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DEEL I. BELEIDSEVALUATIE bij de jaarrekening 2021 



Beleidsevaluatie

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 10076 Alg. 2021001401 / EK 9795 IK 6594

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 14.202.718,45 15.090.764,41 13.952.675,71

Ontvangsten 15.055.901,73 15.499.491,69 13.965.838,56

Saldo 853.183,28 408.727,28 13.162,85

Investeringen
Uitgaven 420.331,37 230.000,00 310.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -420.331,37 -230.000,00 -310.000,00

Financiering
Uitgaven 1.355.930,61 2.000.000,00 0,00

Ontvangsten 1.070,00 1.000.000,00 0,00

Saldo -1.354.860,61 -1.000.000,00 0,00

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021

Westtoer apb (0267.388.418)



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

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

Toelichting: De provincie West-Vlaanderen is de sterkste toeristische provincie van Vlaanderen met vier toptoeristische
regio’s: de Kust, de Westhoek, het Brugse Ommeland en de Leiestreek. Ook onze provinciehoofdstad
Brugge gooit hoge ogen als internationale kunststad. Concreet tellen we in onze provincie 7 miljoen
aankomsten (aantal verblijfstoeristen), 33 miljoen overnachtingen en 27 miljoen dagtoeristen. Het
toerisme in West-Vlaanderen is op zich een belangrijke economische factor met een globale omzet van €
3,5 miljard en ca. 50.000 voltijdse jobs. Onze provincie kent een hele reeks topattracties zoals de
pretparken Plopsaland, Bellewaerde Park en Boudewijn Seapark, toonaangevende musea zoals de Brugse
musea, het In Flanders Fields Museum, Texture en Mu.ZEE. De provincie staat zelf in voor drie
topattracties met name het Zwin Natuur Park, Raversyde en recreatie- en natuurdomein De Gavers. Ons
toeristisch apparaat wordt ondersteund door een hele reeks aan toeristische ondernemers gaande van
sterrenchefs en tophotels over typische restaurants met streekproducten naar kleine koffiehuizen en B&Bs.
In totaal behaalden 300 ondernemers in de voorbije jaren het kwaliteitslabel van Westtoer en tellen we
150 toeristische info-punten. Naast het economisch belang vervullen we een belangrijke rol voor het
fysieke en mentale welzijn van onze eigen inwoners: de recreatieve producten van Westtoer met op kop de
4 fietsnetwerken en de 11 wandelnetwerken bieden de West-Vlamingen dan weer een toprecreatief
product aangevuld met klassieke fiets-, wandel- en erfgoedroutes. In onze zeer goed uitgebouwde
provinciedomeinen (15 in totaal, goed voor 2000 ha) zorgen natuur, landschap en recreatie voor
multifunctionele bovenlokale topproducten. Onze domeinen zijn samen goed voor 3 miljoen bezoekers op
jaarbasis. Op het vlak van speelterreinen, picknickfaciliteiten en erfgoed vormen onze domeinen zelfs een
benchmark voor vele andere actoren. De 9 Groene assen garanderen een kwalitatief fiets- en wandel-
aanbod in een groene omgeving waar plaats is voor rust, recreatie en ontspanning. Natuurliefhebbers
kunnen terecht in onze natuur-educatieve centra zoals de Duinpanne, het Zwin Natuur Park, de Blankaart,
de Palingbeek, het Bulskampveld en de Gavers. Deze beleidsdoelstelling werd vanuit Westtoer naar voor
geschoven vanuit een globale filosofie om onze provincie op tal val vlakken sterker te maken en nog te
profileren en om de samenwerking tussen provinciale diensten en agentschappen te optimaliseren.
Concreet beogen we volgende resultaten: 1. het verder uitbouwen en promoten van de 4 toeristische
regio’s Kust, Westhoek, Brugse Ommeland en Leiestreek en van de West-Vlaamse centrumsteden; 2.
optimaliseren/profileren van de West-Vlaamse topattracties (via subsidies) en van het Zwin Natuurpark,
Raversyde en de Gavers (via eigen investeringen); 3. de organisatie van wervende topevents zoals
Wederopbouw in de Westhoek (2020), Kastelen en Abdijen (2020) en Beaufort (2021). Vanaf 2022
organiseren we sterke themajaren: 2022 - gastronomie, 2023 - fietsen/wandelen, 2024 - hedendaagse
kunst; 4. profileren van de provinciedomeinen en groene assen als topuithangborden inzake
groenpatrimonium, kwalitatieve voorzieningen en recreatief aanbod; 5. West-Vlaanderen verder
profileren als dé fiets- en wandelprovincie; 6. Ondersteunen van een kwalitatief aanbod inzake erfgoed en
educatie en 7. Trots op West-Vlaanderen : ervoor zorgen dat elke West-Vlaming trots kan zijn op zijn eigen
Provincie en dat we de West-Vlaamse identiteit ondersteunen en uitdragen.

Indicator: De globale omzet in toerisme en recreatie (bevat overnachtingen en dagtoerisme) -
Streefwaarde (eind 2025): 3,5 miljard euro

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 14.202.718,45 15.090.764,41 13.952.675,71

Ontvangsten 15.055.901,73 15.499.491,69 13.965.838,56

Saldo 853.183,28 408.727,28 13.162,85

Investeringen
Uitgaven 420.331,37 230.000,00 310.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -420.331,37 -230.000,00 -310.000,00

Financiering
Uitgaven 1.355.930,61 2.000.000,00 0,00

Ontvangsten 1.070,00 1.000.000,00 0,00

Saldo -1.354.860,61 -1.000.000,00 0,00

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021

Westtoer apb (0267.388.418)



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

Toelichting: De provincie West-Vlaanderen en het autonoom provinciebedrijf Westtoer staan samen in voor de
ontwikkeling en de promotie van het toerisme en de recreatie in West-Vlaanderen.  Westtoer
onderbouwt het toeristisch-recreatief beleid met de opmaak en uitvoering van regionale
strategische beleidsplannen en hanteert hierbij een gebiedsgerichte aanpak. Regiocampagnes voor
de Kust, de Westhoek, het Brugse Ommeland en thematische overkoepelende campagnes hebben
als doelstelling West-Vlaanderen nog prominenter op de toeristische kaart te zetten. Daarnaast
ondersteunen we de citymarketing van een aantal steden in West-Vlaanderen en voeren we
bovenlokale promotie in het kader van Vlaanderen Vakantieland. De provincie ondersteunt deze
toeristisch-recreatieve ontwikkeling zowel op vlak van infrastructuur, evenementen als logies, en dit
o.m. via het provinciaal reglement voor toeristische impulsen.

Indicator: Aantal aankomsten in commercieel logies - Streefwaarden: 3.400.000 (in 2021), 4.900.000
(in 2022), 4.900.000 (in 2023), 5.000.000 (in 2024), en 5.000.000 (in 2025).

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 14.202.718,45 15.090.764,41 13.952.675,71

Ontvangsten 15.055.901,73 15.499.491,69 13.965.838,56

Saldo 853.183,28 408.727,28 13.162,85

Investeringen
Uitgaven 420.331,37 230.000,00 310.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -420.331,37 -230.000,00 -310.000,00

Financiering
Uitgaven 1.355.930,61 2.000.000,00 0,00

Ontvangsten 1.070,00 1.000.000,00 0,00

Saldo -1.354.860,61 -1.000.000,00 0,00

Prioritaire actie: AC000453
Algemene financiering

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 9.129.583,24 9.569.191,89 9.576.691,89

Saldo 9.129.583,24 9.569.191,89 9.576.691,89

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021

Westtoer apb (0267.388.418)



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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 5.276.010,21 5.371.635,41 5.370.741,48

Ontvangsten 431.902,75 412.000,00 412.000,00

Saldo -4.844.107,46 -4.959.635,41 -4.958.741,48

Investeringen
Financiering

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 427.483,81 512.401,47 525.307,47

Ontvangsten 13.065,09 8.000,00 2.000,00

Saldo -414.418,72 -504.401,47 -523.307,47

Investeringen
Uitgaven 25.447,20 30.000,00 30.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -25.447,20 -30.000,00 -30.000,00

Financiering

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 167.073,77 218.230,00 262.230,00

Ontvangsten 742,12 0,00 0,00

Saldo -166.331,65 -218.230,00 -262.230,00

Investeringen
Uitgaven 27.629,83 0,00 80.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -27.629,83 0,00 -80.000,00

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021

Westtoer apb (0267.388.418)



Prioritaire actie: AC000457
Ontwikkelen en verbeteren van hospitality en communicatie

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 47.594,23 67.267,00 67.267,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -47.594,23 -67.267,00 -67.267,00

Investeringen
Uitgaven 4.053,50 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.053,50 0,00 0,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000458
Mice Brugge

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 40.400,00 40.400,00 40.400,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -40.400,00 -40.400,00 -40.400,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000459
Innovaties Zuid West

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 17.710,34 32.825,00 32.825,00

Ontvangsten 29.290,18 45.135,34 54.825,00

Saldo 11.579,84 12.310,34 22.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000460
Persbewerking

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 12.642,65 10.100,00 10.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -12.642,65 -10.100,00 -10.100,00

Investeringen
Uitgaven 2.201,27 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.201,27 0,00 0,00

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021
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Prioritaire actie: AC000461
Promotie van de West-Vlaamse eet-, drink- en tafelcultuur

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 23.903,12 46.489,41 38.668,96

Ontvangsten 20.000,00 10.000,00 0,00

Saldo -3.903,12 -36.489,41 -38.668,96

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000462
Promotiecampagne Fietsen & Wandelen

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 75.619,01 69.589,41 48.768,96

Ontvangsten 25.500,00 23.000,00 0,00

Saldo -50.119,01 -46.589,41 -48.768,96

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000463
Promotiecampagne voor de productlijn Dagtrips voor Groepen

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0,00 20.100,00 10.100,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 -20.100,00 -10.100,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000464
Vlaanderen Vakantieland

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 67.884,54 250.000,00 200.000,00

Ontvangsten 823,54 0,00 0,00

Saldo -67.061,00 -250.000,00 -200.000,00

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021
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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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 218.092,81 172.365,50 172.365,50

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -218.092,81 -172.365,50 -172.365,50

Investeringen
Uitgaven 284.216,40 200.000,00 200.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -284.216,40 -200.000,00 -200.000,00

Financiering

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

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 107.849,65 109.097,72 196.337,22

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -107.849,65 -109.097,72 -196.337,22

Investeringen
Financiering

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

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 37.960,12 30.600,00 30.600,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -37.960,12 -30.600,00 -30.600,00

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021
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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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 112.055,96 155.950,00 126.950,00

Ontvangsten 14.760,64 0,00 0,00

Saldo -97.295,32 -155.950,00 -126.950,00

Investeringen
Uitgaven 65.680,59 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -65.680,59 0,00 0,00

Financiering

Prioritaire actie: AC000469
Duurzaam ondernemen

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 28.773,80 25.000,00 25.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -28.773,80 -25.000,00 -25.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000470
Gastheerschap & professionalisering

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 46.023,71 48.975,00 58.975,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -46.023,71 -48.975,00 -58.975,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000471
Innovatieve toeristische ontwikkeling

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

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021
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Prioritaire actie: AC000472
Kwaliteit & customer experience

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 14.090,34 108.401,77 77.760,61

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -14.090,34 -108.401,77 -77.760,61

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000473
Verspreiden van marktconforme recreatieve producten

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 134.684,78 64.691,49 44.691,49

Ontvangsten 293.325,53 225.250,00 202.000,00

Saldo 158.640,75 160.558,51 157.308,51

Investeringen
Financiering

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

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 13.401,88 15.301,50 15.301,50

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -13.401,88 -15.301,50 -15.301,50

Investeringen
Financiering

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

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 34.477,91 47.975,00 47.975,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -34.477,91 -47.975,00 -47.975,00

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021
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Prioritaire actie: AC000476
Recreatieve producten en infrastructuur

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 101.794,99 106.629,79 110.979,80

Ontvangsten 4.932,80 0,00 0,00

Saldo -96.862,19 -106.629,79 -110.979,80

Investeringen
Uitgaven 11.802,58 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -11.802,58 0,00 0,00

Financiering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 1.070,00 0,00 0,00

Saldo 1.070,00 0,00 0,00

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

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 51.460,58 74.345,00 65.345,00

Ontvangsten 1.002,52 0,00 0,00

Saldo -50.458,06 -74.345,00 -65.345,00

Investeringen
Uitgaven -700,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo 700,00 0,00 0,00

Financiering

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

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

Prioritaire actie: AC000479
Opmaken van regionale beleidsplannen voor toerisme en recreatie

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 13.356,90 25.250,00 25.250,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -13.356,90 -25.250,00 -25.250,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000480
Promotiecampagne voor regio Kust

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 896.373,80 1.104.181,55 821.206,41

Ontvangsten -219.454,01 0,00 0,00

Saldo -1.115.827,81 -1.104.181,55 -821.206,41

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000481
Promotiecampagne voor regio Westhoek

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 275.651,00 319.237,00 269.630,75

Ontvangsten 118.852,54 0,00 0,00

Saldo -156.798,46 -319.237,00 -269.630,75

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000482
Promotiecampagne voor regio Brugse Ommeland

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 172.893,42 186.898,79 177.241,32

Ontvangsten 59.142,57 0,00 0,00

Saldo -113.750,85 -186.898,79 -177.241,32

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000483
Promotiecampagne voor regio Leiestreek

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 202.074,28 194.031,10 192.031,10

Ontvangsten 11.043,18 0,00 0,00

Saldo -191.031,10 -194.031,10 -192.031,10

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000484
Promotiecampagne voor de Westkust

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 414,80 40.400,00 40.400,00

Ontvangsten -47,39 0,00 0,00

Saldo -462,19 -40.400,00 -40.400,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000485
Promotiecampagne voor de centrumsteden

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 319.628,35 399.960,00 399.960,00

Ontvangsten 127.963,63 0,00 0,00

Saldo -191.664,72 -399.960,00 -399.960,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000486
Horizon 2025

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 420.189,13 616.850,00 303.000,00

Ontvangsten 229.717,07 328.425,35 171.500,35

Saldo -190.472,06 -288.424,65 -131.499,65

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000487
Themajaar Gastronomie

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Saldo 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000488
Picknickplan

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 24.465,89 50.000,00 75.000,00

Ontvangsten 24.465,89 50.000,00 75.000,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000489
Beaufort

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.922.118,89 1.972.043,75 1.173.416,66

Ontvangsten 2.068.573,36 2.124.411,25 1.296.635,46

Saldo 146.454,47 152.367,50 123.218,80

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000490
Landmarks

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 453,74 0,00 0,00

Ontvangsten 14.280,88 20.000,35 20.000,35

Saldo 13.827,14 20.000,35 20.000,35

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000491
TOERISTISCHE BUSINESSMODELLEN BOOSTER

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 143.638,73 119.558,04 135.731,15

Ontvangsten 183.116,31 159.845,47 140.692,94

Saldo 39.477,58 40.287,43 4.961,79

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000492
Feniks

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 3.797,66 7.500,00 250.000,00

Ontvangsten 13.899,91 7.500,00 250.000,00

Saldo 10.102,25 0,00 0,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000493
Eurocyclo

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 95.276,35 107.500,33 131.280,33

