies, restaurants, cafés, … 

voor een excellente klantbeleving waarbij de drijfveren en de behoeften van hun bezoekers centraal staan. 

Zo kunnen toeristische organisaties zich beter onderscheiden én zo vergroten we de tevredenheid van 

bezoekers over het toeristisch aanbod in West-Vlaanderen. We streven naar een gestage groei van ons Q-

netwerk waarbij kwaliteit primeert. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Westtoer reikte begin dit jaar 40 nieuwe Q-labels uit aan toeristische organisaties en verlengde heel wat labels. 

Westtoer bereikt hiermee de kaap van 300 Q-labels. Na een positieve evaluatie van het ingediende groeiplan 

en van het verslag van de mystery visitor mochten de nieuwe deelnemers uit het Brugse Ommeland, de 

Westhoek en de Leiestreek het label ontvangen tijdens een uitreikmoment. Voor de Kust stond ook een 

uitreikmoment gepland, maar deze kon door de coronacrisis niet doorgaan. Op de persconferentie werd ook de 

nieuwe huisstijl van het Q-label officieel voorgesteld. In maart 2020 startten 13 enthousiaste ondernemers het 

Q-traject. Na slechts één halve opleidingsdag waren we door COVID-19 noodgedwongen om het traject stil te 

leggen. Interactie met de trainer en de collega’s is namelijk een essentieel onderdeel van het traject. Er werd 

besloten om het traject dit jaar niet meer te hervatten en te hernemen in het voorjaar van 2021. 
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AC000473 Verspreiden van marktconforme recreatieve producten 

Toelichting van de actie:  

Toeristen en recreanten kunnen in West-Vlaanderen optimaal genieten van de fiets- en wandelnetwerken en 

van de bewegwijzerde lusvormige routes. Bij deze recreatieve producten horen telkens kaarten die 

permanent worden aangepast aan de nieuwe trajecten en aan de gewijzigde weginfrastructuur. Deze 

producten worden verkocht via de eigen webshop, diensten voor toerisme, boekhandels, ondernemers,…  

Beleidsevaluatie 2020:  

Volgende recreatieve producten werden gerealiseerd in 2020: Wandelnetwerk Poelberg, Westkustfietsroute, 

Palingbeekwandelroute, stadswandelroute Izegem, Polderrandfietsroute, Mandeldalfietsroute, 

Stadswandelroute Mesen, Kustroute, Hoppelandfietsroute, Erfgoedwandelroute Bredene (nog geen volledige 

realisatie door werken in Bredene), herwerking en uitbreiding wandelnetwerk Bulskampveld. 

 

AC000474 Onderhoud en optimalisatie van bestaande recreatieve producten d.m.v. peter en meter werking 

Toelichting van de actie:  

Voor het behoud van de kwaliteit van alle West-Vlaamse routes doen wij een beroep op vrijwilligers, meters 

en peters genoemd. Meters en peters melden ons, via de TRIS3-databank, alle onvolkomenheden die zich 

langs het parcours dat ze dienen te controleren voordoen. De meldingen kunnen zijn: bordje ontbreekt, paal 

en/of wegdek beschadigd, verkeerde bewegwijzering, paal staat schuin of is omgevallen, wegeniswerken, …  

Beleidsevaluatie 2020:  

De jaarlijkse bijeenkomsten met de peters en meters konden niet doorgaan omwille van corona, ook de eerste 

twee controlebeurten werden om die reden geannuleerd. De andere controlebeurten konden wel doorgaan en 

de peters en meters hebben alle opmerkingen ingegeven in de TRIS-databank. 

 

AC000475 Beheren en optimaliseren van toerisch recreatief informatie systeem 

Toelichting van de actie:  

Westtoer staat in voor het beheer van de recreatieve routes en netwerken in West-Vlaanderen. We maken 

hiervoor gebruik van een op maat ontwikkelde databank met de naam TRIS (Toeristisch-Recreatief 

Informatie Systeem). TRIS bevat alle palen, borden en trajecten van de recreatieve routes en netwerken in 

West-Vlaanderen. Meer dan 700 vrijwilligers controleren voor ons het recreatieve aanbod en geven hun 

opmerkingen en klachten online door via TRIS. De klachten worden intern verwerkt en doorgestuurd naar de 

onderhoudsploegen die de problemen op het terrein opvolgen en oplossen. 

Beleidsevaluatie 2020:  

De voorziene change-requests en kleine aanpassingen aan de TRIS-databank konden doorgaan zoals gepland. 

Er werd ook een nieuwe editor gerealiseerd voor suggestieroutes.  

Alle vergaderingen met de leverancier konden digitaal doorgaan. 
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AC000476 Recreatieve producten en infrastructuur 

Toelichting van de actie:  

Westtoer opent jaarlijks verschillende provinciale routes en netwerken. Deze routes en netwerken worden 

voorzien van bewegwijzering en recreatieve infrastructuur zoals startborden, knuppelpaden, uitkijkplaatsen, 

klaphekkens, kindvriendelijke elementen,… om het basiscomfort en beleving te verhogen. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Alle routes en netwerken die in 2020 gerealiseerd werden (zie AC000473), zijn voorzien van een kwalitatieve 

bewegwijzering. Daarnaast werden ook twee vlonderpaden gelegen op provinciale recreatieve routes 

vernieuwd. 

 

AC000477 Ondersteuning van de werking van de recreatieve ploegen 

Toelichting van de actie:  

De bewegwijzering van alle provinciale routes en netwerken wordt geplaatst en onderhouden door mobiele 

recreatieve ploegen van Westtoer. Deze ploegen bestaan uit 5 medewerkers en 1 coördinator. Zij beschikken 

voor de uitvoering van deze opdracht over 4 bestelwagens met bijhorend materiaal en een loods als 

vertrekbasis waar alle materialen worden gestockeerd. 

Beleidsevaluatie 2020:  

De recreatieve ploegen hebben tot half maart 2020 hun reguliere werking kunnen afwerken. Ze werden 

gedurende de eerste twee weken van de lockdown op non-actief gezet maar konden daarna het werk op het 

terrein hervatten. De controlerondes van de vrijwilligers die alle provinciale routes en netwerken controleren 

werden begin april en mei geannuleerd wegens coronamaatregelen. De mobiele ploegen hebben wegens het 

ontbreken van deze controlerondes zelf de bewegwijzering van een deel van het fietsnetwerk gecontroleerd en 

hersteld.  

Er werd een nieuwe Fiat Doblo bestelwagen op CNG besteld ter vervanging van de Volkswagen Caddy. De rest 

van het jaar waren de ploegen acties voor het plaatsen van de nodige bewegwijzering voor de nieuw 

gerealiseerde producten. 

 

A0000478 Coördineren en uitvoeren van Europese, Vlaamse en provinciale projecten 

Toelichting van de actie:  

De middelen voorzien voor de coordinatie en het uitvoeren van de verschillende Europese, Vlaamse en 

provinciale projecten wordt telkens aan het specifiek project toegewezen. Voor de projecten wordt telkens 

een aparte actie aangemaakt, 

Beleidsevaluatie 2020:  

Westtoer heeft de afgelopen periode verschillende Europese, Vlaamse en provinciale projecten gecoördineerd 

en uitgevoerd: Ruralité, Tourism Lab, Tendances, Eurocyclo, …  

De concrete acties binnen de verschillende projecten komen in de desbetreffende actie aan bod. De projecten 

liepen wat vertraging op door de COVID-19 crisis en een aantal programma’s boden de mogelijkheid tot 

verlenging aan om hieraan tegemoet te komen.  
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Daarnaast volgde Westtoer ook de opstart van de nieuwe programma’s op in nauw overleg met de dienst EEIS 

van de Provincie. 

 

AC000479 Opmaken van regionale beleidsplannen voor toerisme en recreatie 

Toelichting van de actie:  

Westtoer maakt voor elke toeristische regio in West-Vlaanderen een strategisch beleidsplan voor toerisme 

en recreatie op. Dit plan wordt opgemaakt in nauw overleg met alle steden en gemeenten van de betrokken 

regio en met de ruime toeristische sector. Voor het opmaken van de verhaallijnen per regio doen we beroep 

op een externe consultant. De beleidsplannen hebben een planhorizon van 6 jaar en worden geconcretiseerd 

in jaarlijkse actieplannen. 

Beleidsevaluatie 2020:  

De acties uit de beleidsplannen werden opgevolgd aan de hand van de jaarlijkse actieplannen per regio. Door 

de lockdown vanaf 13 maart 2020 zijn niet alle acties voor de realisatie van het nieuwe beleidsplan voor het 

Brugse Ommeland kunnen doorgaan zoals oorspronkelijk gepland. We hebben een vragenlijst uitgestuurd naar 

een ruime respondentlijst en Skinn heeft 8 kwalitatieve interviews afgenomen van belangrijke stakeholders 

voor het Brugse Ommeland. 3 workshops (2 intern voor Westtoer en 1 extern met diensthoofden toerisme en 

beleidsverantwoordelijken) hebben wel plaatsgevonden maar langs de digitale weg. De plangroepen zijn 

maandelijks doorgegaan, maar wel op digitale wijze. Eind 2020 waren de grote lijnen van het beleidsplan 

Brugse Ommeland bepaald om begin 2021 te kunnen beginnen met de terugkoppeling naar de steden en 

gemeenten. 

 

AC000480 Promotiecampagne voor regio Kust 

Toelichting van de actie:  

De Kustpool wordt ingezet voor toeristische promotie in Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Duitsland en 

Frankrijk.  Naast het investeren in persbewerking, zetten we samen met de kustgemeenten vooral in op 

online campagnes, TV en radio. Daarnaast investeren we in een sterke publiek-private samenwerking door 

een jaarlijkse startavond en gezamenlijke acties rond gastvrijheid, innovatie en duurzaamheid. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Westtoer zette in 2020 heel sterk in op een relancecampagne voor de Kust op de binnenlandse markt. De Kust 

werd in alle nationale media opgenomen, zowel audividieel, in print als online. Zo was er een TVspot van de 

Kust op Eén, VTM en RTL en werd er ook ingezet op inhoudelijke tv-programma's zoals het vakantieprogramma 

van Christophe Deborsu op RTL. Er was ook heel sterke aandacht voor de uitbouw van het merk de Kust via het 

breed communiceren van de website www.dekust.be.  

Daarnaast werden de middelen aangewend om de drukte te monitoren met onder meer de druktebarometer. 

Deze druktebarometer werd ingezet om de bezoeker te informeren en om een uniforme boodschap te kunnen 

verspreiden voor de ganse kust. 

 

AC000481 Promotiecampagne voor regio Westhoek 

Toelichting van de actie:  

De promotie- en sectorpool Westhoek wordt vooral ingezet voor toeristische promotie en beperkter voor 

sectorwerking. De jaarlijkse regionale marketingcampagne bestaat uit de aanmaak van drukwerk en 

http://www.dekust.be/
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audiovisueel materiaal (fotografie en video), mediadeals online en in print, persbewerking, Radio/TV, online 

marketing en sociale media. Daarnaast organiseren we jaarlijks voor de sector een startavond, het Westhoek 

Forum, infomomenten en vorming. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Op 10 februari 2020 kon Regiowerking Westhoek net voor de crisis nog een succesvolle startavond organiseren 

in Het Perron in Ieper. Een 500-tal ondernemers waren aanwezig. De jaarplannen voor 2020 werden 

voorgesteld. Begin maart 2020 was Westtoer startklaar voor het themajaar Feniks 2020, maar toen kwam de 

lockdown. De acties binnen de regiocampagnes Westhoek werden bijgestuurd naar inhoud en timing. Er werd 

gekozen voor 'lichtere' structurele communicatie tot begin mei en dan pas zijn de betalende campagnes 

gestart.  

Het drukwerk werd uitgegeven zoals gepland: de streekpocket, drie toeristische kaarten, bierfietspockets, 

Feniks Z-card, de bezoekersgids en de Westhoekvoordeelpas. In 2020 was er geen magazine gepland en werd 

er besloten om meer in te zetten op TV.  

Er werden wel 2 TV-spots gemaakt (Westhoek algemeen en Feniks) die op nationale TV en regionale TV werden 

uitgezonden.  

Verder heeft Regiowerking Westhoek heel sterk ingezet op online promotie door het voorzien van kwalitatieve 

nieuwe content voor de regiowebsites, het maandelijks uitsturen van een e-zine naar 50.000 abonnees en een 

wekelijks uitgevoerde planning van posts op de regionale organische Facebookpagina's. Betalend werd ook 

sterk ingezet op onlinecampagnes ter stimulering van overnachtingen, bezoeken aan Feniks POI's, fietsen 

vanuit Ieper,...  

