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Christel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 

1. Jaarverslag en evaluatie 2019 
 

Zie presentatie in bijlage. 
 
Bijkomende opmerkingen heksentocht: 2 groepen hielden zich niet aan de gemaakte veiligheidsafspraken en 
worden hiervoor op advies van het bestuur gesanctioneerd met uitsluiting van deelname aan een volgende editie. 
De werkgroep zal in de toekomst een afsprakennota laten ondertekenen door de medewerkers. Niet naleving 
van deze afspraken kan uitsluiting van deelname en/of geen recht op onkostenvergoeding tot gevolg hebben. 
Er waren ook 4 incidenten, de organisatie zal zeker letten op veiligheidsaspecten voor de volgende editie. 
Het budget zal ook herbekeken worden gezien het verlies van editie 2019. 
Een eerste bijeenkomst van de werkgroep staat ingepland op 10 maart. 
 

 
2. Programma 2020 

 
Markten:  
Toerisme zal geen stand meer voorzien op de feestmarkten in eigen gemeente. 
Ons kantoor is wel geopend op Paasmaandag, hiervoor wordt nog een speciale actie voor uitgedacht. 
Voorstel om ook aanwezig te zijn op Sint-Job Zomert omwille van de hoge opkomst daar en eventueel op speciale 
markten/activiteiten in omliggende gemeenten zoals de dorpsdag in Brasschaat. 
 
Activiteiten:  
21/03 gegidste wandeling De Caterspad. Vooraf inschrijven, prijs realistisch opgetrokken naar 5 euro. 
30/08 fietshappening De Schakel i.s.m. Brandweer Brecht 
13/12 Smoutebollentocht i.s.m. Wandelclub de Sint-Michielstappers 
 
Opening Kempuseum en satellietpunt toerisme. Momenteel wordt er o.a. gewerkt aan de touchscreen met 
interactieve kaart en digitale/interactieve belevingselementen.  
 
Update wandelbrochure is in voorbereiding. Nieuw beeldmateriaal van de touchscreen in het Kempuseum kan 
ook hiervoor en op onze website gebruikt worden. 
 



 

Fietszoektocht i.s.m. externe partner Marc Van Dijck wordt met goedkeuring van de Raad van Bestuur verder 
gezet volgens dezelfde voorwaarden als vorig jaar. 
Start 04/04. 
 
 
 

3. Noordertuin 
 
Brasschaat en Essen zijn uit het samenwerkingsverband gestapt.  
De samenwerking met Onderox blijft voor het wandel- en fietsseizoen. 
Er wordt promo gevoerd over de grens i.s.m. Brabant (NL) o.a. door een top 5 met van elke gemeente de 
belangrijkste troef. Brecht zet hierbij de Brechtse Heide in de kijker. 
In het najaar zal er voor elke gemeente een theaterwandeling ontwikkeld worden door Jos Vinckx. 
 
 

4. Varia 
 
B&B Heimdall vraagt of er een aanlooproute kan voorzien worden van hun locatie als satellietpunt naar de 
wandelingen in Sint-Lenaarts. Concreet gaat het hier om extra stickers naar vertrekpunt Kleipikkers- en 
Steenbakkerspad. Dit wordt goedgekeurd. 
 
TC De Merel is vragende partij om extra satellietpunt te worden. Dit wordt goedgekeurd, gezien de ligging en de 
verdere ontwikkelingen in het gebied is dit een meerwaarde voor toerisme. 
 
Martin informeert nogmaals naar de visie van het bestuur op toerisme. De huidige activiteiten focussen meer op 
recreatie dan op toerisme. Om Brecht op de kaart te krijgen zal er geïnvesteerd moeten worden op verschillende 
terreinen.  
Eline antwoordt dat het bestuur zich momenteel focust op het merk Brecht en dat dit kadert in het grotere plaatje 
van city marketing.  Er wordt gedacht om een marketingbureau in te schakelen om dit uit te werken op 
professionele wijze. 
Johan oppert dat  het misschien tijd is voor een nieuw filmpje zoals dat jaren geleden werd gemaakt voor 
Vlaanderen Vakantieland en dat er genoeg troeven zijn zoals:  

 de abdij die een zomer- en een kerstwinkel organiseert en daarbij 1000-den bezoekers telt 

 2 yachtclubs langs het kanaal met vaartoerisme vooral uit NL 

 De wandelingen van de Sint-Michielstappers waar jaarlijks 1000-den aan deelnemen uit andere 
provincies 

 De Processie die veel volk lokt 

 Oldtimerhappening 

 Polotornooi bij Nottebohm ? 
 
Aandachtspunt is ook het opleiden en aantrekken van gidsen. 
 
 
 
 
Volgende Raad van Bestuur op woensdag 20/05/20 om 19.30u. in het GC Jan vander Noot. 
 
 
Voor verslag: 
Christel Wilms, secretaris 