Ontvangsten 99.030,45 104.561,66 124.774,67

Saldo 3.754,10 -2.938,67 -6.505,66

Investeringen
Financiering

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 20.803,02 47.358,11 113.219,49

Ontvangsten 100.618,09 128.305,72 177.542,87

Saldo 79.815,07 80.947,61 64.323,38

Investeringen
Financiering

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

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 161.480,63 293.754,01 292.101,81

Ontvangsten 222.178,49 355.118,48 335.376,64

Saldo 60.697,86 61.364,47 43.274,83

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000497
Expeditie Bulskampveld

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 7.362,02 5.262,56 0,00

Ontvangsten 4.628,32 3.157,53 0,00

Saldo -2.733,70 -2.105,03 0,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000498
Homeland of Cycling

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 1.182,71 6.500,00 0,00

Ontvangsten 13.724,63 7.900,07 4.000,07

Saldo 12.541,92 1.400,07 4.000,07

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000499
WK veldrijden 2021

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 150.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 150.000,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000500
Profit

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 30.750,00

Ontvangsten 0,00 0,00 18.450,00

Saldo 0,00 0,00 -12.300,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000501
Sail

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 965,12 0,00 0,00

Ontvangsten -4.856,34 0,00 0,00

Saldo -5.821,46 0,00 0,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000502
Golden Lys

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 908,06 193,07 199,05

Ontvangsten 10.410,91 6.728,39 6.936,89

Saldo 9.502,85 6.535,32 6.737,84

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000503
Tendances

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 9.146,98 0,00 0,00

Ontvangsten 6.378,60 0,00 0,00

Saldo -2.768,38 0,00 0,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000504
Verdwenen Zwinhaven

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 601.606,48 609.080,01 451.250,00

Ontvangsten 649.892,32 636.558,54 433.728,53

Saldo 48.285,84 27.478,53 -17.521,47

Investeringen
Financiering

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 45.297,05 64.479,24 0,00

Ontvangsten 45.297,05 64.479,24 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000507
Leaderproject Bulskampveld

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 138,97 46.750,00 53.750,00

Ontvangsten 13.970,20 63.854,88 79.578,20

Saldo 13.831,23 17.104,88 25.828,20

Investeringen
Financiering

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

Prioritaire actie: AC000510
Promotie West-Vlaanderen algemeen

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 60.422,60 61.422,31 10.100,00

Ontvangsten 39.654,07 41.322,31 0,00

Saldo -20.768,53 -20.100,00 -10.100,00

Investeringen
Financiering
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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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 722.303,63 744.245,62 722.741,78

Ontvangsten 102.029,52 57.767,27 28.302,08

Saldo -620.274,11 -686.478,35 -694.439,70

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000512
Consultancy-opdrachten

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 6.536,64 9.000,00 2.000,00

Ontvangsten 93.167,72 62.890,96 54.363,00

Saldo 86.631,08 53.890,96 52.363,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000513
Projectfinanciering (ntr)

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0,00 7.743,30 0,00

Ontvangsten 0,00 7.743,30 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Investeringen
Financiering

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
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Prioritaire actie: AC000516
Grafisch werk

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 47.891,83 47.767,27 12.752,08

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -47.891,83 -47.767,27 -12.752,08

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000517
Seafront

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 40.283,58 0,00 0,00

Ontvangsten 40.283,58 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000520
Facet

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 44.259,37 52.284,91 1.162,09

Ontvangsten 78.333,70 79.375,88 16.287,46

Saldo 34.074,33 27.090,97 15.125,37

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000521
Dynamo

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 74.771,60 100.000,00 100.000,00

Ontvangsten 74.771,60 100.000,00 85.000,00

Saldo 0,00 0,00 -15.000,00

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Beleidsevaluatie 2021

Westtoer apb (0267.388.418)



Prioritaire actie: AC000529
De Grote Goesting

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 82.622,41 83.000,00 86.500,00

Ontvangsten 82.622,41 83.000,00 43.250,00

Saldo 0,00 0,00 -43.250,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000530
Icoonfietsroutes

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 91.181,87 16.000,00 16.000,00

Ontvangsten 73.350,69 0,00 0,00

Saldo -17.831,18 -16.000,00 -16.000,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000531
IPK Projecten - saldo

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 69.840,95 75.142,97 247.311,70

Ontvangsten 69.840,95 75.142,97 123.655,85

Saldo 0,00 0,00 -123.655,85

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000532
Plastic Free Coastline

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

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 62.605,60 79.000,00 90.000,00

Ontvangsten 71.361,86 92.628,29 58.246,31

Saldo 8.756,26 13.628,29 -31.753,69

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000539
Kunstenfestival Watou

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 47.730,56 0,00 0,00

Ontvangsten 47.730,56 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000540
Creative Lab

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 600,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Saldo -600,00 0,00 0,00

Investeringen
Financiering

Prioritaire actie: AC000541
Stimulus (Levenslijn)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 455.455,62 0,00 0,00

Ontvangsten 500.000,00 500.000,00 0,00

Saldo 44.544,38 500.000,00 0,00

Investeringen
Financiering

Uitgaven 1.355.930,61 2.000.000,00 0,00

Ontvangsten 0,00 1.000.000,00 0,00

Saldo -1.355.930,61 -1.000.000,00 0,00

Prioritaire actie: AC000542
Oorlog en Vrede in de Westhoek

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

2021

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 21.196,55 0,00

Saldo 0,00 21.196,55 0,00

Investeringen
Financiering
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Prioritaire actie: AC000545
Landschapspark Bulskampveld

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties
Geen niet-prioritaire actieplannen
Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Totaal APB
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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 9795
MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 6594
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Toelichting beleidsevaluatie 

________________________________________________________ 

Algemene financiering (AC000453) 

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. 

Rapportage 2021: 
De 3 schijven van de dotatie van de provincie West-Vlaanderen werd door Westtoer opgevraagd conform de 

bepalingen in de beheersovereenkomst.  

De financiering van de diverse West-Vlaamse steden en gemeenten werd uitbetaald aan Westtoer. 

 

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

kapitaal (AC000454) 

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 WestVlaanderen, 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. 

Rapportage 2021: 
De maatregelen i.v.m. werktijdenregeling en interne afspraken die genomen werden in 2020 i.h.k.v. uitbraak 

coronavirus werden verder gezet. Westtoer tracht hierbij aandacht te hebben voor de kwaliteit van het werk, 

de veiligheid en het algemene welbevinden van het personeel en de regels die van overheidswege gelden. 

Regelmatige communicatie, flexibiliteit en regelmatige (coronaveilige) interne contacten stonden hier centraal. 

- Preventieve maatregelen, communicatie, acties i.h.k.v. uitbraak coronavirus 

o Maatregelen handhygiëne 

o Maatregelen social distancing + inrichting gebouw en loods (met andere betrokkenen) 

o Invoeren (tijdelijke) maatregelen eeuwige glijtijd, uitgebreid telewerken 

o Heropstart kantoorwerk met aandacht personeel/binding bedrijf en terug afbouw na de zomer 

(Westtoerweek) 

- Verschillende aanwervingen stonden in 2021 op het programma: 

o Aanwerving 'Stafmedewerker Financiën' 

o Opstarten procedure en aanwerving ‘Graficus vormgeving cartografie’ 

o Opstarten procedure en aanwerving ‘Projectmedewerker Leiestreek’ 

o Opstarten procedure en aanwerving ‘Medewerker Pers en Media’ 

o Opstarten procedure en aanwerving ‘Medewerker Recreatie’ (tijdelijk) 

o Opstarten procedure en aanwerving ‘Stafmedewerker Marketing’ 

o Opstarten procedure en aanwerving ‘Medewerker Marketing’ 

o Opstarten procedure en aanwerving 'Projectmedewerker Toeristische Ontwikkeling' 

o Opstarten procedure en aanwerving 'Uitvoerend medewerker Recreatie' (tijdelijk) 
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o Opstarten procedure 'Regiomanager Brugse Ommeland': interne procedure + externe procedure 

- Hybride werken 

o Bevraging personeel +  opmaak en opstart systeem hybride werken (beter evenwicht 

thuiswerk/kantoorwerk en flexibiliteit) om work-life balance van personeel te optimaliseren 

 

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

facilitaire diensten (AC000455) 

Deze actie moeten 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. … 

Rapportage 2021: 
Westtoer evalueerde de distributie van regiobrochures. In samenwerking met de interne opdrachtgevers 

werden substantiële bijsturingen gemaakt. De distributie voor het voorjaar 2022 wordt op de aangepaste 

manier ingepland, waarna er opnieuw geëvalueerd zal worden. 

Westtoer streeft naar een aangename (werk-)omgeving voor medewerkers en bezoekers. In 2021 werd de 

derde verdieping van het gebouw omgevormd tot een gezellige en multifuntionele ruimte. Er kan geluncht, 

vergaderd of gebrainstormd worden. Er zijn ook flexplekken om te werken. De koffiecorner en de 2 zithoekjes 

vervolledigen het aanbod.  

Ook de personeelsingang van het hoofdgebouw werd onder handen genomen en veranderde van een saaie 

dienstingang in een frisse toegang, met aandacht voor communicatie en het delen van personeelsinformatie. 

De EHBO-ruimte werd vervolledigd met nuttige kastruimte. 

In tijden van Covid-19 was er nood aan meer buitenruimte. De oude picknickbanken in de tuin werden 

vervangen door grote tafels en banken uit het eigen productengamma voor buitenmeubilair in openbare 

ruimtes van Westtoer. Door de aankoop van een grote spantent kon er ook bij minder goed weer of regen 

coronaproof vergaderd en geluncht worden. 

De werking van het Beleidsteam werd aangevuld met een facilitator die zorgt voor de agenda, de structuur van 

de vergadering, het tijdsgebruik en de opvolging. Zo wordt er efficiënter vergaderd. 

 

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

facilitaire diensten (AC000456) 

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 …). 

Rapportage 2021: 

- Westtoer beheert en beveiligt de infrastructuur van netwerkapparaten, servers en werkstations. Er werd 

soft- en hardware geïmplementeerd en de nodige systeembeheer(s)taken uitgevoerd. De helpdesk verhelpt 

incidenten/storingen en beantwoordt gebruikersvragen; 

- Westtoer vernieuwt een deel van onze werkstations conform het daartoe opgestelde plan; 

- De opslagcapaciteit van zowel de SAN als de NAS-omgevingen (site Brugge en site Esen) werd uitgebreid en 

de licentie van de back-upserver werd bijgestuurd.  

- Westtoer voorziet in een offsite-backup in het Streekhuis Leiestreek en werkt het back-upbeleid bij; 

- Het printerpark werd uitgebreid uit met een multifunctionele printer voor de loods te Zedelgem; 

Westtoer implementeerde:  
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- op de oude fysieke hostservers én binnen een nieuw domein op een apart virtueel netwerk (gescheiden van 

het onze), een nieuwe virtuele cluster met een firewall, 2 Windows servers en 1 Linux webserver in het 

kader van het IT Security Summer Camp HOWEST; 

- Microsoft Onedrive ter vervanging van de (persoonlijke) U-schijf; 

- een Mobile Device Management systeem voor het optimaliseren van het beheer van de tablets van de 

afdeling Recreatie; 

- een nieuwe Linux-server voor het monitoren van de Business-Intelligence-omgeving; 

- de vervanging van onze core- én access-switchen opdat de communicatie tussen onze netwerkapparaten 

nog efficiënter zou kunnen verlopen; 

- het verder monitoren van onze systeem- en netwerkinfrastructuur aan de hand van de open-source-tool 

LibreNMS; 

In navolging van de Corona-crisis: 

- Installatie van een nieuw videoconferentiesysteem in vergaderzaal A ; 

- Plannen van het IT Security Summer Camp HOWEST waarbij studenten een security audit zouden uitvoeren 

op het netwerk van Westtoer werd opnieuw geannuleerd;  

- Vervanging van een groot deel van onze desktops door laptops; 

 

Ontwikkelen en verbeteren van hospitality en communicatie (AC000457) 

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. 

Rapportage 2021: 
Westtoer streeft naar een aangename (werk-)omgeving voor medewerkers en bezoekers. In 2021 werden de 

derde verdieping van het gebouw omgevormd tot een gezellige en multifuntionele ruimte. Er kan geluncht 

vergaderd of gebrainstormd worden. Er zijn ook flexplekken om te werken. De koffiecorner en de 2 zithoekjes 

vervolledigen het aanbod.  

Op de voorgevel van het Westtoergebouw werd een logo-lichtreclame gehangen zodat de visibiliteit en de 

provinciale uitstraling vergroot. De bouwvergunning om de grijze folie onderaan de ramen van het onthaal te 

vervangen door mooie foto's die de werking van Westtoer uitstralen werd in het najaar van 2021 goedgekeurd 

zodat de offertevragen uitgestuurd konden worden.   

De inhuldiging van de logo-lichtreclame door gedeputeerde Lahaye-Battheu (15 juni 2021) betekende ook het 

eerste netwerkevent van 2021 voor de leden van de Raad van Bestuur van Westtoer. Door COVID-19 waren 

netwerkevents immers niet mogelijk. Op 28 september 2021 konden de gedeputeerde en het Directiecomité 

zeezwemster Marieke Blomme huldigen voor haar prestatie.  

In tijden van corona, thuiswerk en weinig directe contacten werd extra aandacht besteed aan de interne 

communicatie en het welzijn van de medewerkers. Algemeen Directeur Stefaan Gheysen bezorgde door het 

jaar heen verschillende aanmoedigende videoboodschappen aan het personeel.  

Begin september 2021 organiseerde Westtoer 'Westtoerweek' voor zijn medewerkers. Het doel van deze week 

was vierledig:  

- Westtoergevoel activeren / betrokkenheid bij Westtoer creëren 

- Welcome back / nieuwe start qua aanwezigheid op kantoor vanaf september 

- Bruggen bouwen / samenhorigheidsgevoel over de afdelingen heen stimuleren 

- Integratie nieuwe medewerkers (die tijdens corona-thuiswerk-periode gestart zijn) 
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Er was een aangepast vormingsplan voor personeelsleden en voor sector en gemeenten. Via webinars en 

online vorming werd vorming die specifiek toegepast was op de noden van het personeel in deze periode 

aangeboden.  

38 verschillende vormingen georganiseerd voor de medewerkers:  

- Voor meer dan de helft van deze vormingen is de inhoud volledig aangepast op maat van Westtoer 

(20/38). 

- Groot aandeel vormingen op vlak van Preventie & Welzijn (eerste hulp bij mentale issues, time & 

stressmanagement, veilig werken op openbare weg, EHBO en vertrouwenspersonen, werken met AED, 

…). 

- Het beleidsteam volgde de vorming verbindende communicatie. In 2022 zal dit uitgerold worden in 

het hele bedrijf. 

- Meer dan de helft van de vormingen waren webinars; 8 vormingen werden intern georganiseerd (de 

overige extern). 

 

Mice Brugge (AC000458) 

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. 

Rapportage 2021: 
We voeren deze acties uit in samenwerking met Toerisme Brugge. In 2021 ging er veel aandacht naar de 

opening van het nieuwe beurs- en congresgebouw. 

 

Innovaties Zuid West (AC000459) 

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. 