Er werd in zee gegaan met externe partners voor online campagnes zoals With kids on the road en Maison 

Slash en de resultaten waren succesvol. Het aantal bezoeken op de regiowebsites Westhoek steeg met een 

kleine 100.000, we kregen 2.000 nieuwe volgers op Instagram, 2.700 nieuwe volgers op Facebook en bijna 

12.000 nieuwe mailadressen. Regiowerking Westtoer zette sterk in op beeldmateriaal, dit vooral ter 

voorbereiding van het werkingsjaar 2021. Er werden heel wat dronebeelden genomen om fietsen langs 

uitkijkpunten te stimuleren. Ter voorbereiding van de themajaren werden er diverse fotografiedagen ingepland 

die hebben geleid tot een hele reeks nieuwe toeristische beelden. Persbewerking liep wat moeilijker in 2020. 

Inhoudelijk had de pers andere content nodig door de crisis dan oorspronkelijk verwacht.  

Wat de sectorwerking betreft, moest er in de loop van het jaar door de crisis sterk worden bijgestuurd. De 

geplande sectormomenten (vb. Westhoek forum, Westhoek quiz, de teambuildingsmomenten,...) moesten 

worden geannuleerd. Anderzijds had de sector Westtoer meer dan ooit nodig als luisterend oor en als 

adviserend orgaan. Dit leidde o.a. tot het oprichten van de werkgroep herstel Britse markt, die op zich weer 

leidde tot heel wat bredere initiatieven ter behoud en herstel van de sector in deze crisisperiode. 

 

AC000482 Promotiecampagne voor regio Brugse Ommeland 

Toelichting van de actie:  

De promotiepool Brugse Ommeland wordt ingezet voor toeristische promotie, daarnaast wordt ook ingezet 

op contacten met de sector voor deze regio. De jaarlijkse marketingcampagne bestaat uit de aanmaak van 

drukwerk en audiovisueel materiaal (fotografie en video), mediadeals online en in print, persbewerking, 

Radio/TV, online marketing en sociale media. Er wordt telkens gezocht naar een boeiende invalshoek om de 

regio telkens op een andere wijze in de kijker te stellen. Daarnaast organiseren we jaarlijks een startavond 

en 2 x per jaar het Forum Brugse Ommeland voor logiesuitbaters, Infopunten Toerisme, Q-label-houders en 

gastheren/-vrouwen. 
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Beleidsevaluatie 2020:  

In 2020 stelde het Brugse Ommeland met “De verborgen kant van het Brugse Ommeland” erfgoed in de kijker. 

Centraal stonden de onontdekte, rustige erfgoedplekken in het groen. Een gepast thema om ook in 

coronatijden te promoten, maar ook nieuwe zaken werden toegevoegd. De online campagne werd uitgebreid 

met tips rond vakantie in eigen (omme)land en najaar- en wintertips, telkens met aangepaste tips en beelden 

volgens de geldende maatregelen.  

De campagne bestond uit het magazine Brugse Ommeland (als bijlage bij Libelle in maart) en 5 afleveringen van 

het programma Ommeland op Focus-WTV. Er werd zwaar ingezet op de online campagne en het genereren van 

free publicity door het inspireren van journalisten met leuke ideeën, beiden met succes.  

Er werden ook twee gratis fietskaarten uitgegeven en gepromoot (Uitwijken fietsroute in Brugge en omgeving 

en de Chicorei fietsroute in Lichtervelde en omgeving). Dit zijn de seizoensfietsroutes met een suggestietocht 

op het fietsnetwerk rond een bepaald thema. Daarnaast zorgde de viertalige overzichtskaart voor praktische 

info ter plaatse.  

De Facebookpagina en website Brugse Ommeland verdubbelde in 2020 het aantal likes en bezoekers. Samen 

met de 4 regio’s promoten we vakantie in eigen land via Vlaanderen Vakantieland en waren de toeristische 

regio’s telkens met 3 pagina’s aanwezig in de KW Kortweg bijlages voorjaar-zomer-najaar. De campagne is 

gerealiseerd mits aan aantal aanpassingen.  De Libelle wandeldag werd verplaatst naar 2021.  

De evenementen voor de sector als de startavond en het Forum Brugse Ommeland zijn niet kunnen doorgaan. 

Persmomenten werden vervangen door persberichten. 
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AC000483 Promotiecampagne voor regio Leiestreek 

Toelichting van de actie:  

De promotie- en sectorpool Leiestreek wordt vooral ingezet voor toeristische promotie van de regio en voor 

sectorwerking. De jaarlijkse regionale marketingcampagne bestaat uit één grote overkoepelende campagne 

binnen één van de verhaallijnen voor de Leiestreek. Online en offline communicatie, persbewerking, 

fotografie en ook de inzet van social media worden hierop afgestemd. Daarnaast ondersteunt Toerisme 

Leiestreek ook enkele kleinere bovenlokale acties, voornamelijk rond productontwikkeling, die de identiteit 

van de regio versterken. Een beperkt deel van de promotiepool gaat naar sectorwerking. Het voornaamste 

doel is de sector te inspireren om echte ambassadeurs te worden van de Leiestreek. Hiervoor organiseren we 

jaarlijks een startavond, partnernetwerkmomenten, inspiratiesessies en een studietrip. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Met de campagne van 2020 wilde Toerisme Leiestreek de inwoners en toeristen laten kennis maken met de 

dynamiek en creativiteit van de Leiestreek. Dit werd gedaan aan de hand van 101 Leiespots: creatieve hotspots, 

speciale plekken, tijdelijke concepten of evenementen waar je om één of andere reden zeker moet geweest 

zijn. De Leiespots zijn hoofdzakelijk creatieve ondernemers met een sterk concept. Het zijn net die 

ondernemers die het sterkst door de corona-crisis getroffen werden. Ten gevolge van corona kon de campagne 

pas later opgestart worden (juni) en werd de campagne ook constant aangepast aan de situatie. Op momenten 

waar de meeste Leiespots gesloten waren, werd de focus verschoven naar hun coronaproof alternatieven en 

naar het aanbod op vlak van fietsen en wandelen.  

De geplande advertenties voor oktober - december werden verschoven naar eind februari-maart 2021, maar 

ook in deze advertenties zullen we de inhoud moeten aanpassen naar wat mogelijk is onder de huidige 

maatregelen. Een deel van de online campagne werd geschrapt. Alle fysieke acties naar de sector, en ook de 

studietrip werden geschrapt. Er werden wel i.s.m. Westtoer vervangende digitale sessies voorzien.  

Ter voorbereiding van de campagne in 2021 rond "verrassend dichtbij" werd sterk ingezet op fotografie van de 

mooie groene plekjes in de regio. 

 

AC000484 Promotiecampagne voor de Westkust 

Toelichting van de actie:  

De Westkustpool wordt ingezet voor de promotie van de belangrijkste activiteiten en evenementen 

waarvoor toeristen zich willen verplaatsen tussen Veurne, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Hiermee 

wordt de nabijheid tussen de Westkust en het mooie hinterland ten volle uitgespeeld. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Samen met de Westkustgemeenten investeerde Westtoer in promotie van de nieuwe Westkustfietsroute. Met 

deze promopool werd een fotozoektocht ontwikkeld op het parcours van de fietsroute. Deze werd gepromoot 

met een radiospot met Michel Wuyts en met een online videocampagne. De keuze voor het promoten van 

deze fietsroute was perfect compatibel met de coronamaatregelen en kon volledig worden uitgevoerd. 
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AC000485 Promotiecampagne voor de centrumsteden 

Toelichting van de actie:  

De centrumsteden Brugge, Oostende, Kortrijk en Roeselare surfen allen in meer of mindere mate mee met 

de campagnes van de omliggende regio. Nochtans mikken zij daarnaast ook op een publiek van stads- en 

cultuurzoekers. Naast een verschillend profiel is ook de herkomst van toeristen in die steden vaak gevoelig 

anders. We spelen hierop in met afzonderlijke campagnes die in samenwerking met elk van deze steden 

opgezet worden. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Er werden diversie acties uitgewerkt met de steden Brugge, Oostende en Kortrijk. De acties met Brugge mikken 

voornamelijk op een internationaal publiek, onder meer met affichage in de luchthaven van Brussel en 

Charleroi. De acties van Oostende werden gekaderd in de "verblijfspool" om het aantal overnachtingen in 

commercieel logies te verhogen. Met Kortrijk werd een Citytrip-campagne opgezet. 

 

AC000486 Horizon 2025 

Toelichting van de actie:  

De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer investeren in landschapsbeleving in de toeristische regio’s van 

de provincie. Doorheen de ganse provincie worden er de komende jaren heel wat uitkijkpunten gerealiseerd 

dankzij het project Horizon 2025. Naast het bouwen van nieuwe uitkijktorens worden ook bestaande 

gebouwen met een uniek uitzicht, zoals kerken en watertorens, toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. 

Het doel is drieledig: de attractiviteit van de 4 toeristische regio’s te verhogen; de beleving van de 

recreatieve routes en netwerken te verhogen; de aantrekkingskracht van stadjes en dorpen te vergroten 

Beleidsevaluatie 2020:  

In 2020 werd de Mouttoren van de Kinderbrouwerij te Reningelst opgeleverd (30/06/2020), alsook de toren 

van de Sint-Maartenskerk in Kortrijk en de Vuurtoren/ Uitkijktoren van Guillaume Bijl in De Haan. De projecten 

in De Haan en Kortrijk werden, gezien COVID-19, nog niet opengesteld voor het publiek. In 2020 werd er verder 

gewerkt aan de voorbereiding en realisatie van de uitkijkpunten van de Sint-Niklaaskerk in Veurne en Mesen, 

de uitkijktoren aan de Knokkebrug in Houthulst, de Pompentoren in Eernegem, het uitkijkplatform in 

Gijzelbrechtegem, de Sint-Medarduskerktoren in Wervik, de uitkijktoren in het Bergmolenbos in Roeselare en 

het uitkijkpunt in De Panne.  

Tenslotte werd eind 2020 de nieuwe oproep van Horizon 2025 opengesteld. 

 

AC000487 Themajaar Gastronomie 

Toelichting van de actie:  

In 2022 willen we West-Vlaanderen uitdrukkelijker dan ooit naar voor schuiven als dé gastronomische 

provincie. Via een zeer ruime betrokkenheid van steden / gemeenten en ondernemers (van gastronomische 

toprestaurants tot kwalitatieve bistro, de streek- en hoeveproducenten,  creatieve ondernemers met link 

naar eetcultuur,…) maken we van 2022 een gastronomisch topjaar voor de provincie West-Vlaanderen. 

Beleidsevaluatie 2020:  

In 2020 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor het themajaar in 2022. Er werd een inventaris 

gemaakt van mogelijke acties (op basis van voorbeelden in binnen- en buitenland). Op basis hiervan wordt een 

kader gecreëerd voor een oproep naar acties naar ondernemers en gemeenten. 
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AC000488 Picknickplan 

Toelichting van de actie:  

Westtoer heeft de ambitie om alle provinciale recreatieve routes en netwerken, op regelmatige afstanden, 

te voorzien van unieke rust –en/of picknickgelegenheden. Om deze doelstelling waar te maken maakt 

Westtoer een picknickplan op met een meerjarenplanning. Het picknickplan bestaat uit een inventarisatie 

van alle bestaande zit –en picknickplaatsen op de provinciale routes en netwerken, een afbakening van 

“zoekzones” waar een tekort is aan zit –en picknickplaatsen en een catalogus met kwalitatieve, duurzame en 

belevingsvolle terreinmeubelen. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Het picknickplan werd gepresenteerd aan alle lokale en bovenlokale overheden. Alle voorstellen met locaties 

om picknickplaatsen in te richten werden opgelijst en in kaart gebracht. De opdracht voor het ontwerpen van 

extra terreinmeublair werd opgeleverd en de ontwerpen werden gebundeld in een catalogus.  

De aankoopcentrale voor de aankoop van het terreinmeubilair werd gegund. Alle voorgestelde locaties werden 

geëvalueerd en beoordeeld met de vooropgestelde criteria. Er werd voor iedere stad en gemeente in de 

Provincie West-Vlaanderen 1 picknickplaats geselecteerd. 

 

AC000489 Beaufort 

Toelichting van de actie:  

Beaufort is een driejaarlijks kunstproject dat zich uitstrekt over de Belgische kustlijn. Door het realiseren van 

een toegankelijke tentoonstelling en een brede communicatiecampagne beogen we een divers publiek van 

kunstliefhebbers, inwoners en toeristen te bereiken. Beaufort draagt zo bij tot het eigentijdse imago van de 

Kust als een hedendaagse bestemming. 

Beleidsevaluatie 2020:  

De voorbereidingen voor Beaufort 2021 liepen vertraging op door de COVID-19-maatregelen. Door het feit dat 

Beaufort met veel internationale kunstenaars werkt, konden deze kunstenaars niet of moeilijk naar de Kust 

komen voor locatieverkenningen en voor administratieve regelingen zoals het ondertekenen van hun contract.  

