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Website
De toeristische website www.beleeftubbergen.nl is opgetuigd en 
gevuld met toeristische informatie. In de pilotfase hebben we nog geen 
vergelijkingsmateriaal qua cijfers met voorgaande jaren. Echter,  we zien 
alleen binnen de pilotfase in 2018 al een groei naar 81.371 unieke bezoekers. 
Nu al zijn dat ruim 220 bezoekers per dag! Leden krijgen een eigen pagina 
op de site.

Facebook en Instagram
We hebben de social media ingericht en opgetuigd. Onder de naam 
“Visittubbergen” geven we veel digitale informatie en maken we de koppeling 
om de activiteiten van de aangesloten leden te promoten. (de naam “Visit” is 
in toeristische promotie een (inter)nationaal gebruikte term, daarom hebben wij 
voor deze naam gekozen). De social media zijn overigens geïntegreerd in de 
website. 
Facebook telt nu 250 volgers en heeft een bereik van 3630 personen. Het bericht 
met het grootste onbetaalde bereik was het bericht over de Herfsttintentocht 
in Vasse. Dit bericht heeft via Facebook 7400 mensen bereikt. 
Instagram is sinds eind november online gegaan. Daarvan zijn nog geen cijfers 
voorhanden. De social media kanalen lopen sinds kort maar we constateren nu 
al een stevige groei en veel potentie van dit medium voor TGT.

Digitale nieuwsbrief
Eens per maand versturen we een digitale nieuwsbrief naar hen die geïnteresseerd 
zijn in hetgeen zich in de gemeente Tubbergen voltrekt. Echter, de nieuwe regels 
omtrent privacy bescherming (AVG) verplichten ons toestemming te vragen iemand 
een nieuwsbrief te sturen. In verband daarmee  hebben we op de website een 
aanmeldbutton geplaatst. Hiervan wordt volop gebruik gemaakt en de database 
groeit gestaag. In de nieuwsbrief hebben leden voorrang hun item te plaatsen. De 
nieuwsbrief wordt mede aangejaagd via de eigen social media kanalen.

Wekelijks overzicht weekblad Op en rond de Essen
Daar we én bezoekers aan de gemeente Tubbergen én de eigen inwoners goed 
willen informeren,  hebben wij een wekelijkse rubriek in het weekblad Op en rond 
de Essen waarin alle activiteiten en evenementen voor die week van onze leden 
worden vermeld.

Wekelijks nieuwsitem op Twente FM
Elke zaterdagmiddag zijn wij live in de uitzending van Twente FM om de relevante 
activiteiten en evenementen te verslaan. Evenementen van leden worden hier 
expliciet gemeld.

Eigen lokale recreatiekrant (2x)
In samenwerking met een lokale partij (News Outside uit Tubbergen) heeft 
TGT in 2018 twee keer een eigen recreatiekrant uitgegeven. Hierin worden 
alle interessante zaken voor toeristen genoemd. De kosten zijn gedekt door 
inkomsten uit advertenties. Daardoor hebben we kostenneutraal kunnen werken. 
In de uitgaven hebben leden andermaal een voorrang t.o.v. niet aangesloten 
ondernemers. De krant is verspreid en uitgereikt aan toeristen via campings, hotels, 
B&B`s, restaurants, supermarkten en winkeliers.

Recreatiekrant Twente (3x)
Met alle 14 Twentse toeristische stichtingen / VVV`s hebben we i.s.m. Flash Media 
uit Hengelo in 2018 drie keer een Twente-brede recreatiekrant uitgegeven. In elke 
uitgave was TGT Tubbergen met 2 pagina`s vertegenwoordigd. Lezers werden 
geïnformeerd over alle relevante zaken binnen de gemeente. Verder zijn alle 
evenementen in deze krant vermeld. We hebben hier andermaal kostenneutraal 
kunnen werken door advertentie opbrengsten. De verspreiding verliep via 
campings, hotels, B&B`s en via de aangesloten ondernemers binnen Twente.