Rapportage 2021: 
Deze actie werd uitgebreid naar de volledige Leiestreek. Er werd vooral ingezet op het ondersteunen van 

projecten i.k.v. Toeristische Impulsen en op productontwikkeling ter voorbereiding van het themajaar 

Smaakmakers in 2022. Er werden digitale inspiratiesessies georganiseerd voor de ruime sector, de 

voorbereidingen werden getroffen voor de organisatie van brouwerijen-opendeurdagen (najaar 2022) en er 

werden verschillende concepten uitgewerkt waarop de sector kan inzetten. Via oproepen werd de sector 

aangezet om hierop in te zetten. 

 

Persbewerking (AC000460) 

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. 

Rapportage 2021: 
In 2021 organiseerden we een (digitale) mediaworkshop met de nationale toerismepers.  

Er werden 35 persmomenten georganiseerd en 135 persberichten uitgestuurd.  Er werd aan heel wat 

journalisten uit binnen- en buitenland begeleiding gegeven voor hun perstrips in West-Vlaanderen. Dit alles 

heeft geleid tot heel wat exposure in alle mediatypes: TV, radio, magazines, kranten,... voor een totale 

mediawaarde van zo'n 3 miljoen euro. 
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Promotie van de West-Vlaamse eet-, drink- en tafelcultuur (AC000461) 

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. 

Rapportage 2021: 
In 2021 ging er veel energie naar de voorbereiding van het themajaar gastronomie in 2022. Via de websites en 

sociale media werden de vele facetten van de eet- drink- en tafelcultuur gepromoot. 

 

Promotiecampagne Fietsen & Wandelen (AC000462) 

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. 

Rapportage 2021: 
Voor de promotie van de Kust zetten Westtoer in 2021 zeer sterk in op de promotie van de kunsttriënnale 

Beaufort. Er werd ingezet op het genereren van free publicity en op sterke eigen communicatiekanalen, zoals 

een unieke viertalige website. 

 

Promotiecampagne voor de productlijn Dagtrips voor Groepen (AC000463) 

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. 

Rapportage 2021: 
Door corona blijft de markt voor groepstoerisme in moeilijk vaarwater. De inspiratieworkshop werd voor het 

tweede jaar op rij geannuleerd. We zijn ondertussen wel actief met een inspiratie-emailing waarmee we 

organisatoren van groepsuitstappen ideeën geven voor ene uitstap in West-Vlaanderen. 

 

Vlaanderen Vakantieland (AC000464) 

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. 

Rapportage 2021: 
Vlaanderen Vakantieland was in 2021 opnieuw op TV na een afwezigheid van enkele jaren. De 5 provincies 

organiseren samen een campagne om vanuit de merkbekendheid van Vlaanderen Vakantieland maximaal 

overnachtingen te genereren in Vlaanderen. Er werd in 2021 ook samengewerkt met de kunststeden. Ondanks 

de COVID-crisis waren er overal in Vlaanderen opvallend veel overnachtingen door Belgen. 

 

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

relevante toeristisch-recreatieve informatie (AC000465) 
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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. 

Rapportage 2021: 
De websites van Westtoer zijn het hart van alle campagnes. In 2021 werd opnieuw een record aantal 

bezoekers, al fors meer dan dan 7 miljoen. Er zijn 263.000 abonnees voor één of meerdere nieuwsbrieven. De 

verschillende accounts op sociale media groeien sterk. Ondertussen wordt gewerkt aan een nieuw platform dat 

we in het najaar van 2022 in gebruik nemen. Met dit nieuwe platform willen we de bezoeker nog beter 

inspireren en informeren. 

Inspelen op beleidsgestuurde vragen rond toerisme en recreatie via onderzoek en analyse (AC000466) 

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. 

Rapportage 2021: 
Het onderzoek bij de gasten in jeugdlogies in Vlaanderen uitgevoerd door Westtoer in samenwerking met 

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

Antwerpen en Toerisme Vlaams-Brabant is verlengd tot de zomer van 2022 om voldoende enquêtes te kunnen 

verzamelen.  

Het onderzoek naar de appreciatie van de provinciedomeinen door Vlamingen werd voorgesteld aan de pers 

op 30 juni 2021. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek heeft Westtoer ook voorgesteld aan de 

centrumleiders van de bezoekerscentra. 

Het onderzoek naar de herdenkingsbezoekers in de Westhoek in 2021  werd opgestart met QR codes (vanaf 

maart) en enquêteringen (eind mei). De belangrijkste resultaten uit het onderzoek van 2020 werden eind mei 

2021 overgemaakt aan Toerisme Vlaanderen, naar aanleiding van een parlementaire vraag over het WOI 

toerisme. In het najaar werden de detailresultaten van de bevraging in 2020 en de evaluatie van het project 

Feniks verder geanalyseerd en intern teruggekoppeld.  

Het onderzoek naar dagtoerisme in de Vlaamse regio’s van Westtoer, met als partners Toerisme Vlaanderen, 

de vier andere PTOs, vzw Kunststeden en Visit Brussels werd in juni 2021 opgestart. Bedoeling is dat de 

bevraging 52 weken loopt, de eerste resultaten worden verwacht in het najaar van 2022.  

In samenwerking met Toerisme Vlaanderen stuurde Westtoer de bevraging naar de impact van corona op de 

logiessector uit naar de West-Vlaamse logies in januari 2021. De resultaten werden voorgesteld aan het 

crisisoverleg met de sector, het overleg met de parlementairen en aan de toeristische sector in Brugge en de 

Kust. In samenwerking met Toerisme Vlaanderen wordt deze bevraging herhaald in januari 2022.  

Op vraag van Logeren in Vlaanderen Vakantieland heeft Westtoer, met financiële steun van Toerisme 

Vlaanderen, een online panelbevraging bij 3.000 Walen georganiseerd in maart 2021 om het reisgedrag van de 

Walen naar Vlaanderen in kaart te brengen ter ondersteuning van toekomstige marketingacties. 

In het voorjaar van 2021 werd het onderzoek bij vakantieganger in commercieel logies aan de Kust verder 

uitgerold. Naast het bevragen via enquêteurs werd ook de logiessector gecontacteerd met de vraag om mee te 

werken aan het onderzoek. Net voor de paasvakantie werd het startschot van het onderzoek gegeven. De 

logies die meer dan 4 volledig ingevulde enquêtes hadden, kregen ook toegang tot hun online feedbackrapport 

over het onderzoek.  
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Om het kunstevenement Beaufort 21 te evalueren werden vragen opgenomen in het onderzoek 

vakantieganger in commercieel logies aan de Kust, werden de emailadressen die de bezoekersgids hadden 

gedownload bevraagd en gaf een online panelbevraging inzage in de bekendheid en participatiegraad van 

Beaufort 21. De globale evaluatie van Beaufort werd gecommuniceerd naar de kustburgemeesters en naar de 

diensten voor toerisme van de kust. 

Het projectvoorstel van Westtoer rond het meet- en onderzoeksproject bij de bezoekers aan het 

provinciedomein Tillegem 2021-2022 zal de bezoekersstromen in kaart brengen en inzicht geven in de type 

bezoekers aan het domein. Bedoeling is om enkele relevante aanbevelingen en conclusies mee te nemen in het 

natuurbeheerplan voor het domein. Het project start in april 2021 en loopt tot eind december 2022.  

Op vraag van 100% West-Vlaams heeft Westtoer in de zomer de gebruikers van de hoevepicknicks bevraagd. 

Het profiel van de gebruikers en hun evaluatie van de picknick werd in het najaar teruggekoppeld naar 100% 

West-Vlaams.  

Op vraag van het kunstenfestival Watou heeft Westtoer de lezers van hun nieuwsbrieven bevraagd naar het 

profiel van de bezoekers aan Watou en specifieke verbeterpunten voor volgende edities. De terugkoppeling 

van de resultaten staat ingepland voor begin 2022. 

 

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

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. 

Rapportage 2021: 
De trendrapporten voor de vier regio’s (en de KiTS trendrapporten voor elk kustgemeente)  en/of flyers 

kerncijfers 2020 omvatten het aanbod van logies en van attracties en musea, verblijfstoeristen naar 

logiesvorm, herkomst, doel en periode, bezettingsgraden van hotels en B&Bs, dagtoeristen Kust, recreatieve 

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

toeristen en een inschatting van directe en indirecte werkgelegenheid.  

Westtoer werkte aan een nieuwe lay-out voor de trendrapporten, met ook een infographic die de belangrijkste 

trends weergeeft. Inhoudelijk zijn de tabellen beter afgestemd op vaak voorkomende vragen. De begeleidende 

tekst biedt meer duiding bij de cijfers en evoluties in het rapport. 

In december maakte Westtoer ook een flyer op per gemeente met de belangrijkste cijfers rond logiesaanbod 

en aantal verblijfstoeristen. 

Begin 2021 werd de raamovereenkomst voor het in kaart brengen van bezoekers aan bepaalde zones in West-

Vlaanderen via mobiele telefoniedata gegund. Een eerste project betreft het doorontwikkelen van de 

druktebarometer. De zones van de druktebarometer werden opnieuw afgestemd met de kustgemeenten en de 

tool werd geïmplementeerd op een nieuw platform. De druktebarometer werd uitgebreid met de drukte op de 

treinen, het weer en de getijden. Bovendien geeft de druktebarometer ook het aantal dag- en verblijfstoeristen 

met detail over herkomst op kust- én kustgemeenteniveau. In het benchmarking dashboard kan een gemeente 

de eigen cijfers vergelijken met deze van een andere gemeente. Na de zomer was er een pilootproject rond de 

bestedingen in elke kustgemeente via de Worldline data. In het najaar werden de stromen van toeristen in en 

tussen de gemeenten in kaart gebracht. Het project werd in samenspraak met de kustgemeenten verlengd tot 

na de kerstvakantie van 2022.  
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In samenwerking met Toerisme Brugge werd in deze raamovereenkomst een nieuw project opgestart rond het 

inschatten van het aantal toeristen en dagrecreanten in het centrum van Brugge, ter vervanging van het vorige 

project rond bezoekersstromen.  

Reeds in januari (Raad Bestuur en overleg met de parlementairen) kon Westtoer eerste cijfers over de evolutie 

van toerisme in West-Vlaanderen in 2020 t.o.v. 2019 presenteren. Deze snelle monitor omvat ondermeer de 

evolutie in overnachtingen in commercieel logies, de dagtoeristen aan de Kust en de recreatieve fietsers op het 

fietsnetwerk. De resultaten werden voor het eerst geaggregeerd naar regioniveau én naar globale resultaten 

voor West-Vlaanderen. Dankzij de bijkomende analyses op de data van de druktebarometer kon Westtoer ook 

snel een indicatie geven van de directe verhuur en het tweedeverblijfsgebruik van vakantiewoningen aan de 

Kust. Eind juni werd de balans opgemaakt van de eerste vijf maanden van 2021, waarbij vergeleken werd met 

2020 en met een ‘normaal’ jaar 2019 (voorgesteld aan de pers op 28 juni). In oktober werd een balans 

opgemaakt van de zomer (juli-augustus) en van de eerste acht maanden van 2021. 

In 2021 hebben Westtoer en de provincie West-Vlaanderen een voorstel voor een monitoring systeem bij de 

bezoekers aan provinciedomeinen uitgewerkt. In het najaar werd beslist om tellers aan te kopen voor 5 

domeinen en werd ook een timing opgesteld om andere provinciedomeinen van een telsysteem te voorzien. 

Daarnaast zullen op twee domeinen bijkomende enquêteringen gebeuren om de betrouwbaarheid van de 

inschatting van de bezoekersaantallen te verhogen. 

In het najaar van 2022 werd een nieuw deelproject voor de BI-tool opgesteld om de Stardekk data over online 

geplande boekingen bij een steekproef van West-Vlaamse logies efficiënter te kunnen verwerken. Na de 

functionele analyse werd in het najaar dit project verder uitgerold. 

 

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

(AC000468) 

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. 

Rapportage 2021: 
In 2021 blijft Westtoer het aantal recreatieve fietsers op het fietsnetwerk opvolgen via het fietstelsysteem en 

de 17 vaste fietstelinstallaties. 

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

van de bezoekerstellers op 4 begraafplaatsen. In de loop van 2021 werden ook nog de bezoekers van enkele 

Fenikstentoonstellingen verder opgevolgd. Eind december 2021 werden de bezoekerstellers op 3 

begraafplaatsen vernieuwd binnen de raamovereenkomst voor tellers (zie verder). 

Westtoer telt het aantal bezoekers aan de Expeditie Wingene en Kruiskerke. 

In het tweede kwartaal werd beslist om met behulp van SDI-tellers de bezoekersaantallen van enkele 

uitkijkpunten binnen het project Horizon 2025 in kaart te brengen. Tijdens een plaatsbezoek in juli werd er een 

teller geïnstalleerd bij Uitkijktoren Guillaume Bijl (Vosseslag) en bij Belvédère Kemmelberg. In begin 2022 zal er 

ook een teller geïnstalleerd worden bij de Kinderbrouwerij (Reningelst). 

Op vraag van de provincie heeft Westtoer twee autotellers geïnstalleerd in de loop van maart op het 

provinciedomein Palingbeek om het aantal bezoekers aan het domein te kunnen inschatten, rekening houdend 

met de resultaten uit het eerdere meet- en onderzoeksproject dat op dit domein werd uitgevoerd. 

Om ook de recreatieve wandelaars beter in beeld te krijgen, werd in het eerste kwartaal de markt van de 

wandeltellers verkend met als doel om een nieuwe raamovereenkomst voor tellers open te stellen. In het 
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tweede kwartaal werd deze raamovereenkomst voor auto- en wandeltellers effectief opengesteld, met 

gunning in de zomer. Via een eerste deelopdracht met minicompetitie in het najaar heeft Westtoer 

wandeltellers aangekocht met als doel om op elk Westtoer wandelnetwerk in West-Vlaanderen een teller te 

installeren. Deze tellers zullen in eerste instantie ingezet worden om het aantal wandelaars te monitoren. In 

een tweede fase zullen deze telgegevens ook gebruikt worden om ook volumes van wandelaars op het 

wandelnetwerk in kaart te brengen. Binnen deze deelopdracht werden in opdracht van de provincie West-

Vlaanderen ook 5 tellers aangekocht om het aantal bezoekers aan enkele provinciedomeinen te monitoren. 

In december 2020 werden de kandidaten geselecteerd voor de raamovereenkomst voor onderhoud en verdere 

strategische uitbouw van de Business Intelligence-tool bij Westtoer. In het eerste kwartaal van 2021 werd deze 

raamovereenkomst gegund. Binnen de raamovereenkomst van de Business Intelligence-tool bij Westtoer werd 

in het tweede kwartaal verder gewerkt aan bestendiging van de BI-tool. Daarnaast werd ook gewerkt aan de 

voorbereidingen van een nieuw deelproject binnen deze opdracht: Toekomstige boekingen van Stardekk in de 

BI-tool: ETL proces, analysetool en rapportering. In het najaar is dit deelproject verder uitgerold. De focus van 

het deelproject is in eerste instantie de online geplande hotelboekingen aan de Kust, in Brugge en in de 

Westhoek. Voor de andere regio’s en/of logiesvormen blijkt de steekproef binnen de Stardekk data niet 

representatief genoeg om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. In het najaar van 2021 is aan een derde 

partij gevraagd om een technische screening van de huidige BI-omgeving en -processen uit te voeren. Bij deze 

BI-evaluatie werd gevraagd om de opzet en het beheer van onze BI-omgeving kritisch te bekijken. Dit project 

werd eind 2021 opgeleverd en enkele aandachtspunten en verbetermogelijkheden worden in 2022 verder 

opgepikt. 