Beaufort heeft in het najaar een ommezwaai gemaakt in de werking door zelf de locatiebezoeken te doen en 

de kunstenaars op een digitale manier hierbij te betrekken. Dit was geen evidentie voor de kunstwereld, gezien 

voor de kunstenaars de locatie deel uitmaakt van het artistieke geheel.  

Ondertussen namen alle kunstenaars deze digitale uitdaging aan, gezien we vanuit Westtoer de tentoonstelling 

absoluut willen realiseren in 2021.  

De tentoonstelling zal lopen van 27 mei 2021 tot en met 7 november 2021. 
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AC000490 Landmarks 

Toelichting van de actie:  

De provincie West-Vlaanderen heeft de ambitie om zich als top-attractieve provincie te profileren. In elk van 

de vier toeristische regio’s (Brugse Ommeland, Kust, Leiestreek en Westhoek) zal Westtoer een toeristisch-

recreatieve landmark realiseren: iconische, spraakmakende en tot de verbeelding sprekende realisaties. Op 

die manier wordt de toeristische aantrekkingskracht van de provincie West-Vlaanderen verhoogd en de 

vrijetijdseconomie versterkt (meer bezoekers, meer overnachtingen, herhaalbezoek, meer bestedingen en 

extra werkgelegenheid). 

Beleidsevaluatie 2020:  

Eind 2020 werden de eerste verkennende gesprekken opgestart met de belangrijke partners in de regio, om na 

te gaan welke locaties geschikt zouden kunnen zijn voor de realisatie van landmarks en om te kijken of er 

eventueel aansluiting kan gevonden worden bij bestaande plannen. Alle ideeën worden opgenomen in een 

longlist. 

 

AC000491 TOERISTISCHE BUSINESSMODELLEN BOOSTER 

Toelichting van de actie:  

Westtoer wil met het project ‘Toeristische Businessmodellen Booster’ het concurrentievermogen bij 

toeristische KMO’s verbeteren en versterken aan de hand van innovatieve bedrijfsmodellen die een 

antwoord bieden op de uitdagingen en kansen waar toeristische ondernemers voor staan. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Samen met projectpartner POM stelde Westtoer een expertenpool aan voor klankbordsessies en individuele 

coaching. Na de 5 pilootondernemers en de 15 ondernemers die n.a.v. corona met een korte vraag geholpen 

werden, ging Westtoer in het najaar aan de slag met de volledige uitrol van het coachingtraject. Westtoer 

organiseerde 35 klankbordsessies waarbij ondernemers hun zaak en probleemstelling aan de experten konden 

voorleggen. Na afloop van deze sessie gingen ze individueel aan de slag met persoonlijke coaching, waarvan in 

totaal 270 u coaching toegekend werd. Eind 2020 heeft Westtoer het project ook in beeld gebracht met een 

productiehuis ter werving van nieuwe deelnemers en ter verslaggeving naar de projectpartners toe. 

 

AC000492 Feniks 

Toelichting van de actie:  

Westtoer is projectleider van Feniks 2020, een project dat in 2020 het brede publiek wil laten kennismaken 

met het bijzondere verhaal van de wederopbouw van de Westhoek na de massale verwoestingen van de 

Eerste Wereldoorlog. Westtoer werkt hiervoor samen met vele lokale besturen en musea in de Westhoek. 

Westtoer staat in voor de coördinatie van de productontwikkeling (tentoonstellingen, evenementen en 

routes), de aansturing van de research(ers), de financiële opvolging en de (inter)nationale communicatie en 

promotie van het project. Alle info vind je op www.feniks2020.be 

Beleidsevaluatie 2020:  

Westtoer coördineerde de realisatie van de investeringen (expo’s, routes en events) van het Feniksproject. Alle 

investeringen openden in de loop van 2020, maar veelal later dan voorzien door de coronacrisis. Uitzondering 

was de expo in het IFFM Ieper waarvoor een persconferentie werd georganiseerd net voor de lockdown. De 

grote events werden allemaal uitgesteld tot in 2021.  
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Ook realiseerde Westtoer het bovenlokale Feniks product rond de promotionele fotoborden en de LEGO 

workshop werd verder ontwikkeld. De communicatie en promotie acties werden volop ontwikkeld en uitgerold, 

maar werden aangepast aan de maatregelen qua inhoud, timing en strategie. Wel werd de publicatie “Terug 

naar de Westhoek” opgeleverd en gecommuniceerd op een persvoorstelling in Londen, de startavond van de 

Westhoek, etc. 

 

AC000493 Eurocyclo 

Toelichting van de actie:  

Eurocyclo is een grensoverschrijdend Interreg-project dat investeert in de uitrol en de inrichting van het 

internationale fietsnetwerk, groene assen en Eurovelo-routes. Doel is om fietsen in het projectgebied 

populairder te maken en om zo meer omzet en werkgelegenheid te creëren. De partners investeren in de 

aanleg van nieuwe fietsverbindingen, in het doortrekken van het concept ‘fietsnetwerk’ van West-

Vlaanderen naar Frankrijk en Wallonië, in het bekend maken van het concept Eurovelo, in het promoten en 

vermarkten van het grensoverschrijdende fietsnetwerk en in onderzoek naar het aantal fietsers en de omzet 

op de fietsnetwerken en -assen. 

Beleidsevaluatie 2020:  

In 2019 vond binnen het Europese project Eurocyclo het onderzoek bij de recreatieve fietsers op het 

fietsnetwerk van de Vlaamse Ardennen plaats. Toerisme Oost-Vlaanderen stond in voor de bevraging van de 

recreatieve fietsers op het fietsnetwerk, het installeren van de vaste fietstelinstallaties en het verzamelen van 

data via mobiele fietstellingen. In 2020 heeft Westtoer op basis van de gegevens aangeleverd door Toerisme 

Oost-Vlaanderen een fietsmodel opgemaakt voor het inschatten van het aantal recreatieve fietsers op het 

fietsnetwerk van de Vlaamse Ardennen. Daarnaast stond Westtoer ook in voor de verwerking van de 

enquêteresultaten en de rapportering naar Toerisme Oost-Vlaanderen. 

 

AC000494 PD Wallemote (jaarprogramma) 

Toelichting van de actie:  

Binnen het meet- en onderzoeksproject zijn er twee belangrijke doelstellingen. Enerzijds wenst men inzicht 

te krijgen in het volume van het aantal bezoekers aan het provinciedomein. Anderzijds is het ook de 

bedoeling om de bezoeker zelf beter te leren kennen. Hierbij gaat het voornamelijk over het profiel van de 

bezoeker en de tevredenheid. Ook eventuele suggesties van de bezoekers worden meegenomen. Uiteindelijk 

is het de bedoeling dat enkele relevante aanbevelingen en conclusies uit het meet- en onderzoeksproject 

meegenomen worden in het nieuwe beheersplan voor het domein. 

Beleidsevaluatie 2020:  

In opdracht van de provincie voert Westtoer met het meet- en onderzoeksproject bij de bezoekers aan het 

provinciedomein Wallemote-Wolvenhof uit. De opdracht bestaat uit het inschatten van het aantal bezoekers 

aan het domein en uit het in kaart brengen van de kenmerken van de bezoekers aan het domein en hun 

evaluatie over het domein.  

Westtoer startte een bezoekersbevraging op in juli 2019. Bedoeling was om deze enquêteringen te laten 

doorlopen tot eind juni 2020. Door de lockdown in maart zijn de enquêteringen gestopt en in samenspraak met 

de provincie zijn deze enquêteringen bij de bezoekers aan het domein niet meer heropgestart. 

In juni 2019 zijn drie wandeltellers geïnstalleerd in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof. Deze 

wandeltellers hebben gans 2020 de bezoekers aan het domein geteld. In het voorjaar van 2020 zullen deze 

wandeltellers verwijderd worden. 
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In het najaar van 2020 werden de resultaten van het meet- en onderzoeksproject bij de bezoekers aan het 

provinciedomein Wallemote-Wolvenhof opgeleverd. Begin december werd de presentatie met de belangrijkste 

resultaten toegelicht aan de provincie. 

 

AC000495 Ruralité 

Toelichting van de actie:  

Met het project Ruralité willen we de aantrekkelijkheid van het samenwerkingsgebied verhogen, de 

economische groei in een rurale regio stimuleren en toeristische actoren professionaliseren door:  

- het ontwikkelen van innovatieve acties op vlak van gastronomisch toerisme 

- het profileren van de grensoverschrijdende regio - Frans-Vlaanderen en de Westhoek - als een 

innovatieve bestemming op vlak van toeristisch ondernemen. 

- het vertalen van lokale producten, evenementen en tradities naar eigentijdse belevingen voor 

recreanten en toeristen. 

 

Beleidsevaluatie 2020:  

2020 was uiteraard een moeilijk jaar voor grensoverschrijdende projecten. Binnen het project 'Ruralité' werd 

veel aandacht besteed aan de voorbereiding van diverse acties, die vervolgens echter vaak (door verstrengde 

maatregelen) dan op het laatste moment werden geannuleerd. De actie '1 chef, 1 terroir' (vroegere naam: 

Chef, wij dagen je uit) werd voorbereid door de projectpartners met de grensoverschrijdende experts die 

werden aangesteld. Onder het werkpakket 'inspireren tot innovatie' werd ondertussen beslist om niet langer 

fysieke studiereizen te organiseren, maar om ondernemers kennis te laten maken met innovatieve 

ondernemers via inspirerende filmpjes.  

Qua 'unieke diners op uitzonderlijke locaties' werden er ondertussen grensoverschrijdend 27 projecten 

geselecteerd die hopelijk in 2021 en 2022 kunnen worden georganiseerd. Wat betreft de landschappelijke 

inrichting vond heel wat voorbereidend werk plaats: zo werden reeds diverse locaties bezocht voor de 

inrichting van mogelijke rustplaatsen (specifiek voor gezelschappen met kinderen). Een overheidsopdracht  

werd voorbereid voor de inrichting van bijhorende speelnatuur.  

Gezien de omstandigheden (en de aanhoudende maatregelen), zal er op het eerste begeleidingscomité van 

2021 een budgetwijziging worden aangevraagd. We zullen meer inzetten op acties die minder tot geen invloed 

hebben op de huidige sanitaire crisis. 
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AC000496 TOURISM LAB – een toeristisch laboratorium voor grensoverschrijdende experimenten 

Toelichting van de actie:  

Om de toeristische economie te ondersteunen en te innoveren, is het noodzakelijk om de focus te leggen op 

de klantbeleving in plaats van te vertrekken vanuit het product. Zo willen we beantwoorden aan de noden 

van de hedendaagse bezoeker en die sterker het DNA van de regio laten ervaren. Daarom streeft dit project 

ernaar om een laboratorium te creëren voor grensoverschrijdende experimenten en innovaties op vlak van 

belevingstoerisme. Hierbij wordt gericht op een ruime doelgroep van toeristische ondernemers in West-

Vlaanderen (logies, cafés & eetgelegenheden, musea & attracties,…) alsook de gemeenten. Binnen dit 

project zullen best practices gezocht, onderzocht en bezocht worden; worden co-creatie workshops 

georganiseerd; ontvangen de deelnemers individuele & verbindende coaching en begeleiding van experten; 

worden concepten mee begeleid en ondersteund om tot uitvoering te komen. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Het geplande startevent van 1 april 2020 werd geannuleerd n.a.v. COVID-19. In plaats daarvan zal in 2021 een 

persbericht verzonden worden om het project voor te stellen. Westtoer stelde samen met de verschillende 

projectpartners een bureau aan om een opleiding tot “experience- en innovatiemanager” te ontwikkelen. De 

ontwikkeling van de opleiding gebeurde in de zomer en het najaar. De opleiding is doorgegaan op het einde 

van het jaar.  

In het najaar werd het bureau Studio XD aangeduid om internationaal op zoek te gaan naar innovatieve 

belevingen en die te vertalen naar onze vier regio’s. Het resultaat van deze studie wordt begin 2021 verwacht. 

Daarnaast werden 10 belevingscoaches en 3 marketingexperts aangesteld die in 2021 de concrete 

projectideeën zullen begeleiden. 

 

AC000497 Expeditie Bulskampveld 

Toelichting van de actie:  

Het project Expeditie Bulskampveld kadert binnen het Impulsprogramma van Toerisme Vlaanderen. In elke 

gemeente van het Landschapspark wordt een belevingsvolle Expeditie ontwikkeld, een kort wandellusje 

voor gezinnen met kinderen. Onderweg laten speelnatuur en spelprikkels de kinderen ravotten, balanceren 

en het bos ontdekken. De lus op het provinciedomein en de lus in Aalter worden rolstoel- en 

buggytoegankelijk. Het Wandelnetwerk Bulskampveld wordt verder uitgebreid richting Oostkamp en Aalter. 