Magazine Typisch Twente
TGT Tubbergen heeft zich met 2 pagina`s gepresenteerd in het glossy magazine 
Typisch Twente. Dit is het magazine van Twente Marketing, waarmee TGT Tubbergen 
intensief samenwerkt. Dit magazine wordt door Twente Marketing gepresenteerd 
op beurzen en aan geïnteresseerden in Twente toegezonden. Tevens ontvangen 
leden een aantal exemplaren voor gasten.

Uitagenda in diverse media
Door samenwerkingen met het blad “Naober” (verschijnt 6 x p.j) en “Jij & Overijssel” 
(verschijnt 3 x p.j. in oplage van 425.000 exemplaren!) worden wij in de gelegenheid 
gesteld de uitagenda van TGT aan te leveren. Relevante evenementen en 
activiteiten worden in deze bladen opgenomen. Leden hebben voorrang t.o.v. niet 
leden.

Activiteiten 
gerealiseerd
in de pilotfase

Kinderschatkaart Noordoost Twente
Voor onze jonge bezoekers heeft TGT Tubbergen samen met de 
3 andere Noordoost Twentse gemeenten een kinderschatkaart 
ontwikkeld. Afhankelijk van waar de kinderen verblijven gaan ze 
met hun ouders op ontdekkingstocht door de gemeente en krijgen 
ze onderweg leuke opdrachten te vervullen. Sammy de Salamander 
is onze mascotte. In deze route zijn bedrijven die lid zijn bij TGT 
opgenomen als pauze,- lunch- of ontspanningslocatie. 

Samenwerking Twente Marketing
In de toeristische keten is Twente Marketing verantwoordelijk voor 
het “naar Twente” halen van bezoekers. TGT is verantwoordelijk 

voor het laten beleven van een dagje Tubbergen. Door de handen inéén te slaan, 
werken we in de hele keten intensief samen. Dit heeft er o.a. in geresulteerd dat 
leden die zich bij TGT Tubbergen aansluiten d.m.v. een marketingpakket automatisch 
zijn aangesloten bij Twente Marketing. Onderling verdisconteren TGT en Twente 
Marketing dit. De ondernemer is zo bij beide organisaties aangesloten doch ontvangt 
één factuur en heeft één lokaal aanspreekpunt.

Voordelen samenwerking met Twente Marketing
Door het samenwerken met Twente Marketing worden ondernemers tevens vermeld 
op de site van Twente Marketing (www.visittwente.nl) en in het magazine Typisch 
Twente, kunnen ze relevante nieuwsitems aanleveren voor de social media van 
Twente Marketing en kunnen ze promotiemateriaal over Twente tegen gereduceerd 
tarief (-40%) inkopen. Verder vindt er veel kennis uitwisseling plaats met het oog 
elkaar te versterken.

Samenwerking Routenetwerken Twente
Samen met het bureau dat verantwoordelijk is voor de wandel- en fietsroutes in 
Twente werken we samen om de routes op elkaar af te stemmen. We zorgen dat 
routes zo mogelijk langs de ondernemers binnen de gemeente Tubbergen lopen 
en dat er goede informatievoorziening is. Zowel digitaal als in print. De routes zijn 
(binnenkort) allemaal gratis te downloaden op de site van TGT Tubbergen en Twente 
Marketing. Themaroutes zijn in ontwikkeling. Een belangrijke themaroute binnen het 
TGT gebied is de Glaskunstroute. De routes die nog voorhanden zijn bij Landschap 
Overijssel worden eveneens gedigitaliseerd.

Samenwerking met Enschede Promotie (Duitse markt)
Met de toeristische stichting Enschede (Enschede Promotie) hebben we een project 
uitgevoerd voor marktbewerking op Duitsland. In Enschede vindt al jaren de zeer 
populaire “Tolle Woche” plaats waarbij veel Duitsers de grens oversteken naar 
Enschede. Dit jaar viel dat toevallig in hetzelfde weekend als Glasrijk Tubbergen dat 
als thema “nachbarn” had. We hebben in elkaars mediakanalen reclame gemaakt en 
dat heeft geleid tot extra bezoek aan Tubbergen vanuit Duitsland in dat  weekend. 
Tevens is promotie gemaakt voor Glasrijk in de Duitstalige krant Erleb Twente.