 

Duurzaam ondernemen (AC000469) 

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’. 

Rapportage 2021: 
Sinds november 2021 is een nieuwe en voltijdse manager duurzaam toerisme aan de slag.  

De 32 goedgekeurde duurzame projectdossiers binnen het Provinciaal Reglement Toeristische Impulsen 

worden door deze persoon ook verder opgevolgd. De opdracht met Bbouwadvies rond advisering bij de 

dossiers werd uitgebreid zodat technische vragen (rond materialen, technieken, meten, ...) kunnen worden 

voorgelegd. Binnen het Vlaams Stimulusprogramma werden 106 West-Vlaamse ondernemers ondersteund met 

extra middelen uit de Provincie West-Vlaanderen waarvan er 74 investeren in duurzaamheid. In totaal worden 

zo 96 ondernemers ondersteund bij hun duurzame investeringen met middelen van de Provincie West-

Vlaanderen. Westtoer maakt werk van een nieuw ondernemerstraject rond duurzaam toerisme. Om de 

doelstellingen en randvoorwaarden voor het traject te bepalen werden reeds een aantal gesprekken gevoerd 

met ervaringsdeskundigen. De duurzaamheidsaanpak van Westtoer wordt verder uitgewerkt. 

 

Gastheerschap & professionalisering (AC000470) 

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). 

Rapportage 2021: 
Na de oproepen voor 'transitiesteun' in 2020, werd in december 2020 de oproep gelanceerd voor het indienen 

van belevingsvolle projecten binnen het vernieuwde reglement (RTI). Er volgde een intensief 

begeleidingstraject voor de weerhouden projectideeën. In 2021 werden in totaal 113 projecten betoelaagd 

waarvan 61 rond belevingsvolle en duurzame concepten bij de private sector en 52 rond toeristisch onthaal, 

musea & attracties en recreatieve hotspots. De realisatie van deze projecten wordt actief opgevolgd.  

Het netwerk van Toeristische Infopunten in de Leiestreek werd uitgebreid met 17 nieuwe zaken. In de andere 

regio's werd blijvend ingezet op ondersteuning en kwaliteitsbewaking. Westtoer startte ook een traject rond 

toeristische informatiedragers/modules. Er werd een pilot uitgerold in het Brugse Ommeland waarna het 

project werd geëvalueerd en bijgestuurd om volgende jaar te lanceren voor de volledige provincie. 

 

Innovatieve toeristische ontwikkeling (AC000471) 

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). 

Rapportage 2021: 
De piloten aan de Kust hebben mooie resultaten opgeleverd: businessmodellen werden kritisch geanalyseerd 

en via coaching werd ingezet op een verdere inbedding in de lokale gemeenschap om samenwerkingen met 

lokale handelaars op te zetten. Van 18 t.e.m. 20 oktober 2021 namen 44 Kustondernemers deel aan de 

Excellent Management Bootcamp i.s.m. Vlerick Business School. Een intense 3-daagse opleiding die de 

ondernemers op een heel pragmatische manier meenam in de wondere wereld van Design Thinking.  

Nieuwe ideeën voor de regio werden gegenereerd, gevisualiseerd, afgetoetst en gepitcht. De Kustondernemers 

konden luidop dromen en gingen creatief aan de slag met cross-sectorale businessmodellen, die nu verder 

worden uitgewerkt via een coaching traject op maat. Thema’s waarrond gewerkt worden, zijn: rentabiliseren 

van nieuwe businessplannen, consumentgerichte productontwikkeling, cross-sectorale samenwerking & 

seizoensverbreding, personeelsmanagement en een sterkere verankering van het toerisme in de lokale 

gemeenschap. 

 

Kwaliteit & customer experience (AC000472) 

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. 

Rapportage 2021: 
In  2021 werd  werk gemaakt van de herziening van de cursus. Daarnaast vonden ook de mystery visits plaats 

die de kwaliteitsbewaking moeten garanderen. Westtoer maakte ook werk van de werving van deelnemers 
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voor het traject van 2022 en faciliteert het permanent klantentevredenheidsonderzoek waarop alle Q-partners 

een beroep kunnen doen. De Q-partners werden hierover bevraagd in 2021. Vanaf 2022 zal de bevraging van 

gasten enkel nog digitaal verlopen. 

 

 

 

Verspreiden van marktconforme recreatieve producten (AC000473) 

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,… 

Rapportage 2021: 
Het herwerken van bestaande routes - en netwerken en het updaten van het drukwerk is een continue proces. 

Diverse routekaarten worden herwerkt en bijgedrukt. De wandelnetwerkkaart Westkust en de 

wandelnetwerkkaart Velden en Meersen werden aangepast in de nieuwe huisstijl. Wandelnetwerk De 

Blankaart wordt verder uitgewerkt.  

Het nieuwe wandelnetwerk Vloethemveld werd opgestart, net als de herwerking van het wandelnetwerk Land 

van Streuvels en wandelnetwerk IJzervallei.  

De nieuwe fietsroutes in omgeving Torhout-Brugge en omgeving Diksmuide-Koekelare werden opgestart. 

 

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

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, … 

Rapportage 2021: 
Aan het begin van het werkjaar (maart) hebben alle meters en peters hun werkmappen met de nodige 

documenten ontvangen per post. Alle controlebeurten werden tijdens de 4 controleperiodes uitgevoerd. Als 

coronaproof alternatief voor de speciale meter- en peterbijeenkomst (september) werden er door Westtoer 

hoevepicknickbonnen voorzien als bedanking. De voorbereidingen voor het nieuwe werkjaar 2022 werden ook 

aangevat (Vrijwilligersvoorkeuren, controleperiodes, toewijzing controlebeurten, te controleren parcours, 

opmaken werkkaarten, …). 

 

Beheren en optimaliseren van toerisch recreatief informatie systeem (AC000475) 

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. 

Rapportage 2021: 
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De opvolging van de vlotte werking van de verschillende TRIS-modules (peter- en metermodule, 

infrastructuurbeheermodule, route- en netwerkbeheermodule en de POI-beheermodule (Points Of Interest)) is 

een continu proces. De issues in Gitlab worden continu opgevolgd en verwerkt. 

 

 

 

 

Recreatieve producten en infrastructuur (AC000476) 

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. 

Rapportage 2021: 
De wandelnetwerken Westkust, Zwin, Land van Mortagne, Land van Streuvels, IJzervallei en Velden en 

Meersen werden herwerkt en voorzien van de nodige bewegwijzering. Er werden 60 infodragers met 

startborden geplaatst en vervangen. Er werden materialen zoals palen, bewegwijzering e.a. aangekocht voor 

het onderhouden van alle Provinciale routes en netwerken. 

 

Ondersteuning van de werking van de recreatieve ploegen (AC000477) 

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. 

Rapportage 2021: 
De recreatieve ploegen hebben in het najaar van 2021 alle bovenvermelde routes (zie AC000476) kwalitatief 

bewegwijzerd. Daarnaast hebben ze ook alle klachten uit de controlerondes van de peters en meters 

afgehandeld. 

 

Coördineren en uitvoeren van Europese, Vlaamse en provinciale projecten (A0000478) 

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, 

Rapportage 2021: 
Westtoer is bezig met de realisatie van Europese, Vlaamse en provinciale projecten. Daarvoor zijn een aantal 

projectmanagers verantwoordelijk. De specifieke acties per project zijn uitgewerkt in aparte acties. De 

rapportage per project volgt per actie. Daarnaast volgt Westtoer ook alle subsidiemogelijkheden voor toerisme 

en recreatie op en houden we het netwerk aan partners in stand. Westtoer is bezig met de voorbereiding voor 

projecten die kunnen ingediend worden bij PDPO (Leader en Herstelfonds) en de eerste Interreg-oproep 

Vlaanderen-Nederland. 

 

Opmaken van regionale beleidsplannen voor toerisme en recreatie (AC000479) 
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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. 

Rapportage 2021: 
Het strategisch beleidsplan Brugse Ommeland werd goedgekeurd op de raad van bestuur van Westtoer van 15 

juni 2021. Ook het beleidsoverleg Brugse Ommeland keurde de plannen goed. Het beleidsplan werd 

voorgelegd aan de provincieraad van 23 september 2021 en voorgesteld aan het grote publiek op 19 oktober 

2021. 

 

 

Promotiecampagne voor regio Kust (AC000480) 

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. 

Rapportage 2021: 
Voor de promotie van de Kust zetten Westtoer in 2021 zeer sterk in op de promotie van de kunsttriënnale 

Beaufort. Er werd ingezet op het genereren van free publicity en op sterke eigen communicatiekanalen, zoals 

een unieke viertalige website en eigen sociale mediakanalen. Daarnaast werden ook mediadeals afgesloten 

met De Morgen, Le Soir en Radio 1. Er werd ook een TV-spot uitgezonden op Eén en Canvas.  De promotie van 

Beaufort werd gespreid over het voorjaar, de zomer en het najaar van 2021. 

 

Promotiecampagne voor regio Westhoek (AC000481) 

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 

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. 

Rapportage 2021: 
In het kader van het grote goesting jaar werd er in het najaar werk gemaakt van de printactie met KW en werd 

de online campagne met focus op social media (facebook en Insta) verder uitgewerkt en gecommuniceerd. De 

Regiowerking Westhoek heeft in deze periode opnieuw heel sterk ingezet op online promotie door het 

voorzien van kwalitatieve nieuwe content voor de regiowebsite, het maandelijks uitsturen van een e-zine naar 

65.000 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 

omdat de sector hier sterk nood aan had. In het kader van het thema wandelen werden er diverse kleinere 

promoacties ondernomen oa met het magazine van de Vlaamse wandelsportfederatie alsook online. Voor de 

sector organiseerden we eind september een 'fin de saison' waarop een 250-tal toeristische actoren aanwezig 

waren in de Lissewal. We gingen dit najaar ook aan de slag rond toeristische belevingen via workshops met de 

sector. Globaal hadden we maandelijks ook overleg met de voornaamste toeristische spelers op de Britse 

markt die het momenteel door corona niet goed doet. We hielden de banden met Toerisme Vlaanderen (incl. 

buitenlandkantoor UK) ook warm om de sector op die manier ook te ondersteunen. 
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Promotiecampagne voor regio Brugse Ommeland (AC000482) 

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. 

Rapportage 2021: 
De campagne ‘Naar Buiten’ evolueert mee met de seizoenen.  

Nieuwe initiatieven en evenementen en leuke inspiratiepagina’s worden toegevoegd op 

www.brugseommeland.be/naarbuiten. In de zomer staan bvb. de pop-up zomerbars, zomerse evenementen 

en fietsen voorop, in de herfst wandelen en herfstsfeer en in de winter pop-up winterbars, spotten 

wintervogels en evenementen. Deze pagina’s worden in de kijker gezet via de online campagne bij 

geïnteresseerde doelgroepen en via de e-zines en social media. De pers wordt geïnspireerd via 

inspiratiemagazines per seizoen met de 4 regio’s. Op 19 oktober 2021 is het nieuwe beleidsplan voor toerisme 

en recreatie 2021-2027 aan de sector voorgesteld in Torhout (Groenhove) met aansluitend een 

netwerkmoment. Op 18 oktober 2021 brengt een persmoment dit onder de aandacht.  

Beide momenten kunnen op veel interesse rekenen. Het plan en de nieuwe huisstijl is te vinden via 

www.brugseommeland.be/beleidsplan  

 

Promotiecampagne voor regio Leiestreek (AC000483) 

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. 

Rapportage 2021: 
In 2021 stond de verhaallijn "Verrassend dichtbij" centraal en wilde Toerisme Leiestreek de regio promoten als 

een leuke en dynamische bestemming in eigen land voor een korte vakantie, een regio waar je mooie fiets- en 

wandeltochten kunt maken én waar er ook voor of na die tochten nog heel wat te beleven valt. Dit wordt 

gedaan aan de hand van de 10 Leietrips, kant-en-klare, meerdaagse fiets- en wandeltrips langs de mooiste 

paden, de meest fotogenieke plekken en unieke adresjes of Leiespots. De trips zijn bovendien perfect te 

combineren met het openbaar vervoer en gasten kunnen gebruik maken van bagageservice. De trips worden 

gebundeld in een gratis magazine en op de website.  

Via de print en online campagne kon men het magazine gratis aanvragen.  

Op de website werd de informatie steeds aangepast aan de actuele situatie. Zo kon men zelfs in coronatijden 

een leuke vakantie beleven in de Leiestreek dankzij de vele coronaproof alternatieven van de 

ondernemers/stops langs de routes. Ondertussen werden er bijna 51.857 magazines per post aangevraagd en 

7.910 digitaal. Op de website bekeken 215.079 unieke bezoekers 455.571 pagina's over de Leietrips.  

Verder werd ook de digitale campagne naar de eigen inwoners opgestart. Via uitgebreide webpagina's per 

gemeente/stad die vooral via social media werden gepromoot werden mensen aangezet om ook hun eigen 

gemeente, buurgemeenten en regio beter te leren kennen en er meer op stap gaan.  

De Leiespots van 2020 met hetzelfde concept konden - gezien de bijzondere omstandigheden van 2020 - ook in 

2021 Leiespot blijven en werden aangevuld met een 32-tal nieuwe adresjes tot 123 Leiespots. Toerisme 

http://www.brugseommeland.be/naarbuiten
http://www.brugseommeland.be/beleidsplan
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Leiestreek speelde ook constant in op de actualiteit met nieuwe, uitgebreide websitepagina's: op stap met de 

hond, met de camper, picknickbelevingen, pop-up bars, ... Via kleinschalige digitale campagnes en 

persberichten werd dit zeer goed opgepikt. Verder werden er zowel digitale als fysieke inspiratie- en 

netwerkmomenten georganiseerd rond de verschillende thema's voor de komende jaren en een vorming op 

maat rond socials. Voor de fotografie opdracht lag de focus vooral op beelden voor het themajaar 2022.  

Er werden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe website: content, structuur, prioriteiten, planning, 

vertalingen, ... In het laatste kwartaal werden de publicaties voor 2022 opgestart, alsook de uitwerking van de 

content. 

 

 

 

Promotiecampagne voor de Westkust (AC000484) 

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. 

Rapportage 2021: 
De middelen van de promopool Westkust 2021 werden doorgeschoven naar 2022. Dit omdat de COVID-19 

situatie niet toeliet om het geplande event rond Fietsen aan de Westkust te laten doorgaan.  

Dit event staat intussen ingepland voor maart 2022. 

 

Promotiecampagne voor de centrumsteden (AC000485) 

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. 

Rapportage 2021: 
Voor Brugge werd de affichagecampagne op de luchthavens van Brussel en Charleroi verder gezet (3 jarige 

overeenkomst). Er was een campagne op de Waalse markt samen met Christophe Deborsu. Voor de Triënale 

van Brugge werden 360° beelden van de kunstlocaties gemaakt om te gebruiken in de communicatie. In 

Oostende wordt samengewerkt met andere fondsen in een "verblijfspool" die het verblijfstoerisme in de stad 

ondersteunt. In 2021 werden diverse acties ondernomen in overleg met de sector. 