Voor ondernemers staan enkele verkenningen op het programma om de nieuwe toeristisch-recreatieve 

inrichtingen en de bijzonderste troeven van het Landschapspark te leren kennen.  Ter promotie van het 

Landschapspark en de nieuwe Expedities, wordt een Ontdekkingskaart van het Landschapspark opgemaakt 

en gratis verspreid. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Expeditie Bulskampveld bestaat uit 5 wandellussen van 2 à 3 km langs speelnatuu. In najaar 2020 zijn de laatste 

2 wandellussen gerealiseerd namelijk in het Domein Menas in Sint-Maria-Aalter (samen met Provincie Oost-

Vlaanderen) en in Nieuwenhove in Oostkamp. Het wandelnetwerk is volledig herwerkt en uitgebreid met 

Kampveld en Nieuwenhove in Oostkamp en Domein Menas in Aalter. Dit werd gelanceerd in december 2020. 

Een nieuwe ontdekkingskaart voor het gebied met alle expedities op is uitgewerkt. De activiteiten met de 

ondernemers (verkenningen) zijn niet kunnen doorgaan omwille van corona maar de nieuwe 

ontdekkingskaarten hebben de ondernemers ontvangen met een display om in hun zaak te plaatsen.  

Er worden ook nog wandellusjes uitgewerkt voor de ondernemers op het wandelnetwerk om mee te geven aan 

hun gasten om in de buurt te gaan wandelen. Het project loopt eind 2020 af. Een aantal acties hadden 

vertraging door corona maar konden in 2020 toch gerealiseerd worden. 
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AC000498 Homeland of Cycling 

Toelichting van de actie:  

Met het project Homeland of Cycling - een hefboomproject dat door Toerisme Vlaanderen wordt 

gesubsidieerd - willen we Oost- en West-Vlaanderen nog beter op de kaart zetten als een unieke 

wielerbestemming voor binnen- en buitenlandse (wieler)toeristen. We willen de hellingen en kasseistroken 

en het rijke wielererfgoed op de 'bucket list' krijgen van iedere wielertoerist en hen zo de bakermat van het 

wielrennen laten ontdekken. 

Beleidsevaluatie 2020:  

In de afgelopen periode werden er wegmarkeringen aangebracht op het wegdek van 9 hellingen in Heuvelland, 

in het teken van de Flandrien Challenge. Met deze challenge wensen Toerisme Oost-Vlaanderen en Westtoer 

binnen- en buitenlandse wielertoeristen aan te trekken om in een bepaalde tijdspanne de verschillende 

hellingen en kasseistroken aan te doen. Wie met de Strava app fietst en een Flandrien Challenge segment 

passeert, voegt dat toe aan zijn of haar palmares. Dankzij de wegmarkeringen zijn de digitale Strava-segmenten 

nu ook fysiek zichtbaar op de weg. Er werd ook een filmpje ontwikkeld om de Flandrien Challenge te promoten. 

 

AC000499 WK veldrijden 2021 

Toelichting van de actie:  

Het WK veldrijden in 2021 gaat door in Oostende. Dit event zal de basis vormen om de Kust en gans West-

Vlaanderen in beeld te brengen als een aantrekkelijke bestemming voor sportievelingen. De bedoeling is om 

naast de promotie van het evenement zelf ook afgeleide fietsbelevingen in de regio te promoten. 

Beleidsevaluatie 2020:  

De promotiecampagne voor het WK Veldrijden werd afgetrapt op 30 januari 2020 in Dübendorf. Op de locatie 

van het WK van 2020 werd een persconferentie georganiseerd met een vooruitblik op het WK van 2021 in 

Oostende.  

Westtoer maakte het marketingplan WK Veldrijden 2021 op. 

 

AC000500 Profit 

Toelichting van de actie:  

De doelstelling van PROFIT was om de rendabiliteit van Kustondernemers te verhogen door kennis- en 

expertise uitwisseling.  Dit specifiek door meer omzet te genereren bij zowel ondernemers als in de regio via 

een efficiënte publiek-private samenwerking en gerichte investeringen. Hiervoor werkten we met 

innovatieve technieken, zoals het ontwikkelen van het DNA van de Kust, evenals Big Data experimenten om 

hedendaagse consumentennoden te detecteren en werd een Service Design traject opgezet. Met de 

resultaten van die drie oefeningen werd een innovatieprogramma opgestart voor Kustondernemers om de 

Kust verder en eenduidig uit te bouwen tot een 4 seizoensbestemming. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Dit project werd succesvol afgerond met grote onderscheiding en felicitaties van het Europese 

projectsecretariaat. De resultaten zijn een enorme meerwaarde voor de Kust: een uitgewerkt DNA met 
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verhaallijnen, een nieuwe innovatiestrategie en 18 concrete innovatieprojecten bij private ondernemers met 

een investeringswaarde van meer dan 3 miljoen euro.  

Ook de actie "Midweek aan zee" die samen met de private sector werd opgezet, is een schot in de roos voor 

het verder uitbouwen van de kust als vierseizoensbestemming. 

 

AC000501 SAIL 

Toelichting van de actie:  

Het Europese Interreg V 2-Zeeën project SAIL (Stay Active and Independent for Longer) heeft als doelstelling 

om nieuwe samenwerkingsvormen op te zetten tussen diverse sectoren om ervoor te zorgen dat lokale 

senioren en tweedeverblijvers langer zelfredzaam blijven en minder afhankelijk van traditionele 

gezondheids- en sociale zorg. Westtoer ontwikkelt hiervoor binnen SAIL in samenwerking met 

kustgemeenten nieuwe communicatiemiddelen die zich richten naar tweedeverblijvers, zoals een magazine 

en evenementen. Het eindresultaat is doelgerichte communicatie die inspeelt op de specifieke noden van 

tweedeverblijvers en de oprichting van een netwerk die ervoor zorgt dat tweedeverblijvers gemakkelijker 

met elkaar in contact kunnen treden, dit via activiteiten en evenementen. Op die manier zijn 

tweedeverblijvers betrokken bij actieve activiteiten samen met lokale inwoners en blijven ze langer actief en 

onafhankelijk. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Dit project werd succesvol afgerond met grote tevredenheid van de kustgemeenten. Westtoer kon hier als 

katalysator optreden voor een bredere werking naar tweedeverblijvers, een belangrijke doelgroep voor de 

Kust. Er werden in 4 kustgemeenten pilootactiviteiten georganiseerd specifiek voor deze doelgroep, alsook een 

communicatietraject en communicatietools op maat voor de tweedeverblijver.  

Deze activiteiten en communicatie werd intussen structureel door de kustgemeenten overgenomen en 

geïntegreerd in de reguliere werking.  

 

AC000502 Golden Lys 

Toelichting van de actie:  

Golden Lys is een Interreg project rond waterbeleving in de grensoverschrijdende Leiestreek. Dit project 

loopt nog tot half 2020. De acties voor Toerisme Leiestreek zijn vooral gericht op communicatie: organisatie 

van een persconferentie en een persreis, opzetten van een grensoverschrijdende communicatiecampagne en 

sectorwerking. De partners in dit project aan Vlaamse zijde zijn: Toerisme Leiestreek, Westtoer, Wielsbeke, 

Gent en Booot. 

 

Beleidsevaluatie 2020:  

De digitale vaarkaart werd afgewerkt en online gezet op het digitale platform en de website van Toerisme 

Leiestreek. De inhoud op het digitale e-commerce platform van het project werd aangevuld en de Nederlandse 

tekst werd verbeterd. Er werd i.s.m. AVS en WTV een promotiefilmpje gemaakt dat 2 dagen vertoond werd op 

beide zenders. De inhoud van de digitale brochure werd uitgewerkt en er werd info aangeleverd voor een 

persdossier.  

Verder heeft de projectmanager de Vlaamse partners ondersteund bij het uitvoeren van hun acties en de 

administratie van het project. 
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AC000503 Tendances 

Toelichting van de actie:  

Het Europese Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen project TENDANCES heeft als doelstelling om 

kustondernemers beter te laten inspelen op de verwachtingen van de huidige consument. Via 

coachingstrajecten ondersteunt het project kustondernemers bij de ontwikkeling en implementatie van 

nieuwe toeristische producten en diensten rond 4 thema’s: 

1. Gastronomie: coachingstraject rond “gezonde voeding” om meer gezonde gerechten op de 

menukaart te plaatsen 

2. Interieurinrichting: coachingstraject rond interieur om meer beleving te creëren in de inrichting van 

een toeristische onderneming 

3. Nieuwe toeristische producten en diensten: in samenwerking met ondernemers en consumenten 

nieuwe producten en diensten ontwikkelen die sterker beantwoorden aan de noden van de 

hedendaagse bezoeker 

4. E-marketing: coachingstraject rond digitale storytelling en beeldvorming om toeristische diensten 

en producten online beter te vermarkten 

Beleidsevaluatie 2020:  

Dit project werd succesvol afgerond met grote tevredenheid van de private sector. In 2020 werd het voorziene 

storytellingtraject in het voorjaar onmiddellijk omgevormd naar digitale ondersteuning. Dat er ook in 

coronatijden coaching werd aangeboden voor de private sector om hun productontwikkeling en marketing te 

verbeteren, betekende veel voor de ondernemers en zorgde voor een grote appreciatie naar Westtoer en de 

provincie West-Vlaanderen.  

Het project Tendances heeft in 2020 voor mooie nieuwe belevingen en verhalen gezorgd om ook in deze tijden 

de kust als eigentijdse bestemming naar voor te kunnen schuiven. 

 

AC000504 Verdwenen Zwinhavens 

Toelichting van de actie:  

In 2021 zal er een opvallende tentoonstelling doorgaan rond de ‘verdwenen havens van in de Zwinstreek’. 

De UGent heeft hier baanbrekend archeologisch onderzoek naar gedaan en via o.a. Virtual Reality kan dit op 

een hedendaagse wijze vertaald worden naar een groot publiek. De tentoonstelling zal doorgaan van juli tot 

en met de herfstvakantie 2021 in het Zwin Natuur Park. Om aan te zetten om de Zwinstreek te gaan 

verkennen wordt een (fiets)route uitgewerkt via Knokke-Heist, Sluis, Damme en Brugge. Onderweg kunnen 

de voormalige Zwinhavens beleefd worden, waarschijnlijk o.a. via kijkers in het landschap. De Provincie 

West-Vlaanderen, Vlaanderen, de UGent en Westtoer zijn trekker van het project. Ook de andere partners in 

de regio (gemeenten, Provincie Zeeland, raakvlak, …) zijn betrokken. 

Beleidsevaluatie 2020:  

In 2020 rondde Westtoer de gesprekken en afspraken af met partners en sponsors die in het project 

'Verdwenen Zwinhavens' willen stappen waaronder de Provincie Zeeland, Brugge, Damme, Sluis, Knokke-Heist, 

DEME, MBK en ANB. Het opstellen van de samenwerkings-overeenkomsten met de partners werd begin juni 

(met wat vertraging) gerealiseerd.  

De overheidsopdracht inzake het aanstellen van een tentoonstellingsbouwer werd eind januari 2020 

gelanceerd. Een infomoment voor geïnteresseerde bureaus werd georganiseerd op 26 februari 2020 in het 

Zwin Natuur Park. 5 bureaus dienden een offerte in. De opdracht werd eind juni gegund aan het bureau 

Timescope uit Parijs, wereldspeler op vlak van augemented en virtual reality. Er werd meteen werk gemaakt 

van bepalen van de locaties van de VR-kijkers langs de fietsroute en het opmaken van de virtuele wereld en 
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beelden van de verdwenen Zwinhavens voor de expo en de kijkers. Elk beeld is historisch correct, dit wordt 

door de Universiteit Gent en verschillende wetenschappelijke comités mee bekeken.  

Ook het concept voor de expo in het Zwin Natuur Park werd verfijnd en in schetsen uitgewerkt. Westtoer staat 

in de voor de coördinatie en communicatie, de UGent voor de inhoud. Alle partners zijn verenigd in de 

Stuurgroep van het project, vanaf september komt deze deze groep ongeveer 2-maandelijks bijeen voor een 

update over het project en verdere afspraken. 