In Kortrijk werd gekozen voor een volledig online campagne met focus op de verschillende grotere 

evenementen verspreid over het jaar. De focus lag op evenementen in openlucht, zoals Paradise. 

 

Horizon 2025 (AC000486) 

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 

Rapportage 2021: 
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In 2021 werden vier nieuwe uitkijkpunten geopend voor het publiek: de Sint-Niklaastoren in Veurne (2 april), 

het uitkijkplatform Grijsloke in Gijzelbrechtegem (5 april), de Vuurtoren/Uitkijktoren van Guillaume Bijl in De 

Haan (1 juli) en de Sint-Maartenskerktoren in Kortrijk (6 juli). De overige lopende projecten werden verder 

begeleid.  

N.a.v. de 2de oproep werden 7 nieuwe dossiers voorwaardelijk goedgekeurd. 5 dossiers werden op de 

reservelijst geplaatst. Eind 2021 hebben twee projecten zich teruggetrokken (Uitkijkplatform Ter Doest in 

Lissewege en uitkijktoren Hoge Blekker in Koksijde). Dit brengt het totaal aantal Horizon 2025 projecten op 22. 

9 uitkijkpunten werden reeds geopend. Een nieuwe jurybijeenkomst voor begin 2022 werd voorbereid om 1 à 2 

projecten definitief goed te keuren. 

 

Themajaar Gastronomie (AC000487) 

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. 

Rapportage 2021: 
In 2021 werden de voorbereidingen getroffen voor het themajaar gastronomie in 2022. Er werd een selectie 

gemaakt van 170 chefs samen met Horeca West-Vlaanderen, er zijn 100 Lekkere Westen logies geselecteerd 

die een uitzonderlijke inspanning doen om een lokaal ontbijt te serveren, Lekkere Westen cafés zorgen voor 

een bijzonder lokaal aanbod in hun zaak. Met Inagro werd een inspiratiesessie opgezet om hoeves die een 

hoevepicknick aanbieden te coachen naar grotere beleving tijdens de hoevepicknick. Er werden foodroutes 

uitgetekend. De campagne start op 15 februari 2022. Dominique Persoone wordt ambassadeur van de 

campagne. 

 

Picknickplan (AC000488) 

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. 

Rapportage 2021: 
Er werden 76 locaties geselecteerd om een picknickzone in te richten.  

Locaties meubilair geplaatst en geleverd: 

- De Panne (Maerebrug) 

- Koksijde (Hannecaertbos) 

- Nieuwpoort (park langs havengeul) 

- Middelkerke (Sint-Laureinsduinen) 

- Oostende (Spinoladijk) 

- Bredene (park Paelsteenveld aan Stef Versluys centrum) 

- Blankenberge (Uitbreiding Provinciedomein Zeebos) 

- Spiere-Helkijn (de poel aan de Schelde) 

- Avelgem (Bossuit) 

- Lichtervelde (Finse piste) 

- Oostrozebeke (Mandelmeersen) 
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Locaties meubilair geleverd en plaatsing voorzien door gemeente: 

- Ichtegem (Stationsputten) 

- Beernem (Oedelemberg) 

Locaties meubilair in bestelling: 

- Torhout (geboortebos Spanjaardbeek) 

- Wingene (Callewaertbosje) 

- Wervik (Balokken) 

- Pittem (groenzone Gentsemeersweg) 

- Anzegem (bufferbekken Ingooigem) 

 

Beaufort (AC000489) 

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. 

 
 
Rapportage 2021: 
Westtoer zette in 2021 alle zeilen bij om de Kunsttriënale Beaufort te kunnen laten doorgaan. Er werd sterk 

gewerkt aan het aan boord houden van internationale kunstenaars en het aanpassen van de workflow. Met het 

wegvallen van het vrije reizen werden digitale locatiebezoeken en meetings de norm. Ondanks deze moeilijke 

werkomstandigheden, werd Beaufort 2021 gelanceerd onder grote belangstelling. Er werden 20 kunstwerken 

gerealiseerd, alsook 13 performances. De meest opvallende performances waren de fanfares van Ari Benjamin 

Meier die van De Panne tot Knokke-Heist wandelden onder leiding van De Verdammte Spielerei. In totaal 

bezochten ongeveer 1 miljoen bezoekers Beaufort 2021. 

 

Landmarks (AC000490) 

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). 

Rapportage 2021: 
N.a.v. een aantal verkennende gesprekken eind 2020/begin 2021 werd een ideeënlijst opgesteld met mogelijke 

locaties/ideeën voor landmarkprojecten. Deze ideeënlijst werd verfijnd tot een longlist van 16 projecten, op 

basis van een eerste snelle check (juridisch-planologisch, recreatieve ligging, etc.). De verschillende projecten 

werden voorgelegd aan de betrokken gemeenten/stakeholders. In de loop van 2021 werden drie studies 

opgestart om de technische, financiële en juridisch-planologische haalbaarheid van de verschillende locaties te 

onderzoeken (Studie 'Ontwerpend onderzoek landmarks in West-Vlaanderen' -Bureau Landschap & Maker 

Architecten, Studie 'Recreatief fietsen aan de Vlaamse kust' -SWECO & Atelier Horizon, Studie Palingbeek - 

provincie West-Vlaanderen). De studies werden mee begeleid door Westtoer en de selectieprocedure werd 

uitgeschreven. 

 

TOERISTISCHE BUSINESSMODELLEN BOOSTER (AC000491) 
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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. 

Rapportage 2021: 
Tijdens het jaar 2021 ging Westtoer aan de slag met de concrete ondersteuning voor de toeristische 

ondernemers, door het versterken van hun business plan. In het kader hiervan werden 88 klankbordsessies 

georganiseerd waar een multidisciplinair team van externe experten luisterde naar de uitdagingen, vragen en 

toekomstplannen van de ondernemers. Na afloop van de klankbordsessie werd een persoonlijk 

begeleidingstraject uitgetekend waar individuele coaching op maat van de vraagstelling opgemaakt werd. 

Afgelopen jaar werden 703 uren coaching toegekend, verdeeld over de 4 thematieken (financieel advies, 

strategie/HR, duurzaamheid, marketing & sales). De reacties van de ondernemers zijn zeer lovend, zowel over 

de aanpak van de online klankbordsessies, als over de meerwaarde van de expert ter plaatse voor verdere 

coaching en de flexibiliteit waarbij het traject echt op maat van de onderneming uitgewerkt wordt. De piloten 

aan de Kust hebben mooie resultaten opgeleverd: business modellen werden kritisch geanalyseerd en via 

coaching werd ingezet op een verdere inbedding in de lokale gemeenschap om samenwerkingen met lokale 

handelaars op te zetten, een marketing plan op maat uitgewerkt en met kleine ingrepen een meerwaarde met 

impact gecreëerd op gebied van kostencalculatie, verkoopstrategie en marketing. In oktober 2021 namen 44 

Kustondernemers deel aan de Excellent Management Bootcamp i.s.m. Vlerick Business School. Een intense 3-

daagse opleiding die de ondernemers op een heel pragmatische manier meenam in de wondere wereld van 

Design Thinking. Nieuwe ideeën voor de regio werden gegenereerd, gevisualiseerd, afgetoetst en gepitcht. De 

Kustondernemers konden luidop dromen en gingen creatief aan de slag met cross-sectorale businessmodellen, 

die nu verder worden uitgewerkt via een coaching traject op maat. Thema’s waarrond gewerkt worden zijn: 

rentabiliseren van nieuwe businessplannen, consumentgerichte productontwikkeling, cross-sectorale 

samenwerking & seizoensverbreding, personeelsmanagement en een sterkere verankering van het toerisme in 

de lokale gemeenschap. 

 

Feniks (AC000492) 

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 

Rapportage 2021: 
Westtoer bracht in 2021 alle Feniks projectpartners samen om te bekijken welke Feniks producten (expo's, 

events en routes) verlengd of uitgesteld moesten worden. Deze informatie werd verwerkt in alle 

communicatie- en promotie-initiatieven die in het kader van dit project in 2021 uitgerold werden. Tijdens de 

zomer vond het event Follow the Feniks in Nieuwpoort plaats. De geplande evenementen in Diksmuide en 

Ieper werden na goedkeuring van de verlenging van de projectperiode uitgesteld naar een latere, nog te 

bepalen, datum. Er werd tenslotte werk gemaakt van een jaar- en tevens eindverslag voor Toerisme 

Vlaanderen. Ook de administratieve afrekeningen werden in het kader van dit project afgerond. 

 

Eurocyclo (AC000493) 

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 
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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. 

Rapportage 2021: 
Verschillende promoacties met de Franse partners werden voorbereid. Er was verdere afstemming met de 

Vlaamse, Waalse en Franse partners m.b.t. het fietsonderzoek. Westtoer nam ook een coördinerende rol op 

voor de overige West-Vlaamse partners.  

In het tweede kwartaal vond opnieuw een overleg met de verschillende partners van het Europese project 

Eurocyclo plaats om de stand van zaken rond de teldata en de geplande onderzoeken te bespreken. Daarnaast 

bood Westtoer ook bijkomende ondersteuning voor de opstart van de onderzoeken bij de Waalse en Noord-

Franse partners. 

 

PD Wallemote (jaarprogramma) 

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. 

 
Rapportage 2021: 
Dit project werd eind 2020 afgerond. 

 

Ruralité (AC000495) 

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. 

Rapportage 2021: 
In het begeleidingscomité van 8 april 2021 werd beslist dat we een grote wijziging dienden aan te vragen. 

Budgetten worden immers deels verschoven, acties krijgen een andere vorm, … De administratie van deze 

grote wijziging werd verzorgd. Verder werd de planning van de resterende acties in detaiil besproken met de 

partners. Binnen de actie '1 chef, 1 terroir' zijn de coaches gestart met 'individuele coaching' aan 

geïnteresseerde restaurateurs. De diners insolites die in de zomer van 2022 zullen plaatsvinden werden verder 

uitgewerkt, de promotie wordt voorbereid. De beide in te richten sites qua landschappelijke inrichting rond het 

berglandschap werden bepaald en bezocht. 

 

TOURISM LAB - EEN TOERISTISCH LABORATORIUM VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE EXPERIMENTEN 

(AC000496) 

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 
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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. 

Rapportage 2021: 
Tijdens het jaar 2021 ging het project Tourism Lab helemaal van start. Er werd gestart met een studie rond 

innovatieve belevingen en wereldwijde best practices die toepasbaar zijn voor onze regio. Via een online kennis 

platform verzamelden de projectpartners internationale best practices en een inspiratieboek met concrete 

belevingsconcepten werd ontwikkeld en verdeeld onder de West-Vlaamse toeristische actoren. Er is een 

digitaal grensoverschrijdend lanceerevenement georganiseerd waarbij toelichting gegeven werd over de 

veranderingen binnen het toerisme, de nood naar meer beleving alsook inspirerende voorbeelden over hoe je 

dit kan aanpakken in je eigen organisatie of onderneming. Een piloottraject werd uitgetekend voor een eerste 

lichting van 51 individuele organisaties die via co-creatie-sessies en individuele coaching hun eigen projectidee 

konden uitwerken en toetsen aan het model van Experience Design. In het najaar werden dan inspiratiesessies 

en brainstormings georganiseerd voor de brede toeristische sector: logies, reca, musea/attracties en diensten 

voor toerisme. Na afloop konden de deelnemers zich opgeven voor de aansluitende co-creatie-sessies en 

instappen in een traject voor individuele begeleiding. Ze kregen ook de mogelijkheid om mee te werken aan 

het ontwikkelen van regiobrede belevingen in samenwerking met Studio XD, belevingscoaches en verschillende 

actoren uit de sector. Voor elke regio werden 5 high level concepten gedefinieerd waarna er 2 concreet 

uitgewerkt werden met de experten. In 2022 gaan we verder deze concepten verfijnen met als doelstelling 1 

concept per regio effectief te realiseren. Voor de kust stond dit jaar in het teken van de verdere ontwikkeling 

en verfijning van de regiobrede kustbelevingen. Aan de hand van een studie, co-creatiesessies met de 10 

kustgemeenten en de private sector werden er met verschillende stakeholders 5 regiobrede kustbelevingen 

ontwikkeld. Dit proces resulteerde in volgende nieuwe regiobrede belevingen die in 2022 gerealiseerd samen 

met de private sector zullen worden: Greencoastexperience -Duurzame trip aan de Kust, ‘Instagrammable’ 

kunstroutes aan zee, 10 wandelroutes langs fotografische pitstops, een gastronomische beleving en een 

sportieve beleving. 

 

Expeditie Bulskampveld (AC000497) 

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. 

Rapportage 2021: 
Het project Expeditie Bulskampveld liep af eind 2020 maar de opvolging van de Expedities blijft voorzien vanuit 

Westtoer. Dit geldt zowel voor het onderhoud van de spelelementen, voor de promotie en voor andere 

eventuele problemen, dit alles in samenspraak met de gemeenten. Bij de Expedities in Kruiskerke en in 

Wingene werd tijdens de zomers en de vakantieperioden van 2020 en 2021 melding gemaakt van overlast. 

Teveel recreanten (omwille van de coronarestricties) verkenden de Expedities, vooral in het weekend. 

Omwonenden klaagden dat er overal auto's werden geparkeerd, dat er teveel volk de rust verstoorde enz. In 

Kruiskerke loste dit probleem zich automatisch op eens er versoepelingen waren i.v.m. corona. In Wingene 

wordt samen met de gemeente, ANB, de VLM, Natuurpunt enz. verder gezocht om het parkeerprobleem op 
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lange termijn aan te pakken. In 2021 vond een meeting plaats. De opties ivm de parking van De Zande worden 

verder onderzocht. Positief is wel dat de Expedities nog steeds een groot succes vormen! Het Kenniscentrum 

van Westtoer voert sinds de start in 2019 tellingen uit aan de poortjes van de Expedities Kruiskerke en 

Wingene. Deze tellingen geven een goed zicht op het aantal bezoekers per periode. 

 

Homeland of Cycling (AC000498) 

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. 

Rapportage 2021: 
In 2021 werd de plaatsing van de thermoplastische markeringen afgewerkt in Heuvelland (STRAVA-challenges). 

De aangevraagde budgetverschuiving om belevingsvolle rustpunten in te richten langs de wielerroute 'Gent-

Wevelgem in Flanders Fields' werd niet goedgekeurd. Na overleg met Toerisme Vlaanderen werden geen 

verdere acties meer uitgevoerd/opgestart. 

 

WK veldrijden 2021 (AC000499) 

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. 

Rapportage 2021: 
Tijdens het weekend van 30 en 31 januari 2021 was Oostende het toneel voor het WK Cyclocross. Westtoer 

werkte mee aan het marketingplan WK Veldrijden 2021. 

 

Profit (AC000500) 

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. 

Rapportage 2021: 
Dit project werd in 2020 afgerond. 

 

Sail (AC000501) 

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 
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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. 

Rapportage 2021: 
Dit project werd in 2020 afgerond. 

 

Golden Lys (AC000502) 

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. 

Rapportage 2021: 
Dit project werd in 2020 afgerond. 