 

AC000505 Kastelen en Abdijen 

Toelichting van de actie:  

De regio Brugse Ommeland onderscheidt zich met zijn meer dan 100 kastelen en een aantal indrukwekkende 

abdijen. In 2020 staat erfgoed in de kijker in de promotiecampagne waaronder de kastelen en abdijen. In het 

nieuwe strategisch beleidsplan (2021-2026) wordt gekeken hoe we dit erfgoed kunnen versterken op 

toeristisch-recreatief vlak. Het opzetten van een  Jaar van de Kastelen en Abdijen, met een ook uitgebreid 

evenementenprogramma is gepland in 2023. We willen voor een nog sterkere editie gaan dan deze in 2017 

en dat vergt nog verdere voorbereiding. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Het Brugse Ommeland plant nog steeds een themajaar rond kastelen en religieus erfgoed in 2023. De 

voorbereidingen daarvan zullen starten in 2021. Ondertussen verzamelt Westtoer al ideeën. Dit is reeds 

opgenomen in het nieuwe strategisch beleidpslan Brugse Ommeland. In het kader van het beleidsplan vond 

ook reeds een brainstorm plaats met experten rond mogelijke acties rond erfgoedbeleving in de regio. 

 

AC000506 Zeevis-gastronomie: een zee van smaak 

Toelichting van de actie:  

De campagne Zee van Smaak heeft tot doelstelling om de afzetmarkt voor de Belgische visserij te vergroten. 

Dit gebeurt enerzijds door een grote communicatiecampagne waarbij de Provincie West-Vlaanderen en 

Westtoer duurzame en lokale Noordzeevis in de kijker plaatsen. Anderzijds krijgen kustchefs een inspirerend 

begeleidingstraject om de Belgische Noordzeevis te leren bereiden en aantrekkelijk te promoten. 

 

Beleidsevaluatie 2020:  

In het voorjaar werd ingezet op coaching van restaurants om te werken met verse Noordzeeproducten. Het 

communicatietraject dat voorzien was in het voorjaar, kon niet worden uitgevoerd door de sluiting van de 

restaurants.  

Dit communicatietraject werd verschoven naar het najaar van 2021 op vraag van de sector.   

 

AC000507 Leaderproject Bulskampveld 

Toelichting van de actie:  

Dit Leaderproject (Midden-West-Vlaanderen) zet in op streekidentiteit en het ontsluiten van verhalen en 

erfgoed van het Landschapspark Bulskampveld. De Bulskampveld Erfgoedfietsroute wordt gecreëerd, 

vertelavonden met verhalen per gemeente worden georganiseerd en het Feest van het Landschapspark krijgt 

een kleine tusseneditie. Voor ondernemers komen er enkele netwerkmomenten, 
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streekverkenningen/benchmarks en een coachingtraject met als doel de mede-ondernemers beter te leren 

kennen en via dit nieuwe netwerk de draagkracht en verbondenheid te versterken. 

Een zwartepuntenkaart voor verkeer en zwerfvuil brengt in kaart waar landbouwers last kunnen 

ondervinden van de toenemende recreatie in het gebied. 

De bewegwijzering binnen het gebied zorgt voor een betere recreatieve verkeersstroom in het 

Landschapspark. Enkele promotie- en communicatieacties zorgen ervoor dat deze acties tot bij het grote 

publiek bekend raken. 

Beleidsevaluatie 2020:  

De opstart van het Leader project is vertraagd door het gedwongen uitstel van de aanwerving van een extra 

medewerker voor dit project door COVID-19. Het project zal met een jaar verlengd worden.  

Begin oktober 2020 is de medewerker aangeworven om het project mee te ondersteunen en uit te voeren. De 

medewerker heeft zich ingewerkt en heeft een plan van aanpak uitgewerkt. De partners werden online bijeen 

gebracht om de aanpak en acties te bespreken. Het betrekken en fysiek bijeen brengen van ondernemers is 

niet mogelijk gezien corona. Er vonden wel online gesprekken plaats met ondernemers ter verkenning om de 

acties verder uit te werken. De uitvoering van de acties vindt plaats in de loop van 2021 en 2022. 

 

AC000508 Waterbeleving in de Leiestreek 

Toelichting van de actie:  

In 2023 zal de marketingcampagne van Toerisme Leiestreek opgebouwd worden rond het thema water. Via 

inspiratiesessies willen we diensten voor toerisme en andere partners aanzetten om producten en 

evenementen te ontwikkelen rond waterbeleving, al dan niet in samenwerking met Toerisme Leiestreek. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Deze actie is pas voorzien voor 2023. We starten met voorbereidingen vanaf 2021. 

 

AC000509 Kunstretropectieve Leiestreek 

Toelichting van de actie:  

In 2022 is het exact 100 jaar geleden dat José Vermeersch geboren werd. Dit is de aanleiding voor organisatie 

van een kunstretrospectieve rond Vermeersch en zijn tijdgenoten. 

Beleidsevaluatie 2020:  

De actie is pas voorzien in 2022. De voorbereidende gesprekken zijn opgestart. 

 

AC000510 Promotie West-Vlaanderen algemeen 

Toelichting van de actie:  

In de communicatie focussen we vooral op de regio’s en enkele productlijnen. Een beperkt aantal acties 

daarbuiten zijn voor de 4 regio’s en/of verschillende productlijnen nuttig. 
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Beleidsevaluatie 2020:  

Enkele kleinere acties werden binnen deze actie gerealiseerd, zoals het monitoren van bloggers of het inzetten 

van een tool om posts op sociale media door het publiek in onze eigen communicatie te integreren. 

 

AC000511 Ontwikkelen van kwaliteitsvol en duurzaam toerisme in West-Vlaanderen door de projectmatige 

inzet van menselijk kapitaal 

Toelichting van de actie:  

Zie actie AC01. Personeelsleden die specifiek worden aangeworven ter uitvoering van verschillende 

subsidieprojecten worden onder deze actie gerapporteerd. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Zie actie AC01. Personeelsleden die specifiek worden aageworven ter uitvoering van verschillende 

subsidieprojecten worden onder deze actie gerapporteerd. 

 

AC000512 Consultancy-opdrachten 

Toelichting van de actie:  

Westtoer ondersteunt mee het toeristisch beleid in de West-Vlaamse steden en gemeenten, door het 

uitvoeren van specifieke onderzoeken of analyses of de de opmaak van strategische beleidsplannen als 

betalende consultancy opdracht. Vanuit het Kenniscentrum kan bijvoorbeeld een bestemmingsonderzoek in 

een bepaalde gemeente of een bezoekersonderzoek bij een museum of attractie uitgevoerd worden. De 

afdeling Toeristische Ontwikkeling kan voor een gemeente of stad een strategisch beleidsplan opmaken die 

een leidraad vormt voor een duurzaam toeristisch beleid en de dagelijkse werking van de dienst toerisme. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Westtoer maakte op vraag van het gemeentebestuur van De Panne werk van een strategisch beleidsplan voor 

het toerisme in De Panne. Westtoer analyseerde het toerisme in deze gemeente, werkte de uitdagingen, 

ambitie en positionering hiervoor uit en ging van start met de strategische acties. Vanwege COVID-19 werd het 

planningsproces pas in het najaar terug hervat. De verhaallijnen en concrete strategische acties werden 

helemaal uitgewerkt in een volledig strategisch beleidsplan, eind 2020 was het dossier in eindfase. Echter door 

de coronamaatregelen kon het toen niet voorgesteld worden op het schepencollege en werd dit uitgesteld 

naar het voorjaar van 2021.  

Westtoer startte begin 2020 het proces op om te komen tot een strategisch beleidsplan voor het toerisme in 

Nieuwpoort in opdracht van het stadsbestuur van Nieuwpoort. De analysefase is achter de rug en er werd 

ingezet op de positionering en bepaling van de kernwaarden en nieuwe verhaallijnen voor Nieuwpoort. De naar 

september verschoven positioneringsworkshop met het bureau the Missing Link moest opnieuw uitgesteld 

worden vanwege COVID-19 en is nu gepland in voorjaar 2021. De vergaderingen met Nieuwpoort werden op 

digitale manier verdergezet.  

In tussentijd werkte Westtoer in het najaar 2020 verder op een nieuwe invulling voor Westfront. Dit voorstel 

werd in december gepresenteerd aan de burgemeester en stuurgroep en positief onthaald: analyse, 

aandachtspunten, voorstel nieuwe multifunctionele invulling van de site en studie van relevante cases. Ook het 

voorstel om een nieuwe projectleider voor dit innovatieproject aan te trekken werd positief onthaald, hiervoor 

werkte Westtoer een profielomschrijving uit. De aanwerving vindt plaats in april 2021.  

In het voorjaar van 2021 zal de invulling van Westfront concreet vorm krijgen tijdens het begeleidingstraject 

Tourism Lab in het kader van het RTI-dossier dat de stad Nieuwpoort hiervoor indiende, evenals het nieuwe 
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Toeristische Onthaal van de badstad waarvoor ook een dossier werd ingediend. De einddatum van het 

Toeristisch beleidsplan werd verschoven naar najaar 2021. 

 

AC000513 Projectfinanciering 

Toelichting van de actie:  

Westtoer zet volop in op Europese en Vlaamse projecten om een aantal pilootacties rond toerisme te 

realiseren. De Westhoek, het Brugse Ommeland, De Leiestreek en de Kust hebben elk 1 of meerdere 

projectmanagers die deze projecten initiëren en coördineren. Elke regio kan beroep doen op het budget 

projectfinanciering om de projecten voor een deel te cofinancieren. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Westtoer heeft de afgelopen periode verschillende Europese, Vlaamse en provinciale projecten gecoördineerd 

en uitgevoerd: Ruralité, Tourism Lab, Tendances, Eurocyclo, …  

De concrete acties binnen de verschillende projecten komen in de desbetreffende actie aan bod. De projecten 

liepen wat vertraging op door de COVID-19 crisis en een aantal programma’s boden de mogelijkheid tot 

verlenging aan om hieraan tegemoet te komen. Daarnaast volgde Westtoer ook de opstart van de nieuwe 

programma’s op in nauw overleg met de dienst EEIS van de Provincie. 
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AC000514 Themajaar Fietsen en Wandelen 

Toelichting van de actie:  

In de communicatie focussen we op de regio’s als onze topmerken, aangevuld met campagnes voor de 

productlijnen naar de inwoners van de eigen provincie. In 2023 zetten we West-Vlaanderen op de kaart als 

dé fiets- en wandelprovincie. Het gevarieerde landschap (natuur, erfgoed, waterwegen,…) wordt het decor 

voor dit fiets- en wandeljaar. 

Beleidsevaluatie 2020:  

De voorbereiding voor 2023 is nog niet gestart. 

 

AC000515 Themajaar Hedendaagse Kunst 

Toelichting van de actie:  

In 2024 komt er een nieuwe editie van Beaufort aan de Kust, de Triënnale in Brugge, Play (of alternatief) in 

Kortrijk. Ook elders in de provincie zijn er initiatieven rond hedendaagse kunst. Met een speciaal themajaar 

willen we deze events verbreden tot de hele provincie. We willen daar graag ook andere ondernemers 

(restaurant, attracties, bedrijven,…) bij betrekken om West-Vlaanderen als één grote creatieve hotspot voor 

hedendaagse kunst te promoten. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Er waren in 2020 contacten tussen de organisaties van Beaufort, Triënnale in Brugge en Play, wat in 2021 al tot 

een beperkte samenwerking zal leiden. Westtoer houdt ook nauw contact met het Kunstenfestival van Watou, 

dat in 2020 niet kon doorgaan.  

Bedoeling is om in 2024 alle initiatieven aan te wenden om West-Vlaanderen te promoten als topregio voor 

hedendaagse kunst. 

 

AC000516 Grafisch werk 

Toelichting van de actie:  

Om snel te kunnen inspelen op de behoeftes en om continuïteit te hebben in de communicatiestijl, wordt 

geopteerd voor een grafisch ontwerper in huis. De financiering gebeurt door de interne klanten in functie 

van het volume werk dat afgenomen wordt. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Voor diverse campagnes werd inhouse grafische opmaak verricht. Dit zorgt voor grotere betrokkenheid (en dus 

betere kwaliteit) en een lagere kostprijs. 
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AC000517 Seafront 

Toelichting van de actie:  

Met de tentoonstelling “Operatie Noordzee 1944-1945” brengen we een expo voor alle leeftijden. Deze expo 

biedt inzicht in een minder bekend stukje geschiedenis, zoals de slag om de Schelde en de bevrijding in de 

Tweede Wereldoorlog. Door het hoge belevingsgehalte is deze expo zeer toegankelijk voor een ruimte 

doelgroep: van families tot oorlogskenners. 

Beleidsevaluatie 2020:  

De voorziene campagne in maart-april 2020 voor Expo Noordzee 1944-’45 in Seafront, initieel gericht op de 

paasvakantie en de evenementen in mei, werd omwille van COVID-19 on hold geplaatst en verschoven naar de 

zomer. Toen in de tweede helft van juni een bezoek aan de Expo weer mogelijk werd, is de promotie terug 

opgestart met een nationale Facebook campagne. Deze campagne behaalde goede resultaten vooral bij de 

doelgroep cultuurliefhebbers en ook op de Franstalige markt. De resterende middelen die niet werden 

uitgegeven in 2020 omwille van COVID-19, zullen in 2021 geïnvesteerd worden in de verderzetting van deze 

nationale online campagne. 

 

AC000520 FACET 

Toelichting van de actie:  

Met het Europese 2 zeeën project FACET zetten we voor het eerst in op duurzaam en circulair toerisme aan 

de Kust. Via concrete pilootprojecten met ondernemers bouwen we samen met Nederlandse, Engelse en 

Franse partners aan een toekomstgericht beleidskader voor duurzaam en circulair toerisme in kustregio’s. De 

prioritaire thema’s zijn afval, energie en water. 

Beleidsevaluatie 2020:  

In 2020 werden 7 pilootprojecten rond circulair toeristische ondernemen gedetecteerd. Westtoer zal deze 7 

piloottrajecten ondersteunen door coaching aan te bieden van experten. Om deze 7 pilootprojecten te kiezen 

werd in november 2020 een jury georganiseerd waarbij ondernemers en gemeenten hun circulaire uitdaging 

konden pitchen. Uit alle kandidaten werden er 7 gekozen die voldeden aan de circulaire innovatiecriteria. Ook 

de effectieve coaching van deze projecten werd in 2020 opgestart. 

 

AC000521 Dynamo 

Toelichting van de actie:  

Het project “Operatie Dynamo” herdenkt de evacuatie van de Britse troepen in Duinkerke die 80 jaar 

geleden plaatsvond. Via een tentoonstelling, een publieksevent, een ceremonie en een fietstocht wordt de 

belangrijke rol van De Panne bij deze historische actie herdacht. 

Beleidsevaluatie 2020:  

Dit project werd met 1 jaar opgeschoven, aangezien een herdenkingsevenement een belangrijke pijler is in dit 

project.  

De herdenkingsperiode zal lopen van 22 mei 2021 tot en met 7 november 2021. 
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AC000529 De Grote Goesting 

Toelichting van de actie:  

Met het Leaderproject ‘De grote goesting’ wensen we het toeristisch themajaar 2021 en bij uitbreiding 2022 

te vermarkten. De productontwikkeling en de activiteiten van dit themajaar kwamen tot stand met de 

ondernemers en toeristische diensten uit de regio. 

Het vermarkten van het themajaar gebeurt o.a. door: 

- het opzetten van een onlinecampagne voor de Vlaamse markt 

- het uitgeven van toeristische publicaties zoals een ‘De Grote Goesting’-kalender en een magazine 

dat wordt verspreidt via een Vlaams medium 

- het realiseren van beeldmateriaal via fotografie en video 

Beleidsevaluatie 2020:  

De acties binnen het Leaderproject 'De Grote Goesting' werden niet volledig uitgevoerd zoals gepland in 2020. 

Coronarichtlijnen zorgden ervoor dat de voorbereiding wat werd uitgesteld en dat beeldopnames niet konden 

plaats vinden. Het themajaar zou starten begin 2021 maar werd uitgesteld tot half 2021 en zal doorlopen tot 

eind 2022.  

Er werd wel heel wat marktverkenning gedaan voor de inhoud van de campagne in 2021 en bij uitrol ook in 

2022 (West-Vlaams gastronomiejaar). Van de effectieve acties konden enkel de fotografiedagen doorgaan. De 

opnames voor de TV-spot werden uitgesteld naar 2021. Een deel van het budget werd bijgevolg niet 

uitgegeven en verschoven naar 2021. 

 

AC000530 Icoonfietsroutes 

Toelichting van de actie:  

Westtoer zet samen met de andere provinciale toeristische organisaties en Toerisme Vlaanderen haar 

schouders onder het gezamenlijke project ‘Toeristisch en recreatief fietsen in Vlaanderen 2020-2025’. In dat 

project zijn meerdere acties voorzien: 

- Participatie aan een Vlaamse overlegstructuur rond fietsen in Vlaanderen 

- Afbouw van de oude LF-routes van Toerisme Vlaanderen en de vzw Grote Routepaden 

- Ontwikkelen van nieuwe ‘Icoonfietsroutes’ als opvolger van de LF-routes in 2021. Voor West-

Vlaanderen gaat het concreet om de Kustroute, de Frontroute 14-18, de Kunststedenroute en de 

Heuvelroute. Sluitstuk vormt een onderdeel van de Vlaanderenroute. 

- Integreren van EuroVeloroutes in het netwerk van Icoonroutes 

- Versterken van de sectorwerking en de promotie van het toeristisch-recreatief fietsen 

- Verzamelen en ontsluiten van kennis en data m.b.t. fietsen in Vlaanderen 

Beleidsevaluatie 2020:  

Westtoer speelde in 2020 een coördinerende rol in de stuurgroep en diverse werkgroepen van het project 

'Toeristisch en recreatief fietsen in Vlaanderen 2020-2025'. In oktober 2020 werd de Kustroute als eerste 

nieuwe Vlaamse icoonroute geopend en werd een fietskaart gepresenteerd. Met de bewegwijzering van de 

Kustroute zijn meteen ook de EuroVelo 4 (Central Europe Route) en 12 (North Sea Cycle Route) bewegwijzerd 

door Vlaanderen.  

In het najaar werd de bewegwijzering van de bestaande LF-routes volledig weggenomen op het terrein. 

Voorbereidingen werden getroffen voor de realisatie van 4 andere icoonroutes en de Vlaanderenroute in 2021. 

Er werd een marketingbureau aangesteld voor de branding van de icoonroutes. De kenniscentra van de PTO's 

bereiden een monitoringtraject voor. 
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AC000531 IPK-projecten 

Toelichting van de actie:  

Westtoer zet met de restmiddelen van IPK in eerste instantie in op een studie rond Fietsen aan Zee. Deze 

studie brengt missing links en verbeterpunten van het huidige kustfietsnetwerk in kaart. Daarnaast de studie 

ook inspiratie bieden voor belevingselement langs het fietstraject. In tweede instantie dienen de middelen 

om de watersportsector aan de Kust toegankelijker te maken en te promoten. 

Beleidsevaluatie 2020:  

De studie Fietsen aan zee werd opgestart in 2020 en zal in 2021 worden afgerond.  

De promotie van de watersport is voorzien voor 2021. 

 

AC000532 Plastic Free Coastline 

Toelichting van de actie:  

Met het project Plastic Free Coastline zetten we samen met OVAM in op een afvalvrije kust. Het 

ondersteunen van bestaande vrijwilligersorganisaties, het voorzien van strandasbakjes en herbruikbare 

bekers en tot slot het promoten van propere stranden zijn de belangrijkste acties in het project. 

Beleidsevaluatie 2020:  

In 2020 werden de nodige voorbereidingen getroffen om effectief met de projectacties van start te kunnen 

gaan vanaf de zomer van 2021. 



DEEL II. FINANCIËLE NOTA bij de jaarrekening 2020 



J1: Doelstellingenrekening

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 7224 Alg. 2020000655 / EK 6594

Westtoer apb (0267.388.418)

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels

Algemeen directeur: Stefaan Gheysen

Financieel directeur: Tim Vanholle

Jaarrekening Meerjarenplan
01. Top-attractieve provincie

Exploitatie
Uitgaven 12.469.513,85 13.314.366,00

Ontvangsten 13.025.125,90 13.227.677,99

Saldo 555.612,05 -86.688,01

Investeringen
Uitgaven 173.034,97 277.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo -173.034,97 -277.000,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00

Totalen
Exploitatie

Uitgaven 12.469.513,85 13.314.366,00

Ontvangsten 13.025.125,90 13.227.677,99

Saldo 555.612,05 -86.688,01

Investeringen
Uitgaven 173.034,97 277.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo -173.034,97 -277.000,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Doelstellingenrekening 2020

Westtoer apb (0267.388.418) 1 / 1



J2: Staat van het financieel evenwicht

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 7224 Alg. 2020000655 / EK 6594

Westtoer apb (0267.388.418)

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels

Algemeen directeur: Stefaan Gheysen

Financieel directeur: Tim Vanholle

Budgettair resultaat Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 555.612,05 -86.688,01

a. Ontvangsten 13.025.125,90 13.227.677,99

b. Uitgaven 12.469.513,85 13.314.366,00

II. Investeringssaldo -173.034,97 -277.000,00

a. Ontvangsten 0,00 0,00

b. Uitgaven 173.034,97 277.000,00

III. Saldo exploitatie en investeringen 382.577,08 -363.688,01

IV. Financieringssaldo 0,00 0,00

a. Ontvangsten 0,00 0,00

b. Uitgaven 0,00 0,00

V. Budgettair resultaat van het boekjaar 382.577,08 -363.688,01

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 2.965.655,44 2.965.655,44

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 3.348.232,52 2.601.967,43

VIII. Onbeschikbare gelden 0,00 0,00

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 3.348.232,52 2.601.967,43

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo 555.612,05 -86.688,01

II. Netto periodieke aflossingen 0,00 0,00

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0,00 0,00

b. Periodieke terugvordering leningen 0,00 0,00

III. Autofinancieringsmarge 555.612,05 -86.688,01

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge 555.612,05 -86.688,01

II. Correctie op de periodieke aflossingen 0,00 0,00

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0,00 0,00

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 0,00

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 555.612,05 -86.688,01

Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat

- Autonoom provinciebedrijf 3.348.232,52 2.601.967,43

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 3.348.232,52 2.601.967,43

II. Autofinancieringsmarge
- Autonoom provinciebedrijf 555.612,05 -86.688,01

Totale Autofinancieringsmarge 555.612,05 -86.688,01

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Autonoom provinciebedrijf 555.612,05 -86.688,01

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 555.612,05 -86.688,01

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Staat van het financieel evenwicht 2020

Westtoer apb (0267.388.418) 1 / 1



J3: Realisatie van de kredieten
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 7224 Alg. 2020000655 / EK 6594 IK 2046

Westtoer apb (0267.388.418) Algemeen directeur: Stefaan Gheysen

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels Financieel directeur: Tim Vanholle

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Autonoom provinciebedrijf

Exploitatie 12.469.513,85 13.025.125,90 13.314.366,00 13.227.677,99 13.068.237,38 12.855.914,21

Investeringen 173.034,97 0,00 277.000,00 0,00 247.000,00 0,00

Financiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toegestane leningen en betalingsuitstel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overige financieringstransacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Realisatie van de kredieten 2020

Westtoer apb (0267.388.418) 1 / 1



J4: Balans

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 7224 Alg. 2020000655

Westtoer apb (0267.388.418)

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels

Algemeen directeur: Stefaan Gheysen

Financieel directeur: Tim Vanholle

2020 2019
ACTIVA 7.299.315,64 6.277.038,17
I. Vlottende activa 7.116.459,38 6.077.579,52

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 4.205.374,06 4.221.386,84
B. Vorderingen op korte termijn 2.546.163,53 1.765.132,41

1. Vorderingen uit ruiltransacties 530.200,36 344.945,73
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 2.015.963,17 1.420.186,68

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 52.077,32 51.660,94
D. Overlopende rekeningen van het actief 312.844,47 39.399,33
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen 0,00 0,00

II. Vaste activa 182.856,26 199.458,65
A. Vorderingen op lange termijn 0,00 0,00

1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00

B. Financiële vaste activa 5.357,82 5.353,37
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00
3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00
4. Andere financiële vaste activa 5.357,82 5.353,37

C. Materiële vaste activa 127.185,02 104.312,66
1. Gemeenschapsgoederen 127.185,02 104.312,66

a. Terreinen en gebouwen 42.371,17 53.842,93
b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting 30.557,79 38.160,63
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 54.256,06 12.309,10
e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00
f. Erfgoed 0,00 0,00

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00
a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00

3. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00
a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00
b. Roerende goederen 0,00 0,00

D. Immateriële vaste activa 50.313,42 89.792,62
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2020 2019
PASSIVA 7.299.315,64 6.277.038,17
I. Schulden 4.116.914,06 3.728.175,55

A. Schulden op korte termijn 4.116.914,06 3.728.175,55
1. Schulden uit ruiltransacties 1.236.176,13 1.183.197,55

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 602.952,15 585.103,01
b. Financiële schulden 0,00 0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 633.223,98 598.094,54

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 2.770.080,78 2.422.769,27
3. Overlopende rekeningen van het passief 110.657,15 122.208,73
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00

B. Schulden op lange termijn 0,00 0,00
1. Schulden uit ruiltransacties 0,00 0,00

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 0,00
2. Andere risico's en kosten 0,00 0,00
b. Financiële schulden 0,00 0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0,00 0,00

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00

II. Nettoactief 3.182.401,58 2.548.862,62
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen 0,00 0,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort 2.501.394,64 1.867.855,68
C. Herwaarderingsreserves 0,00 0,00
D. Overig nettoactief 681.006,94 681.006,94
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J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020
Journaalvolgnummers: JR Budg. 7224 Alg. 2020000655