 

Tendances (AC000503) 

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 

Rapportage 2021: 
Dit project werd in 2020 afgerond. 

 

Verdwenen Zwinhavens (AC000504) 

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. 

Rapportage 2021: 
Het project Verdwenen Zwinhavens mag een succes worden genoemd. In de periode tussen 3 juli en 7 

november 2021 werden iets meer van 42.000 bezoekers geteld in de expo. De meeste bezoekers waren 

individuele bezoekers/gezinnen. De reacties waren enorm positief, zowel over de AR, de voorwerpen, de 
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immersieve ruimte en de kijkers in het Kijkcentrum. Onthaal en toezicht in de expo werden verzekerd door 

jobstudenten en vrijwilligers. De technische opvolging van de expo verliep via een vlotte samenwerking met 

het bedrijf Timescope en de technische ploeg van het Zwin Natuur Park. Ook de fietsroute met VR-kijkers 

onderweg is een schot in de roos. De 6 kijkers werden in de periode van 3 juli 2021 tem 23 januari 2022 in het 

totaal al 53.910 keer gebruikt  (Brugge 16.554, Damme 9.142, Monnikerede 7.623, Zwin 1 7.520, Zwin 2 7.456, 

Sluis .615). De gebruikers kunnen een korte tevredenheidsenquête invullen over de kijkers. Ongeveer 60% van 

de gebruikers vulde de enquête in, waarvan 98% aangeeft tevreden te zijn. De kijkers worden verder 

onderhouden t.e.m. oktober 2023 via een onderhoudscontract. De UGent schreef bij de lancering van de expo 

een publieksboek bijeen, dat werd opgemaakt en gedrukt door de provincie. Het boek ging ondertussen al 

meer dan 2.000 keer over de toonbank en werd herdrukt eind 2021.  

Verder kregen zowel expo als fietsroute heel wat pers- en media aandacht, waardoor de partners van het 

project ook voldoende naar voor kwamen. Voor wat de toekomst betreft: Westtoer, de provincie en de 

gemeenten Knokke-Heist, Damme en Sluis werken samen met de Foodarcheoloog om tegen de zomer van 

2022 de fietsroute opnieuw te lanceren. Onderweg zal de fietser of de bezoekers nu ook de Zwinhavens 

kunnen proeven. Samen met lokale ondernemers en met resultaten uit de opgravingen van de UGent, gaat de 

Foodarcheoloog aan de slag om bestaande producten om te tunen en om nieuwe producten te maken met een 

middeleeuwse toets. Deze producten worden aangeboden bij ondernemers langs de fietsroute of ondernemers 

in de buurt. Eind mei 2022 wordt deze nieuwe campagne gelanceerd. En ook de expo zal verderleven. De grote 

AR-tafel word tegen de zomer van 2022 opnieuw opgezet in het stadhuis van Brugge. Die wordt ingebouwd in 

een nieuwe exporuimte die ook thematisch wordt aangekleed. Het Zwin Natuur Park kijkt om de immersieve 

ruimte vanaf 2023 opnieuw aan te bieden. En de vitirines worden opgesteld in een hoeve in Hoeke, waar de 

UGent een mini belevingscentrum inricht over de opgravingen in de Zwinstreek en over de Verdwenen 

Zwinhavens. 

 

Kastelen en Abdijen (AC000505) 

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. 

Rapportage 2021: 
In het strategisch beleidsplan Brugse Ommeland is een themajaar rond kastelen en religieus erfgoed voorzien, 

met een opstart in 2023 en doorloop in 2024. Met de nieuwe regiomanager Brugse Ommeland dient gekeken 

te worden of deze planning nog steeds haalbaar is en wat de aanpak zal zijn. 

 

Zeevis-gastronomie: een zee van smaak (AC000506) 

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. 

Rapportage 2021: 
Voor Zee van Smaak lanceerde Westtoer een campagne in het najaar van 2021. Deze campagne bestond uit 

een samenwerking met 57 restaurants die een zee van smaak menu gemaakt hebben. Mediapartners Knack/Le 

Vif en Radio 2 brachten de actie onder de aandacht. Intussen werd de actie geëvalueerd en blijken de 

deelnemende restaurants vragende partij voor een herhaling van de actie. 
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Leaderproject Bulskampveld (AC000507) 

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, 

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. 

Rapportage 2021: 
2021 was een jaar waarin corona toch nog heel wat roet in het eten gooiede voor dit project. Toch slaagden de 

partners er in om de Vertelavonden te laten plaatsvinden eind 2021. In juli werd het vertelcollectief 

Mandragora aangesteld om de verhalen op te graven en om die in 4 kwalitatieve voorstellingen te gieten. De 

locaties werden geslecteerd en via een kleine promotiecampagne liepen de voorstelling al snel vol (max. 50p.). 

De vertelavonden vonden plaats op 29/10 in de Meerberghoeve in Beernem, op 05/11 in de Witte Villa van de 

Zande in Ruiselede, op 19/11 in Kasteel Gruuthuse in Oostkamp en op 26/11 in het Wagendepot collectie 

Bulskampveld in Wingene. De toeschouwers kregen eerst wat duiding over de locatie, hoorden dan het 

algemene verhaal over het Landschapspark en werden dan getrakteerd op nog wat sappige verhalen uit het 

Landschapspark. Er wordt nu verder nagedacht om de verhalen verder te gaan gebruiken en om die te gaan 

bestendigen.  

In de tweede helft van 2021 werd de fietsroute opnieuw afgefietst en werd het parcours ifva het Fietsnetwerk 

bepaald. In februari 2022 geven de gemeenten hun fiat over het parcours. Het bestek voor het aanstellen van 

een bureau wordt verder verfijnd en de timing wordt aangepast. De route wordt gelanceerd in februari 2023. 

Verder vonden nog geen coachingsessies plaats of plaatsbezoeken omdat dit door de strikte maatregelen niet 

mogelijk was. Deze acties worden zeker nog uitgevoerd in 2022 en 2023. Qua personeelsbezetting werkt de 

projectmanager 2 dagen per week op dit project. 

 

Waterbeleving in de Leiestreek (AC000508) 

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. 

Rapportage 2021: 
Het team van de Leiestreek heeft steden/gemeenten en ondernemers ondersteund bij het indienen van 

dossiers i.k.v. Toeristische impulsen. Verder nam Toerisme Leiestreek ook de coördinatie op van de Leie 

Waterdagen, een eerste stap richting het gezamenlijk creëren van meer waterbeleving. I.k.v. het project 

Golden Lys werd - in samenwerking met het project Tourism Lab - een inspiratiesessie rond waterbeleving 

georganiseerd om steden/gemeenten en ondernemers aan te zetten om waterbeveleving te creëren. I.k.v. het 

project Tourism Lab wordt er nu nog verder gewerkt aan een regiobeleving rond water. 

 

Kunstretropectieve Leiestreek (AC000509) 
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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. 

Rapportage 2021: 
De projectcoördinator stond in voor de coördinatie van het overleg tussen Westtoer, Toerisme Leiestreek, 

gemeente Lendelede, Rik Vermeersch en de vzw José Vermeersch rond de voorbereiding voor de 

kunstretrospectieve en de indiening van een dossier i.k.v. Toeristische Impulsen. Er werd ook ondersteuning 

geboden bij het indienen van project zelf. Hoewel er nog gezocht wordt naar bijkomende financiering, werd al 

een voorlopig communicatieplan uitgewerkt met de huidig beschikbare middelen. Ondertussen werkt de 

familie Vermeersch verder aan de voorbereiding van 3 tentoonstellingen (Lendelede, Roeselare en Kortrijk) en 

een publicatie. Verder zijn er ook contacten met Mu.Zee i.v.m. het opnemen van een belangrijke beeldengroep 

van de kunstenaar in hun collectietentoonstelling in 2022 en het verkrijgen van een bruikleen voor de 

tentoonstelling in Lendelede.  

De samenwerkingsovereenkomst wordt gefinaliseerd zodat die begin januari 2022 kan ondertekend worden 

door beide partijen. 

 

Promotie West-Vlaanderen algemeen (AC000510) 

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. 

Rapportage 2021: 
Enkele beperkte acties die regio-overschrijdend zijn, zoals E-mailings die verstuurd worden naar gasten die 

gereserveerd hebben in een West-Vlaams hotels. In deze mails bieden we inspiratie voor tijdens het verblijf. 

 

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

menselijk kapitaal (AC000511) 

Zie actie AC01. Personeelsleden die specifiek worden aageworven ter uitvoering van verschillende 

subsidieprojecten worden onder deze actie geraporteerd. 

Rapportage 2021: 
Zie actie AC01. Personeelsleden die specifiek worden aageworven ter uitvoering van verschillende 

subsidieprojecten worden onder deze actie geraporteerd 

 

Consultancy-opdrachten (AC000512) 

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. 

Rapportage 2021: 
Kenniscentrum: 

In opdracht van Toerisme Oostende heeft Westtoer een onderzoeksopdracht uitgevoerd. Toerisme Oostende 

wenste inzicht te krijgen in de motivaties voor een bezoek aan Oostende. De belangrijkste doelstelling was het 

krijgen van inzicht in de reasons to come en in de hiaten van hun product. Dit onderzoek kadert in de aanloop 

van een nieuw strategisch beleidsplan. Toerisme Oostende wil vooral grote tendensen schetsen en ideeën 
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pitchen. Het project rond de online bevraging naar de motivaties voor een bezoek aan Oostende start op in 

december 2020 en loopt tot eind maart 2021. 

Toerisme Ieper wenst inzicht te krijgen in de evaluatie van het toeristisch aanbod, de gastvrijheid en de 

dienstverlening aan de toeristen in Ieper ter voorbereiding van een nieuw actieplan voor het toerisme in de 

stad. Hierbij worden de verblijfstoeristen in Iepers logies als de voornaamste doelgroep beschouwd, met focus 

op de individuele verblijfstoeristen op hotels en in B&Bs. De timing van het onderzoeksproject was 

oorspronkelijk 1 augustus 2019 tot en met 31 oktober 2020 (met looptijd van het onderzoek van begin oktober 

2019 tot eind augustus 2020). Door de coronacrisis is de looptijd van het veldwerk voor het onderzoek verlengd 

tot eind december 2020. De uiteindelijke rapportering over het onderzoek werd afgerond eind januari 2021. 

Toeristische Ontwikkeling: 

In het najaar van 2021 werd het Toeristisch Strategisch Beleidsplan van Nieuwpoort definitief afgerond en 

goedgekeurd door het schepencollege. De Toerisme-avond, waarop de nieuwe positionering en verhaallijnen 

van Nieuwpoort voorgesteld worden aan een breed ondernemerspubliek, werd van het najaar 2021 uitgesteld 

naar het voorjaar 2022, omwille van de Corona-maatregelen. In september 2021 werd ook een workshop 

georganiseerd met alle betrokken stadsdiensten i.k.v. de opmaak van het eerste actieplan voor Toerisme 

Nieuwpoort 2022-2023. Dit actieplan werd voorgesteld in december 2021 en zal worden gefinaliseerd begin 

2022.   

Eveneens in het najaar van  werd de consultancy-opdract voor stad Ieper opgestart. Dit betreft de strategische 

Visienota 2022-2026. Met een kick-off-meeting in september, heel wat interviewgesprekken en een grondige 

analyse, werd het jaar beëindigd met een tweede kerngroepmeeting en de plannen voor de herpositionering 

voor Ieper in 2022. 

 

Projectfinanciering (AC000513) 

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. 

 
Rapportage 2021: 
Westtoer is bezig met de realisatie van Europese, Vlaamse en provinciale projecten. Daarvoor zijn een aantal 

projectmanagers verantwoordelijk. De specifieke acties per project zijn uitgewerkt in aparte acties. De 

rapportage per project volgt per actie. Daarnaast volgt Westtoer ook alle subsidiemogelijkheden voor toerisme 

en recreatie op en houden we het netwerk aan partners in stand. Westtoer is bezig met de voorbereiding voor 

projecten die kunnen ingediend worden bij PDPO (Leader en Herstelfonds) en de eerste Interreg-oproep 

Vlaanderen-Nederland. 

 

Themajaar Fietsen en Wandelen (AC000514) 

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. 

Rapportage 2021: 
Dit themajaar is gepland in 2023. De voorbereiding start vanaf het voorjaar van 2022. 
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Themajaar Hedendaagse Kunst (AC000515) 

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. 

Rapportage 2021: 
Dit themajaar is gepland in 2024. Begin 2022 worden de eerste verkennende gesprekken gestart met de 

Triënale van Brugge, de Triënale van Kortrijk (Paradise tijdens de laatste editie)en Kunstenfestival Watou. 

Beaufort wordt vanuit Westtoer georganiseerd. 

 

Grafisch werk (AC000516) 

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. 

Rapportage 2021: 
Een nieuwe medewerker werd ingewerkt. Er werden enkele nieuwe huisstijlen uitgewerkt (o.a. voor Het 

Lekkere Westen) en diverse grafische opmaken gerealiseerd. Deze eigen medewerker biedt een grote 

flexibiliteit en continuïteit voor de marketingacties. 

 

Seafront (AC000517) 

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. 

Rapportage 2021: 
In 2021 zette Westtoer verder in op de Expo rond Operatie Noordzee in Seafront. Er werd promotie gevoerd 

hiervoor via de kustwebsite en via sociale media. Daarnaast werd ook een scholenwedstrijd georganiseerd. Tot 

slot werden er mediadeals afgesloten met De Standaard, Het Nieuwsblad en De Morgen. 

 

FACET (AC000520) 

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. 

Rapportage 2021: 
10 pilootprojecten voor een meer duurzame Kust werden succesvol opgestart. Sommige zijn nog volop in de 

onderzoeksfase terwijl andere reeds overgaan tot implementatie. De trajecten gaan van een energetische 

duurzaamheidsanalyse, onderzoek naar eigen stroom opwekking d.m.v. duurzame investeringen en 

communicatietrajecten tot het creëren van meer draagvlak voor circulair en duurzaam toerisme bij 

verschillende stakeholders aan de Kust. Deze eerste realisaties zijn het startpunt van de duurzame toeristische 

werking van de Kust.  
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Naast de concrete pilootprojecten, werd in 2021 ook hard gewerkt aan een toekomstgericht beleidskader voor 

duurzaam en circulair toerisme in kustregio’s. De verschillende onderzoeken, workshops en piloten geven meer 

inzicht in wat de Kust nodig heeft om de transformatie van lineair naar circulair ondernemen verder te zetten. 

Deze inzichten zullen het komende jaar vertaald worden naar concrete aanbevelingen en handvaten (zowel 

financieel als regelgevend) om nog meer duurzaam en circulair te ondernemen. 

 

Dynamo (AC000521) 

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. 

Rapportage 2021: 
Met het project “Operatie Dynamo” herdachten Westtoer en de gemeente De Panne de evacuatie van de 

Britse troepen in Duinkerke die 80 jaar geleden plaatsvond. Via een tentoonstelling in Villa Le Chalutier, een 

publieksevent in het Proximustheater, georganiseerde theaterwandelingen en een thematische wandeling 

werd de belangrijke rol van De Panne bij deze historische actie herdacht. Er werd ook speciaal voor de 

herdenking een kunstwerk van Beaufort 21 aan dit thema gewijd. 