Westtoer apb (0267.388.418)

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels

Algemeen directeur: Stefaan Gheysen

Financieel directeur: Tim Vanholle

2020 2019
I. Kosten 12.415.565,72 11.152.059,93

A. Operationele kosten 12.407.224,60 11.145.643,05
1. Goederen en diensten 6.263.010,47 5.493.023,34
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 5.932.577,16 5.371.297,08
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 207.532,77 276.031,22
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W. 0,00 0,00
5. Toegestane werkingssubsidies 0,00 0,00
6. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 0,00
8. Andere operationele kosten 4.104,20 5.291,41

B. Financiële kosten 8.341,12 6.416,88

II. Opbrengsten 13.049.104,37 11.426.055,61
A. Operationele opbrengsten 13.048.798,80 11.425.856,11

1. Opbrengsten uit de werking 490.600,48 401.604,81
2. Fiscale opbrengsten en boetes 0,00 0,00
3. Werkingssubsidies 12.447.093,92 10.920.313,18

a. Algemene werkingssubsidies 8.739.138,03 7.947.120,79
b. Specifieke werkingssubsidies 3.707.955,89 2.973.192,39

4. Recuperatie individuele hulpverlening 0,00 0,00
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 4.350,00
6. Andere operationele opbrengsten 111.104,40 99.588,12

B. Financiële opbrengsten 305,57 199,50

III. Overschot of tekort van het boekjaar 633.538,65 273.995,68
A. Operationeel overschot of tekort 641.574,20 280.213,06
B. Financieel overschot of tekort -8.035,55 -6.217,38

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 633.538,65 273.995,68
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 633.538,65 273.995,68
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DEEL III. Toelichting bij de jaarrekening 2020 



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 7224 Alg. 2020000655 / EK 6594

Westtoer apb (0267.388.418) Algemeen directeur: Stefaan Gheysen

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels Financieel directeur: Tim Vanholle

Jaarrekening Meerjarenplan
Algemene Financiering

Exploitatie
Uitgaven 2.284,32 0,00

Ontvangsten 8.739.324,62 9.415.102,84

Saldo 8.737.040,30 9.415.102,84

Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00

Beleid
Exploitatie

Uitgaven 12.467.229,53 13.314.366,00

Ontvangsten 4.285.801,28 3.812.575,15

Saldo -8.181.428,25 -9.501.790,85

Investeringen
Uitgaven 173.034,97 277.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo -173.034,97 -277.000,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00
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T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 7224 Alg. 2020000655 / EK 6594

Westtoer apb (0267.388.418) Algemeen directeur: Stefaan Gheysen

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels Financieel directeur: Tim Vanholle

I. Exploitatie-uitgaven Jaarrekening Meerjarenplan

A. Operationele uitgaven 12.461.212,31 13.305.366,00

1. Goederen en diensten 6.524.925,82 7.391.081,33

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 5.932.173,23 5.903.084,67

a. Politiek personeel 0,00 0,00

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 0,00 0,00

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.669.236,83 5.636.734,22

d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 0,00 0,00

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0,00 0,00

f. Andere personeelskosten 262.936,40 266.350,45

g. Pensioenen 0,00 0,00

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 0,00 0,00

4. Toegestane werkingssubsidies 0,00 0,00

- aan de districten 0,00 0,00

- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0,00 0,00

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0,00 0,00

- aan welzijnsverenigingen 0,00 0,00

- aan andere OCMW-verenigingen 0,00 0,00

- aan de politiezone 0,00 0,00

- aan de hulpverleningszone 0,00 0,00

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0,00 0,00

- aan besturen van de eredienst 0,00 0,00

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0,00 0,00

- aan andere begunstigden 0,00 0,00

5. Andere operationele uitgaven 4.113,26 11.200,00

B. Financiële uitgaven 8.301,54 9.000,00

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 0,00 0,00

- aan financiële instellingen 0,00 0,00

- aan andere entiteiten 0,00 0,00

2. Andere financiële uitgaven 8.301,54 9.000,00

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00
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II. Exploitatieontvangsten Jaarrekening Meerjarenplan

A. Operationele ontvangsten 13.024.790,11 13.227.677,99

1. Ontvangsten uit de werking 490.450,48 202.000,00

2. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00

a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0,00 0,00

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 0,00 0,00

- Andere aanvullende belastingen 0,00 0,00

b. Andere belastingen en boetes 0,00 0,00

3. Werkingssubsidies 12.444.593,92 12.932.758,66

a. Algemene werkingssubsidies 8.739.138,03 9.415.102,84

- Gemeentefonds 0,00 0,00

- Andere algemene werkingssubsidies 8.739.138,03 9.415.102,84

- van de federale overheid 0,00 0,00

- van de Vlaamse overheid 0,00 0,00

- van de provincie 0,00 9.415.102,84

- van de gemeente 0,00 0,00

- van het OCMW 0,00 0,00

- van andere entiteiten 8.739.138,03 0,00

b. Specifieke werkingssubsidies 3.705.455,89 3.517.655,82

- van de federale overheid 0,00 225.000,00

- van de Vlaamse overheid 0,00 144.537,27

- van de provincie 0,00 0,00

- van de gemeente 0,00 1.487.289,00

- van het OCMW 0,00 0,00

- van andere entiteiten 3.705.455,89 1.660.829,55

4. Recuperatie individuele hulpverlening 0,00 0,00

5. Andere operationele ontvangsten 89.745,71 92.919,33

B. Financiële ontvangsten 335,79 0,00

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00

Jaarrekening Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo 555.612,05 -86.688,01

I. Investeringsuitgaven Jaarrekening Meerjarenplan

A. Investeringen in financiële vaste activa 4,45 0,00

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00

4. Andere financiële vaste activa 4,45 0,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 97.560,42 77.000,00
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I. Investeringsuitgaven Jaarrekening Meerjarenplan
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 97.560,42 77.000,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00

c. Roerende goederen 97.560,42 77.000,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00

e. Erfgoed 0,00 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00 0,00

b. Roerende goederen 0,00 0,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 75.470,10 200.000,00

D. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00

- aan de districten 0,00 0,00

- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0,00 0,00

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0,00 0,00

- aan welzijnsverenigingen 0,00 0,00

- aan andere OCMW-verenigingen 0,00 0,00

- aan de politiezone 0,00 0,00

- aan de hulpverleningszone 0,00 0,00

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0,00 0,00

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0,00 0,00

- aan besturen van de eredienst 0,00 0,00

- aan andere begunstigden 0,00 0,00

II. Investeringsontvangsten Jaarrekening Meerjarenplan

A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00

c. Roerende goederen 0,00 0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00

e. Erfgoed 0,00 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00 0,00

b. Roerende goederen 0,00 0,00
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II. Investeringsontvangsten Jaarrekening Meerjarenplan

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00

- van de federale overheid 0,00 0,00

- van de Vlaamse overheid 0,00 0,00

- van de provincie 0,00 0,00

- van de gemeente 0,00 0,00

- van het OCMW 0,00 0,00

- van andere entiteiten 0,00 0,00

Jaarrekening Meerjarenplan
III. Investeringssaldo -173.034,97 -277.000,00

Jaarrekening Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen 382.577,08 -363.688,01

I. Financieringsuitgaven Jaarrekening Meerjarenplan

A. Vereffening van financiële schulden 0,00 0,00

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0,00 0,00

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0,00 0,00

B. Vereffening van niet-financiële schulden 0,00 0,00

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0,00 0,00

1. Toegestane leningen 0,00 0,00

- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0,00 0,00

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0,00 0,00

- aan welzijnsverenigingen 0,00 0,00

- aan andere OCMW-verenigingen 0,00 0,00

- aan de politiezone 0,00 0,00

- aan de hulpverleningszone 0,00 0,00

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0,00 0,00

- aan besturen van de eredienst 0,00 0,00

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0,00 0,00

- aan andere begunstigden 0,00 0,00

2. Toegestaan betalingsuitstel 0,00 0,00

D. Vooruitbetalingen 0,00 0,00

E. Kapitaalsverminderingen 0,00 0,00

II. Financieringsontvangsten Jaarrekening Meerjarenplan

A. Aangaan van financiële schulden 0,00 0,00

- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0,00 0,00

- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 0,00 0,00
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II. Financieringsontvangsten Jaarrekening Meerjarenplan

B. Aangaan van niet-financiële schulden 0,00 0,00

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 0,00 0,00

1. Terugvordering van toegestane leningen 0,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00

2. Vereffening van betalingsuitstel 0,00 0,00

D. Vereffening van vooruitbetalingen 0,00 0,00

E. Kapitaalsvermeerderingen 0,00 0,00

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan
operationele

0,00 0,00

Jaarrekening Meerjarenplan
III. Financieringssaldo 0,00 0,00

Jaarrekening Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar 382.577,08 -363.688,01
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T3: Investeringsproject
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 7224 Alg. 2020000655

Westtoer apb (0267.388.418) Algemeen directeur: Stefaan Gheysen

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels Financieel directeur: Tim Vanholle

IP-AC000455: Ontwikkelen van kwaliteitsvol en duurzaam toerisme door de inzet van algemene facilitaire diensten
AC000455: Ontwikkelen van kwaliteitsvol en duurzaam toerisme door de inzet van algemene facilitaire diensten

Reeds gerealiseerd

Voor MJP In MJP
I. UITGAVEN 0,00 63.772,63

A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 63.772,63
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 63.772,63

a. Terreinen en gebouwen 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00

c. Roerende goederen 63.772,63

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00

e. Erfgoed 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00

b. Roerende goederen 0,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00

D. Toegestane investeringssubsidies 0,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00

A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00

c. Roerende goederen 0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00

e. Erfgoed 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00

b. Roerende goederen 0,00

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00
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IP-AC000456: Ontwikkelen van kwaliteitsvol en duurzaam toerisme door de inzet van ICT
AC000456: Ontwikkelen van kwaliteitsvol en duurzaam toerisme door de inzet van ICT

Reeds gerealiseerd

Voor MJP In MJP
I. UITGAVEN 0,00 10.832,03

A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 10.832,03
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 10.832,03

a. Terreinen en gebouwen 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00

c. Roerende goederen 10.832,03

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00

e. Erfgoed 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00

b. Roerende goederen 0,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00

D. Toegestane investeringssubsidies 0,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00

A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00

c. Roerende goederen 0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00

e. Erfgoed 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00

b. Roerende goederen 0,00

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00
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IP-AC000457: Ontwikkelen en verbeteren van hospitality en communicatie
AC000457: Ontwikkelen en verbeteren van hospitality en communicatie

Reeds gerealiseerd

Voor MJP In MJP
I. UITGAVEN 0,00 2.329,25

A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 2.329,25
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 2.329,25

a. Terreinen en gebouwen 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00

c. Roerende goederen 2.329,25

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00

e. Erfgoed 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00

b. Roerende goederen 0,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00

D. Toegestane investeringssubsidies 0,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00

A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00

c. Roerende goederen 0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00

e. Erfgoed 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00

b. Roerende goederen 0,00

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00
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IP-AC000465: Websites, datahub, windatabank
AC000465: Websites, datahub, windatabank

Reeds gerealiseerd

Voor MJP In MJP
I. UITGAVEN 0,00 10.800,71

A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00

c. Roerende goederen 0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00

e. Erfgoed 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00

b. Roerende goederen 0,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 10.800,71

D. Toegestane investeringssubsidies 0,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00

A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00

c. Roerende goederen 0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00

e. Erfgoed 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00

b. Roerende goederen 0,00

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00
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IP-AC000468: Technische ondersteuning voor het monitoren van toerisme en recreatie via specifieke systemen
AC000468: Technische ondersteuning voor het monitoren van toerisme en recreatie via specifieke systemen

Reeds gerealiseerd

Voor MJP In MJP
I. UITGAVEN 0,00 22.277,56

A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00

c. Roerende goederen 0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00

e. Erfgoed 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00

b. Roerende goederen 0,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 22.277,56

D. Toegestane investeringssubsidies 0,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00

A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00

c. Roerende goederen 0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00

e. Erfgoed 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00

b. Roerende goederen 0,00

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00
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IP-AC000475: Beheren en optimaliseren van toerisch recreatief informatie systeem
AC000475: Beheren en optimaliseren van toerisch recreatief informatie systeem

Reeds gerealiseerd

Voor MJP In MJP
I. UITGAVEN 0,00 42.391,83

A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00

c. Roerende goederen 0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00

e. Erfgoed 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00

b. Roerende goederen 0,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 42.391,83

D. Toegestane investeringssubsidies 0,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00

A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00

c. Roerende goederen 0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00

e. Erfgoed 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00

b. Roerende goederen 0,00

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00
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IP-AC000477: Ondersteuning van de werking van de recreatieve ploegen
AC000477: Ondersteuning van de werking van de recreatieve ploegen