Op 2 oktober 2021 vond het herdenkingsconcert ‘Operatie Dynamo ‘Van Vera Lynn tot Lady Linn’’ plaats in het 

Proximustheater (Plopsaland) (georganiseerd door Events Outside The Box). 

 

De Grote Goesting (AC000529) 

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 

Rapportage 2021: 
In de 2de jaarhelft lag de focus van het project op de onlinecampagne de grote goesting. We hebben hiervoor 

vooral betalend ingezet op Facebook en Instagram via posts allerhande (nieuwe foto's, events, activiteiten,…). 

We startten ook met de opmaak van de grote goesting kalender die in 2022 in 2 edities zal worden gedrukt 

(voorjaar en najaar). We hielden ook een fotoshoot om nieuwe beelden rond dit thema aan te maken voor de 

toeristische promotie. 

Icoonfietsroutes (AC000530) 

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 
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- 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 

Rapportage 2021: 
Westtoer speelde in 2021 een coördinerende rol in de stuurgroep en diverse werkgroepen van het project 

'Toeristisch en recreatief fietsen in Vlaanderen 2020-2025'. In de tweede jaarhelft van 2021 werkt de 

stuurgroep verder aan een nieuwe website voor de icoonroutes, aan de realisatie van een topogids en aan de 

uitwerking van een project met Toerisme Vlaanderen en de vijf Vlaamse provincies rond het fysiek upgraden 

van de icoonroutes op het terrein. 

 

IPK-projecten (AC000531) 

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. 

Rapportage 2021: 
Westtoer zette met de restmiddelen van IPK een studie op rond Fietsen aan Zee. Deze studie bracht de missing 

links en verbeterpunten van het huidige kustfietsnetwerk in kaart. Daarnaast bracht de studie ook inspiratie 

voor belevingselement langs het fietstraject. Tot slot werd in 2021 samen met de gemeentes bekeken welke 

voorstellen uit de studie op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. 

 

Plastic Free Coastline (AC000532) 

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. 

Rapportage 2021: 
Westtoer zette een kustbrede samenwerking op met de propere strandlopers en voorzag de kustgemeentes 

van strandasbakjes. Daarnaast werd een radioprogramma met MNM uitgezonden op 1 juli 2021. Dit 

radioprogramma stond in het teken van sensibilisering rond afval op het strand. Er werd in 2021 in totaal 

30.000 strandasbakjes gebruikt en er werd 50 ton afval van de stranden en van kustevenementen geruimd 

door de Propere Strandlopers. 

 

Creative Lab (AC000540) 

Het interne project Creative Lab heeft als doelstelling om meer in te zetten op vernieuwende denkwijzen en 

samenwerking tussen verschillende teams binnen Westtoer. Een externe jury beoordeelt de verschillende 

ideeën. 

Rapportage 2021: 
Personeelsleden mochten creatieve ideeën rond het toeristisch werkveld indienen voor het 'Creative Lab'. De 

externe jury van het Creative Lab oordeelde dat vele ideeën een gelijkaardige scope hadden, rond beleving, 

recreatie, (meerdaagse) wandelconcepten. Daarom werden de verschillende indieners bijeen gebracht met een 

externe begeleider (Kathy Perneel) om uit de veelheid aan ideeën een gemeenschappelijk verhaal te schrijven. 

De laboranten van het Creative Lab werkten een standaardconcept uit dat in de toekomst ook verder 

uitgebreid kan worden. Momenteel wordt dit concept voorgesteld binnen het bedrijf om daarna, samen met 

andere betrokkenen verder uit te werken. 
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Stimulus (Levenslijn) (AC000541) 

Het Vlaamse Stimulusprogramma heeft het herstel van de toeristische sector voor ogen. Het speelt in op de 

verminderde cashpositie van sommige ondernemingen door de crisis waardoor ze weinig of geen beschikbare 

reserves voor investeringen op korte of middellange termijn hebben. Deze investeringen zijn echter cruciaal voor 

de concurrentiepositie van de toeristische sector. Concreet gaat het om een éénmalige projectoproep binnen 

vier categorieën (gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering en professionalisering) 

met een uniek financieringsmechanisme. Het betreft een voorfinanciering van 100% waarvan finaal 25% een 

subsidie is en 75% renteloos terugbetaald moet worden. 

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 20.000 EUR. 

Rapportage 2021: 
De coronacrisis treft de toeristische sector bijzonder hard. De Vlaamse Regering rolde hiervoor in maart 2021 

het Vlaams Stimulusprogramma uit voor toeristische ondernemingen. Met dit levenslijninitiatief konden 

toeristische logies, jeugdverblijven en toeristische attracties financiële ondersteuning krijgen voor 

investeringen in gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering en professionalisering. 

Westtoer voorzag een digitale infosessie waar de ondernemers de subsidiemogelijkheden ontdekten en welke 

type projecten in aanmerking kwamen. Daarnaast stond Westtoer klaar om de ondernemers te begeleiden en 

hen concrete voorbeelden van investeringen mee te geven. Hiervoor heeft Westtoer beroep gedaan op enkele 

coaches met expertise in de verscheidende categoriën. Aangezien de korte indiendingsdatum werden er 

belrondes georganiseerd om alle West-Vlaamse hotels en grote vakantiewoningen op de hoogte te stellen van 

de subsidie.  

Westtoer heeft alle West-Vlaamse dossiers beoordeeld en dit leidde tot 219 goedgekeurde dossiers waarvan 

113 dossiers met Vlaamse middelen en 106 dossiers gehonoreerd met provinciale middelen. 

Daarnaast heeft Westtoer de administratieve taak op zich genomen voor de verdeling van de West-Vlaamse 

middelen. 

 

Oorlog en Vrede in de Westhoek (AC000542) 

Westtoer wil met ondersteuning van Toerisme Vlaanderen en samen met de actoren in de Westhoek, een 

project rond de architectuur van de begraafplaatsen in het landschap na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelen, 

dat zal plaatsvinden in 2023. Met dit project zullen de militaire begraafplaatsen, de monumenten, de sites in het 

landschap en de verhalen erachter op een respectvolle en betekenisvolle manier worden ontsloten voor een 

ruim publiek, op een kwaliteitsvolle en eigentijdse manier. Met impactvolle tijdelijke tentoonstellingen en 

grootschalige publieksevenementen met (inter)nationale uitstraling, diverse toeristische routes, en een gepaste 

en brede communicatie en promotie krijgt het project vorm. Na de eeuwherdenking, Brexit en Corona wordt dit 

themajaar het eerste jaar van volledig herstel van het binnen- en buitenlands herdenkingstoerisme, waarbij de 

bezoekersaantallen voor de hele Westhoek deze van 2015 en 2017 benaderen (500.000 herdenkingsbezoekers). 

Rapportage 2021: 
In 2021 is Westtoer gestart met de voorbereiding voor het WOI-themajaar 2023 in de Westhoek 'Het 

Landschap Getuigt', waar het ontstaan van het herdenkingslandschap centraal staat. Er is in samenspraak met 

Toerisme Vlaanderen een projectgroep opgestart met publieke en private partners die interesse hebben om 

een project uit te werken binnen het themajaar. Er is een researchgroep opgestart met onderzoekers uit het In 

Flanders Field Museum, Museum aan de Ijzer, Memorial Museum Passchendale 1917 en Commonwealth War 

Graves Commission. Deze groep biedt inhoudelijke ondersteuning en wordt aangestuurd door Westtoer. In 

2021 werden alle voorbereidingen inzake de lancering van de oproep grondig voorbereid en werden 

regelmating interne kerngroepoverleggen en overlegmomenten met Toerisme Vlaanderen gehouden, zodat bij 

ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vlot van start kan gegaan worden met het subsidieproject. 
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J1: Doelstellingenrekening

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 10076 Alg. 2021001401 / EK 9795

Westtoer apb (0267.388.418)

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels

Algemeen directeur: Stefaan Gheysen

Financieel directeur: Tim Vanholle

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:01. Top-attractieve provincie
Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave 14.202.718,45 15.090.764,41

Ontvangst 15.055.901,73 15.499.491,69

Saldo 853.183,28 408.727,28

Investering
Uitgave 420.331,37 230.000,00

Ontvangst 0,00 0,00

Saldo -420.331,37 -230.000,00

Financiering
Uitgave 1.355.930,61 2.000.000,00

Ontvangst 1.070,00 1.000.000,00

Saldo -1.354.860,61 -1.000.000,00

Totaal
Jaarrekening Meerjarenplan

Exploitatie
Uitgave 14.202.718,45 15.090.764,41

Ontvangst 15.055.901,73 15.499.491,69

Saldo 853.183,28 408.727,28

Investering
Uitgave 420.331,37 230.000,00

Ontvangst 0,00 0,00

Saldo -420.331,37 -230.000,00

Financiering
Uitgave 1.355.930,61 2.000.000,00

Ontvangst 1.070,00 1.000.000,00

Saldo -1.354.860,61 -1.000.000,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 9795

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Doelstellingenrekening 2021

Westtoer apb (0267.388.418)



J2: Staat van het financieel evenwicht

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 10076 Alg. 2021001401 / EK 9795

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 853.183,28 408.727,28

a. Ontvangsten 15.055.901,73 15.499.491,69

b. Uitgaven 14.202.718,45 15.090.764,41

II. Investeringssaldo -420.331,37 -230.000,00

a. Ontvangsten 0,00 0,00

b. Uitgaven 420.331,37 230.000,00

III. Saldo exploitatie en investeringen 432.851,91 178.727,28

IV. Financieringssaldo -1.354.860,61 -1.000.000,00

a. Ontvangsten 1.070,00 1.000.000,00

b. Uitgaven 1.355.930,61 2.000.000,00

V. Budgettair resultaat van het boekjaar -922.008,70 -821.272,72

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 3.348.232,83 3.348.232,52

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 2.426.224,13 2.526.959,80

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 2.426.224,13 2.526.959,80

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo 853.183,28 408.727,28

III. Autofinancieringsmarge 853.183,28 408.727,28

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge 853.183,28 408.727,28

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 853.183,28 408.727,28

Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat

- Autonoom provinciebedrijf 2.426.224,13 2.526.959,80

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 2.426.224,13 2.526.959,80

II. Autofinancieringsmarge
- Autonoom provinciebedrijf 853.183,28 408.727,28

Totale Autofinancieringsmarge 853.183,28 408.727,28

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Autonoom provinciebedrijf 853.183,28 408.727,28

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 853.183,28 408.727,28

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 9795
MJP dossiers van andere entiteiten:

JR dossiers van andere entiteiten:

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Staat van het financieel evenwicht 2021

Westtoer apb (0267.388.418)



J3: Realisatie van de kredieten
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 10076 Alg. 2021001401 / EK 9795 IK 6594

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 14.202.718,45 15.055.901,73 15.090.764,41 15.499.491,69 13.952.675,71 13.965.838,56

Investeringen 420.331,37 0,00 230.000,00 0,00 310.000,00 0,00

Financiering 1.355.930,61 1.070,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Toegestane leningen en betalingsuitstel 1.355.930,61 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Overige financieringstransacties 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 9795
MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 6594

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Realisatie van de kredieten 2021

Westtoer apb (0267.388.418)



J4: Balans

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 10076 Alg. 2021001401 / JR-1 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

2021 2020
ACTIVA 7.158.330,40 7.299.315,64
I. Vlottende activa 5.599.327,16 7.116.459,38

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 3.879.197,70 4.205.374,06
B. Vorderingen op korte termijn 1.581.259,66 2.546.163,53

1. Vorderingen uit ruiltransacties 314.606,39 530.200,36
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1.266.653,27 2.015.963,17

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 59.043,19 52.077,32
D. Overlopende rekeningen van het actief 79.826,61 312.844,47

II. Vaste activa 1.559.003,24 182.856,26
A. Vorderingen op lange termijn 1.152.541,02 0,00

1. Vorderingen uit ruiltransacties 1.152.541,02 0,00
B. Financiële vaste activa 5.362,27 5.357,82

4. Andere financiële vaste activa 5.362,27 5.357,82
C. Materiële vaste activa 142.678,49 127.185,02

1. Gemeenschapsgoederen 142.678,49 127.185,02
a. Terreinen en gebouwen 40.420,68 42.371,17
c. Installaties, machines en uitrusting 50.899,40 30.557,79
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 51.358,41 54.256,06

D. Immateriële vaste activa 258.421,46 50.313,42

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Balans 2021

Westtoer apb (0267.388.418)



2021 2020
PASSIVA 7.158.330,40 7.299.315,64
I. Schulden 3.800.678,22 4.116.914,06

A. Schulden op korte termijn 3.799.608,22 4.116.914,06
1. Schulden uit ruiltransacties 1.347.822,07 1.236.176,13

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 622.976,53 602.952,15
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 724.845,54 633.223,98

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 2.309.387,69 2.770.080,78
3. Overlopende rekeningen van het passief 142.398,46 110.657,15

B. Schulden op lange termijn 1.070,00 0,00
1. Schulden uit ruiltransacties 1.070,00 0,00

c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 1.070,00 0,00

II. Nettoactief 3.357.652,18 3.182.401,58
B. Gecumuleerd overschot of tekort 2.676.645,24 2.501.394,64
D. Overig nettoactief 681.006,94 681.006,94

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 7224 Alg. 2020000655

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Balans 2021

Westtoer apb (0267.388.418)



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 10076 Alg. 2021001401 / JR-1 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

2021 2020
I. Kosten 14.830.131,12 12.415.565,72

A. Operationele kosten 14.817.740,37 12.407.224,60
1. Goederen en diensten 8.335.774,63 6.263.010,47
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 6.052.226,92 5.932.577,16
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 426.168,36 207.532,77
8. Andere operationele kosten 3.570,46 4.104,20

B. Financiële kosten 12.390,75 8.341,12

II. Opbrengsten 15.009.397,36 13.049.104,37
A. Operationele opbrengsten 15.008.579,86 13.048.798,80

1. Opbrengsten uit de werking 1.157.646,18 490.600,48
3. Werkingssubsidies 13.754.477,41 12.447.093,92

a. Algemene werkingssubsidies 9.980.708,45 8.739.138,03
b. Specifieke werkingssubsidies 3.773.768,96 3.707.955,89

5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 5.255,00 0,00
6. Andere operationele opbrengsten 91.201,27 111.104,40

B. Financiële opbrengsten 817,50 305,57

III. Overschot of tekort van het boekjaar 179.266,24 633.538,65
A. Operationeel overschot of tekort 190.839,49 641.574,20
B. Financieel overschot of tekort -11.573,25 -8.035,55

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 175.250,60 633.538,65
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 175.250,60 633.538,65

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 7224 Alg. 2020000655

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Staat van opbrengsten en kosten 2021

Westtoer apb (0267.388.418)



DEEL III. Toelichting bij de jaarrekening 2021 



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 10076 Alg. 2021001401 / EK 10076

Westtoer apb (0267.388.418) Algemeen directeur: Stefaan Gheysen

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels Financieel directeur: Tim Vanholle

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene Financiering

Exploitatie
Uitgaven 2.284,32 4.383,13 0,00 20.000,00 18.174,47 28.310,41 25.314,17

Ontvangsten 8.739.324,62 8.065.374,14 11.112.366,95 10.342.308,59 10.241.559,68 9.927.819,29 9.468.950,88

Saldo 8.737.040,30 8.060.991,01 11.112.366,95 10.322.308,59 10.223.385,21 9.899.508,88 9.443.636,71

Investeringen
Financiering

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 111.326,53 111.326,53 178.122,45 178.122,45

Ontvangsten 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 1.000.000,00 -111.326,53 -111.326,53 421.877,55 -178.122,45

Beleid
Exploitatie

Uitgaven 12.467.229,53 14.198.335,32 15.090.764,41 14.245.600,23 13.123.408,15 12.475.349,41 12.021.531,70

Ontvangsten 4.285.801,28 6.990.527,59 4.387.124,74 3.925.261,45 2.983.212,47 2.586.813,98 2.610.214,72

Saldo -8.181.428,25 -7.207.807,73 -10.703.639,67 -10.320.338,78 -10.140.195,68 -9.888.535,43 -9.411.316,98

Investeringen
Uitgaven 173.034,97 420.331,37 230.000,00 484.000,00 425.500,00 1.055.000,00 1.055.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 111.326,53 111.326,53 178.122,45 178.122,45

Saldo -173.034,97 -420.331,37 -230.000,00 -372.673,47 -314.173,47 -876.877,55 -876.877,55

Financiering
Uitgaven 0,00 1.355.930,61 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00

Saldo 0,00 -1.354.860,61 -2.000.000,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 10076
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 10076
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 7224 Alg. 2020000655
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 10076 Alg. 2021001401



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 10076 Alg. 2021001401 / EK 10076

Westtoer apb (0267.388.418) Algemeen directeur: Stefaan Gheysen

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels Financieel directeur: Tim Vanholle

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 12.461.212,31 14.187.760,44 15.081.714,41 14.236.499,73 13.114.256,65 12.466.146,39 12.012.276,65

1. Goederen en diensten 6.524.925,82 8.132.631,74 8.891.867,09 7.941.957,53 6.608.793,18 5.903.875,75 5.227.548,10

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 5.932.173,23 6.051.553,63 6.179.740,32 6.284.829,14 6.495.743,28 6.552.543,25 6.774.993,89

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.669.236,83 5.778.896,67 5.894.366,96 5.988.726,17 6.192.172,12 6.246.960,88 6.461.534,80

f. Andere personeelskosten 262.936,40 272.656,96 285.373,36 296.102,97 303.571,16 305.582,37 313.459,09

5. Andere operationele uitgaven 4.113,26 3.575,07 10.107,00 9.713,06 9.720,19 9.727,39 9.734,66

B. Financiële uitgaven 8.301,54 14.958,01 9.050,00 29.100,50 27.325,97 37.513,43 34.569,22

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.174,47 28.310,41 25.314,17

- aan financiële instellingen 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.174,47 28.310,41 25.314,17

2. Andere financiële uitgaven 8.301,54 14.958,01 9.050,00 9.100,50 9.151,50 9.203,02 9.255,05

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 13.024.790,11 15.055.068,87 15.499.491,69 14.247.570,04 13.206.597,68 12.486.322,86 12.053.851,43

1. Ontvangsten uit de werking 490.450,48 1.181.968,83 291.017,27 337.103,70 339.284,93 316.522,10 327.587,45

3. Werkingssubsidies 12.444.593,92 13.756.977,41 15.170.325,42 13.814.619,08 12.807.300,85 12.144.800,76 11.713.263,98

a. Algemene werkingssubsidies 8.739.138,03 9.980.708,45 11.112.366,95 10.342.308,59 10.241.559,68 9.927.819,29 9.468.950,88

- Andere algemene werkingssubsidies 8.739.138,03 9.980.708,45 11.112.366,95 10.342.308,59 10.241.559,68 9.927.819,29 9.468.950,88

- van de provincie 0,00 9.980.708,45 11.112.366,95 10.342.308,59 10.241.559,68 9.927.819,29 9.468.950,88

- van andere entiteiten 8.739.138,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Specifieke werkingssubsidies 3.705.455,89 3.776.268,96 4.057.958,47 3.472.310,49 2.565.741,17 2.216.981,47 2.244.313,10

- van de federale overheid 0,00 221.929,19 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00

- van de Vlaamse overheid 0,00 194.735,41 110.000,00 85.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

- van de provincie 0,00 0,00 636.558,54 0,00 0,00 0,00 0,00

- van de gemeente 0,00 1.216.123,83 1.502.161,89 1.517.183,52 1.532.355,35 1.547.678,89 1.563.155,69

- van andere entiteiten 3.705.455,89 2.143.480,53 1.584.238,04 1.645.126,97 783.385,82 419.302,58 431.157,41

5. Andere operationele ontvangsten 89.745,71 116.122,63 38.149,00 95.847,26 60.011,90 25.000,00 13.000,00

B. Financiële ontvangsten 335,79 832,86 0,00 20.000,00 18.174,47 28.310,41 25.314,17
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2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo 555.612,05 853.183,28 408.727,28 1.969,81 83.189,53 10.973,45 32.319,73

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 4,45 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Andere financiële vaste activa 4,45 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 97.560,42 70.429,93 30.000,00 30.000,00 111.000,00 855.000,00 855.000,00

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 97.560,42 70.429,93 30.000,00 30.000,00 111.000,00 855.000,00 855.000,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00 10.304,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Roerende goederen 97.560,42 60.125,11 30.000,00 30.000,00 111.000,00 855.000,00 855.000,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa 75.470,10 349.896,99 200.000,00 454.000,00 314.500,00 200.000,00 200.000,00

II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00 0,00 111.326,53 111.326,53 178.122,45 178.122,45

- van de provincie 0,00 0,00 0,00 111.326,53 111.326,53 178.122,45 178.122,45

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Investeringssaldo -173.034,97 -420.331,37 -230.000,00 -372.673,47 -314.173,47 -876.877,55 -876.877,55

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen 382.577,08 432.851,91 178.727,28 -370.703,66 -230.983,94 -865.904,10 -844.557,82

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 111.326,53 111.326,53 178.122,45 178.122,45

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 111.326,53 111.326,53 178.122,45 178.122,45

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0,00 1.355.930,61 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Toegestane leningen 0,00 1.355.930,61 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- aan andere begunstigden 0,00 1.355.930,61 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
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II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00

1. Terugvordering van toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Financieringssaldo 0,00 -1.354.860,61 -1.000.000,00 -111.326,53 -111.326,53 871.877,55 271.877,55

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar 382.577,08 -922.008,70 -821.272,72 -482.030,19 -342.310,47 5.973,45 -572.680,27

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 10076
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 10076
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 7224 Alg. 2020000655
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 10076 Alg. 2021001401
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T3: Investeringsproject
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 10076 Alg. 2021001401

Westtoer apb (0267.388.418) Algemeen directeur: Stefaan Gheysen

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels Financieel directeur: Tim Vanholle

PRIO 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 Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 89.215,38 0,00 195.000,00 0,00 284.215,38

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 89.215,38 0,00 195.000,00 0,00 284.215,38
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 89.215,38 0,00 195.000,00 0,00 284.215,38

a. Terreinen en gebouwen 10.304,82 0,00 10.304,82

c. Roerende goederen 78.910,56 195.000,00 273.910,56

PRIO 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 Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 38.461,86 0,00 228.500,00 0,00 266.961,86

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 38.461,86 0,00 0,00 0,00 38.461,86
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 38.461,86 0,00 0,00 0,00 38.461,86

c. Roerende goederen 38.461,86 0,00 38.461,86

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 228.500,00 228.500,00

PRIO IP-AC000457: Ontwikkelen en verbeteren van hospitality en communicatie
AC000457: Ontwikkelen en verbeteren van hospitality en communicatie

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 6.382,75 0,00 0,00 0,00 6.382,75

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 6.382,75 0,00 0,00 0,00 6.382,75
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 6.382,75 0,00 0,00 0,00 6.382,75

c. Roerende goederen 6.382,75 0,00 6.382,75
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PRIO IP-AC000460: Persbewerking
AC000460: Persbewerking

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 2.201,27 0,00 0,00 0,00 2.201,27

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 2.201,27 0,00 0,00 0,00 2.201,27
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 2.201,27 0,00 0,00 0,00 2.201,27

c. Roerende goederen 2.201,27 0,00 2.201,27

PRIO IP-AC000465: Websites, datahub, windatabank
AC000465: Websites, datahub, windatabank

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 295.017,11 0,00 940.000,00 0,00 1.235.017,11

C. Investeringen in immateriële vaste activa 295.017,11 940.000,00 1.235.017,11

PRIO 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 Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 87.958,15 0,00 0,00 0,00 87.958,15

C. Investeringen in immateriële vaste activa 87.958,15 0,00 87.958,15

PRIO IP-AC000475: Beheren en optimaliseren van toerisch recreatief informatie systeem
AC000475: Beheren en optimaliseren van toerisch recreatief informatie systeem

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 42.391,83 0,00 0,00 0,00 42.391,83

C. Investeringen in immateriële vaste activa 42.391,83 0,00 42.391,83
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PRIO IP-AC000476: Recreatieve producten en infrastructuur
AC000476: Recreatieve producten en infrastructuur

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 11.802,58 0,00 0,00 0,00 11.802,58

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 11.802,58 0,00 0,00 0,00 11.802,58
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 11.802,58 0,00 0,00 0,00 11.802,58

c. Roerende goederen 11.802,58 0,00 11.802,58

PRIO IP-AC000477: Ondersteuning van de werking van de recreatieve ploegen
AC000477: Ondersteuning van de werking van de recreatieve ploegen

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 19.926,51 0,00 56.000,00 0,00 75.926,51

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 19.926,51 0,00 56.000,00 0,00 75.926,51
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 19.926,51 0,00 56.000,00 0,00 75.926,51

c. Roerende goederen 19.926,51 56.000,00 75.926,51

PRIO IP-AC000490: Landmarks
AC000490: Landmarks

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

c. Roerende goederen 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 133.591,84 0,00 133.591,84

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 133.591,84 133.591,84

PRIO IP-AC000541: Stimulus (Levenslijn)
AC000541: Stimulus (Levenslijn)

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal

Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
II. ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 445.306,12 0,00 445.306,12

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 445.306,12 445.306,12
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 10076
Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 7224 Alg. 2020000655
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 10076 Alg. 2021001401
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T4: Evolutie van de financiële schulden
2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 10076 Alg. 2021001401

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 2021 2022 2023 2024 2025

A. Financiële schulden op lange termijn 0,00 0,00 -111.326,53 -289.448,98 132.428,57 -45.693,88

1. Financiële schulden op 1 januari 0,00 0,00 0,00 -111.326,53 -289.448,98 132.428,57

2. Nieuwe leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

4. Overboekingen 0,00 0,00 -111.326,53 -178.122,45 -178.122,45 -178.122,45

B. Financiële schulden op lange termijn die
binnen het jaar vervallen

0,00 0,00 0,00 66.795,92 66.795,92 66.795,92

1. Financiële schulden op 1 januari 0,00 0,00 0,00 0,00 66.795,92 66.795,92

2. Aflossingen 0,00 0,00 -111.326,53 -111.326,53 -178.122,45 -178.122,45

3. Overboekingen 0,00 0,00 111.326,53 178.122,45 178.122,45 178.122,45

Totaal financiële schulden 0,00 0,00 -111.326,53 -222.653,06 199.224,49 21.102,04

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 10076
Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 7224 Alg. 2020000655
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 10076 Alg. 2021001401
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Budgettair journaalnummer: JR Budg. 10076 Alg. 2021001401 
 

 

Toelichting bij T4: Evolutie van de financiële schulden 

 

 
Bij de overdracht van de kredieten werd de voorziene financiering van € 1.000.000 uit 2021 niet mee 

overgedragen naar 2022. 

Bijgevolg wordt het bedrag van € 1.000.000 in 2022 niet weergegeven in T4 als nieuwe lening. Deze situatie zal 

worden geregulariseerd bij de eerste aanpassing meerjarenplan in 2022. 
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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 5.357,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,45 5.362,27

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 5.357,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,45 5.362,27

C. Materiële vaste activa 127.185,02 70.429,93 0,00 -50.022,41 0,00 -4.914,05 -0,00 142.678,49

1. Gemeenschapsgoederen 127.185,02 70.429,93 0,00 -50.022,41 -4.914,05 -0,00 142.678,49

a. Terreinen en gebouwen 42.371,17 10.304,82 0,00 -2.473,84 -9.781,47 0,00 40.420,68

b. Wegen en andere infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Installaties, machines en uitrusting 30.557,79 46.570,48 0,00 0,00 -26.228,87 -0,00 50.899,40

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 
materieel

54.256,06 13.554,63 0,00 -47.548,57 31.096,29 0,00 51.358,41

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 50.313,42 349.896,99 0,00 0,00 -141.788,95 0,00 258.421,46
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Mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Verrekening Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Westtoer apb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 2.501.394,64 175.250,60 0,00 0,00 2.676.645,24

Totaal 2.501.394,64 175.250,60 0,00 0,00 2.676.645,24

C. Herwaarderingsreserves	 Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Terugneming Andere mutaties Boekwaarde op 31/12

Totaal      

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 3.182.401,58 175.250,60 3.357.652,18

Totaal 3.182.401,58 175.250,60 3.357.652,18
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Toelichting bij T5: Toelichting bij de balans 

 

 
C. Materiële vaste activa - 1. Gemeenschapsgoederen - d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 

In het boekjaar 2021 werden er 3 wagens uit het vaste activa verkocht voor een totale verkoopwaarde van € 

5.255. Deze waarde zit mee opgenomen in het bedrag overboeking (€ -47.549) en in het bedrag aankopen (€ 

13.555). Per saldo heeft deze voorstelling geen invloed en is een gevolg van systeemproblemen. 
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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. De verhoogde inflatie eind 2021 zorgde 
voor extra druk op de personeelsuitgaven maar heeft vooral zijn uitwerking in de resultaten van 2022. 
 
 
5. Risico’s inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen  
Niet van toepassing  
 
 
6. Andere risico’s  
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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. 



 

Budgettair journaalnummer: JR Budg. 10076 Alg. 2021001401 
 

 

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). 

 

De investeringsuitgaven zijn hoger dan gebudgetteerd. De voornaamste verklaringen zijn: 

- Voor de vernieuwing van de websites werd het budget proportioneel over de verschillende jaren van 

de beleidsperiode voorzien als investering. Het leeuwendeel van de uitgaven werd in 2021 

gerealiseerd en zorgt voor een overschrijding van dit budget. Het Investeringsbudget voor de 

komende jaren zal daardoor naar beneden worden bijgesteld bij de eerstvolgende begrotingswijziging.  

- Er waren onvoorziene investeringen in de BI toepassing. Dit werd gecompenseerd met minder 

exploitatie uitgaven voor de BI toepassing. 

- Er werd geïnvesteerd in een buitentent om COVID-safe vergaderingen en bijeenkomsten te faciliteren 

zowel voor personeel als voor partners. 

- Het nazorgteam werd uitgerust met een diamantboor.  

- Op de hoofdkantoor van Westtoer werd geïnvesteerd in een videoconferentiesysteem en moesten de 

switchen worden vervangen. Alle bijkomende uitgaven werden gecompenseerd met lagere exploitatie 

uitgaven. 
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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 2021 
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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 

0030 Financiële aangelegenheden 

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 
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