Reeds gerealiseerd

Voor MJP In MJP
I. UITGAVEN 0,00 20.626,51

A. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 20.626,51
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 20.626,51

a. Terreinen en gebouwen 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00

c. Roerende goederen 20.626,51

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00

e. Erfgoed 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00

b. Roerende goederen 0,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00

D. Toegestane investeringssubsidies 0,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00

A. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00

c. Roerende goederen 0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00

e. Erfgoed 0,00

2. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Onroerende goederen 0,00

b. Roerende goederen 0,00

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00
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T4: Evolutie van de financiële schulden
2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 7224 Alg. 2020000655

Westtoer apb (0267.388.418) Algemeen directeur: Stefaan Gheysen

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels Financieel directeur: Tim Vanholle

Financiële schulden op 31 december 2020

A. Financiële schulden op lange termijn 0,00

1. Financiële schulden op 1 januari
2. Nieuwe leningen 0,00

3. Aflossingen 0,00

4. Overboekingen
5. Andere mutaties

B. Financiële schulden op lange termijn die
binnen het jaar vervallen

0,00

1. Financiële schulden op 1 januari
2. Aflossingen 0,00

3. Overboekingen
4. Andere mutaties

C. Financiële schulden op  korte termijn
Totaal financiële schulden 0,00

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Evolutie van de financiële schulden 2020
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T5 - Toelichting bij de balans
Mutatiestaat van de vaste activa Boekwaarde op 1/1 Aankopen Verkopen Overboeking Herwaardering Afschrijving 

en 
waarde-

vermindering

Andere
mutaties

Boekwaarde op 31/12

B. Financiële vaste activa 5.353,37 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.357,82

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
en soortgelijke entiteiten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Andere financiële vaste activa 5.353,37 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.357,82

C. Materiële vaste activa 104.312,66 97.560,42 0,00 0,00 0,00 -74.688,06 -0,00 127.185,02

1. Gemeenschapsgoederen 104.312,66 97.560,42 0,00 0,00 -74.688,06 -0,00 127.185,02

a. Terreinen en gebouwen 53.842,93 0,00 0,00 0,00 -11.471,76 0,00 42.371,17

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Installaties, machines en uitrusting 38.160,63 36.257,29 0,00 0,00 -43.860,13 0,00 30.557,79

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 
materieel

12.309,10 61.303,13 0,00 0,00 -19.356,17 0,00 54.256,06

e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 
materieel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Andere materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Immateriële vaste activa 89.792,62 75.470,10 0,00 0,00 -114.949,30 0,00 50.313,42

 



1-mrt.-2021 16:31

Westtoer apb / Toelichting bij de balans 2020 Pagina  2 van 2

Mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Verrekening Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Gecumuleerd overschot of tekort Boekwaarde op 1/1 Overschot of tekort van het 
boekjaar

Tussenkomst gemeente aan 
OCMW

Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Westtoer apb 1.867.855,68 633.538,96 0,00 0,00 2.501.394,64

Totaal 1.867.855,68 633.538,96 0,00 0,00 2.501.394,64

C. Herwaarderingsreserves	 Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Terugneming Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Overig nettoactief Boekwaarde op 1/1 Wijziging kapitaal Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Westtoer apb 681.006,94 0,00 0,00 681.006,94

Totaal 681.006,94 0,00 0,00 681.006,94

Totaal nettoactief Boekwaarde op 1/1 Mutatie Boekwaarde op 31/12

Westtoer apb 2.548.862,62 633.538,96 3.182.401,58

Totaal 2.548.862,62 633.538,96 3.182.401,58
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Een overzicht met een omschrijving van de financiële risico’s en de manier 

waarop die afgedekt zijn 

 

 
1. Risico’s inzake het schuldbeheer  
Westtoer heeft momenteel geen langlopende schulden. De kortlopende schulden zijn voornamelijk reguliere 
leveranciersschulden.  
 
  
2. Risico’s inzake thesauriebeheer  
Westtoer ontvangt op bepaalde ogenblikken grote inkomende kasstromen (bv. naar aanleiding van de betaling 
van de dotatie van de Provincie West-Vlaanderen). De huidige negatieve rente zorgt voor interestkosten. 
 
 
3. Risico’s inzake de evolutie van exploitatieontvangsten  
Voor de grootste exploitatieontvangsten werden er overeenkomsten afgesloten. Met de provincie West-
Vlaanderen werd er een beheersovereenkomst afgesloten voor de duur van het meerjarenplan. Met de 
verschillende West-Vlaamse gemeentebesturen werden er voor diezelfde periode 
samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.  
 
 
Bij de actie ‘Verspreiden van marktconforme producten’ (AC000473) werd de geraamde ontvangst van de 
verkoop van diverse routes en brochures bereikt. 
 
  
4. Risico’s inzake de evolutie van exploitatie-uitgaven  
 
Bij de exploitatie-uitgaven nemen de personeelskosten een groot aandeel in. Deze uitgaven werden ingeschat 
volgens het huidig personeelsbestand, verhoogd met de eventuele baremieke verhogingen. Er werd uitgegaan 
van een jaarlijkse inflatie van 2%. De meeste overheadkosten werden niet geïndexeerd, in tegenstelling tot 
andere werkingsmiddelen waar een indexatie van 1% werd toegepast.  
 
 
5. Risico’s inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen  
Niet van toepassing  
 
 
6. Andere risico’s  
In 2020 kreeg Westtoer een inspectieonderzoek van de Gegevensbeschermingsautoriteit naar aanleiding van 

de Passantentelling aan de Kust. Zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/druktemeting-

aan-de-belgische-kust-de-eerste-beslissing-van-de-gba-over-covid-19-maatregelen 

Westtoer nam ondertussen corrigerende maatregelen. 

 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/druktemeting-aan-de-belgische-kust-de-eerste-beslissing-van-de-gba-over-covid-19-maatregelen
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/druktemeting-aan-de-belgische-kust-de-eerste-beslissing-van-de-gba-over-covid-19-maatregelen
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Een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is 

 

 

Westtoer apb stelt de documentatie fysiek ter beschikking bij de jaarrekening.  
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Toelichting – waarderingsregels 

_________________________________________________________ 

 

1. Beginsel  

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 

januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. 

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit 

besluit bepaalde waarderingsregels:  

nihil  

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:  

nihil  

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat voor belastingen van 

de onderneming:  

nihil  

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing gewijzigd met 

betrekking op: de projecten worden vanaf het boekjaar 2017 niet langer via bestellingen in uitvoering verwerkt. 

De subsidies worden à rato van de inbreng in het project verrekend en in de balans opgenomen als een te 

ontvangen of een verschuldigde subsidie. Dit heeft enkel invloed op de balans, maar geen invloed op het 

resultaat van het boekjaar. 

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig 

boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:  

nihil  

De cijfers van het boekjaar zijn vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:  

nihil  

Voor de vergelijking van de jaarrekening van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden 

gehouden:  

nihil  

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen 

en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir:  

nihil  

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, 

de financiële positie en het resultaat van de onderneming:  

nihil  
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2. Vast Activa  

 

• Oprichtingskosten:  

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden 

geactiveerd:  

• Herstructureringskosten:  

De herstructureringskosten werden niet geactiveerd in de loop van het boekjaar  

• Immateriële vast activa:  

Het bedrag aan immateriële vast activa omvat voor 0,00 EUR kosten van onderzoek en ontwikkelingen.  

• Materiële vast activa:  

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vast activa geherwaardeerd.  

• Financiële vast activa:  

In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd.  

 

AFSCHRIJVINGEN GEBOEKT TIJDENS HET BOEKJAAR  

1. Oprichtingskosten  

nihil  

 

2. Immateriële vast activa  

Licenties en software: hoofdsom = 33,33; bijkomende kosten = 33,33  

 

3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen  

Gebouwen: hoofdsom = 6,25; bijkomende kosten = 6,25  

Inrichting gebouwen: hoofdsom = min 6,25 / max 6,67; bijkomende kosten = min 6,25 / max 6,67   

 

4. Installaties, machines en uitrusting (*)  

Installaties: hoofdsom = 25; bijkomende kosten = 25  

Hardware-PC's + overige: hoofdsom = 33; bijkomende kosten = 33  

Hardware-printers: hoofdsom = 33; Bijkomende kosten = 33  

 

5. Rollend materieel (*)  

Rollend materieel: hoofdsom = 25; bijkomende kosten = 14  

 

6. Kantoormaterieel en meubilair (*)  

meubilair: hoofdsom = 12,50; bijkomende kosten : 12,50 
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7. Andere materiële vast activa  

inrichting gebouwen: hoofdsom = min 6,25 / max 11,11; bijkomende kosten = min 6,25 / max 11,11  

 

(*) Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn 

vermeld  

 

 

3. Vlottende activa  

 

• Voorraden:  

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de FIFO methode van de gewogen 

gemiddelde prijzen.  

- Grond- en hulpstoffen: nvt  

- Goederen in bewerking - gereed product: nvt 

- Handelsgoederen: Aanschaffingswaarde volgens FIFO met afwaardering a rato van 50 

  tot 100% op basis van vastgestelde geringe rotatie. Een waardevermindering gebeurt 

  voor items die gratis worden weggegeven. 

- Onroerende goederen bestemd voor de verkoop: nvt 

   

• Producten:  

- De vervaardigingsprijs van de producten omvat niet de onrechtstreekse productiekosten.  

- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar 

  beslaat, omvat niet de financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleed om de  

  productie ervan te financieren.  

  Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden 

  ongeveer % meer dan hun boekwaarde. (Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil 

  belangrijk is)  

 

4. Passiva  

 

• Schulden 

De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente.  

• Vreemde valuta 

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende 

grondslagen: nihil 

 

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt: nihil 

 

• Leasingovereenkomsten 

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomst betreft (artikel 102 §1 van het koninklijk 

besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), beliepen de vergoedingen en 

huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van ontroerende goederen: 0,00 EUR. 
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De rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen (klasse 0) 

 

 

Niet van toepassing 
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Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en 

geraamde ontvangsten en uitgaven 

 

 

De gerealiseerde uitgaven vallen lager uit dan begroot. De voornaamste verklaringen: 

- De uitvoering van Horizon 2025 verloopt trager dan begroot en heeft een grote impact op de lagere 

realisatiegraad van de uitgaven. 

 

- De overheadkosten vallen lager uit dan begroot, concreet gaat het voornamelijk over: 

o Daling van de kosten qua beheer ICT 

o Daling van de kosten op vlak van telefonie 

o Daling van de kosten op vlak van kantoormateriaal 

o Daling van de kosten op vlak van verplaatsingsvergoedingen 

 

Deze daling werd gerealiseerd door het herbekijken van diverse contracten, de aansluiting bij 

raamcontracten van andere overheden. Daarnaast zorgde de COVID19 crisis en het gekoppelde 

telethuiswerk voor lagere algemene overheadkosten. 

 

- Op diverse afdelingen werden de acties gerealiseerd met beperktere middelen dan oorspronkelijk 

begroot. 

 

- Diverse projecten met externe financiering hadden minder uitgaven dan voorzien bij de 

begrotingsopmaak. 

 

De gerealiseerde ontvangsten vallen lager uit dan begroot. De voornaamste verklaringen: 

- Doordat er binnen diverse projecten met externe financiering minder uitgaven werden gerealiseerd 

vallen ook de inkomsten binnen die projecten terug (o.a. Horizon 2025). 
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Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een 

buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het 

overschot of tekort van het boekjaar 

 

 

De uitvoering van Horizon 2025 verloopt trager dan begroot en dit heeft een grote impact op de lagere 

realisatiegraad van de uitgaven. 
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Een overzicht van de gedeeltes van de niet-aangewende kredieten voor 

investeringen en financiering die het uitvoerend orgaan heeft overgedragen 

naar het volgende jaar 

___________________________________________________________________________ 

 

Er werden geen investerings- of financieringskredieten overgedragen door het uitvoerend orgaan.  



Documentatie bij de jaarrekening 2020 
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ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 

De volledige beleidsconfiguratie van het apb Westtoer is prioritair aangeduid waardoor de beleidsevaluatie alle 
doelstellingen, actieplannen en acties omvat. 
 

Overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies 

Niet van toepassing 

 

Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden 

Beleidsveld code Beleidsveld omschrijving 

Beleidsdomein 01 Algemene Financiering 

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 

0040 Transacties in verband met de openbare schuld 

0090 Overige algemene financiering 

Beleidsdomein 02 Beleid 

0529 Overige activiteiten inzake toerisme 

 
 

Overzicht van de verbonden entiteiten 

Niet van toepassing 
 

Overzicht van de personeelsinzet 
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Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort 

Niet van toepassing 
 