Campagne “Glansrijke Vertellers”
In samenwerking met bureau Artica uit Ootmarsum heeft TGT een nieuwe 
campagne ontwikkeld onder de naam “Glansrijke Vertellers”. Wij zijn erg tevreden 
over het resultaat en hebben onlangs een avond voor alle toeristisch ondernemers 
georganiseerd in De Herterij in Geesteren om deze campagne te presenteren. 
De reacties hierop waren buitengewoon goed en ondernemers gaven aan deze 
campagne de komende jaren graag met TGT te willen voeren.

Ledenwerving
Door telkens de meerwaarde voor ondernemers te laten blijken, willen we nastreven 
dat ondernemers uit de vrijetijdssector zich door afname van een marketingpakket 
bij ons aansluiten. We bieden al een instappakket voor 125,- Euro per jaar. Daar 2018 
een opbouwjaar was, en wij nog geen volledig (diensten)pakket konden aanbieden 
hebben zich veel ondernemers bij TGT aangesloten. Dat geeft vertrouwen en stemt 
tot tevredenheid en optimisme. In 2019 komt de nadruk te liggen op het uitbouwen 
van het ledenaantal. Naarmate het ledenaantal groeit krijgt TGT meer kracht zich in 
te zetten voor een sterke en toekomstbestendige vrijetijdssector. 

S

Pilotfase
Na het opheffen van de oude VVV- structuur in 2016 is door de gemeente 
Tubbergen een werkgroep in de gelegenheid gesteld een nieuwe organisatie en 
structuur op te zetten om toekomstbestendig te zijn op het gebied van toerisme 
(vrijetijdseconomie).  Voor een periode van  twee jaar (2017 – 2018) is hiervoor 
een budget beschikbaar gesteld. In deze periode moest de organisatie samen 
met de ondernemers uit de gemeente Tubbergen zichzelf opnieuw uitvinden 
en zorgen voor voldoende draagvlak. Na veel vallen en opstaan in 2017 is 
uiteindelijk in 2018 e.e.a. in een stroomversnelling geraakt. We zijn verstandig 
met “ons” huishoudboekje omgegaan en daardoor hebben wij als (nieuwe) 
stichting in de pilotfase al veel zaken kunnen realiseren. In 2019 kan daarop 
worden voortgebouwd. De basis staat en de potentie voor de markt is erg groot. 
In deze flyer geven wij u een inkijkje in hetgeen wij het afgelopen jaar voor en 
met onze ondernemers hebben gerealiseerd.

Organisatie
De stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen (TGT) zet zich in om de 
samenwerking tussen ondernemers, marktpartijen, de gemeente Tubbergen en 
de door de gemeente Tubbergen ingeschakelde organisaties gestructureerd en 
in samenhang te laten verlopen.

Doelstelling
De stichting TGT staat voor het bevorderen van toerisme, recreatie en 
vrijetijdsbesteding in de gemeente Tubbergen. In samenwerking met de 
betrokken ondernemers neemt TGT de rol van “spin in het web” op zich en 
verbindt zij partijen om elkaar te ondersteunen, stimuleren en enthousiasmeren.  
Het doel is in Tubbergen samen met ondernemers en gemeente een sterke 
toekomstbestendige  sector neer te zetten.

Medewerkster van de stichting 
Toeristisch Glinsterend Tubbergen
Marleen Hermsen is 4 dagen per week actief voor de stichting 
TGT. Marleen heeft haar opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief 
Onderwijs (HTRO) aan de Saxion Hogeschool in Deventer 
afgerond, is het eerste aanspreekpunt voor de ondernemers en 
houdt zich o.a. bezig met marketing activiteiten, het bezoeken van 
ondernemers voor samenwerking, website, social media, schrijven 
van artikelen voor gedrukte en online media, routes (wandel – 
fiets), samenwerkingsverbanden (o.a. met Twente Marketing) en 
informatievoorziening aan toeristen en bezoekers. 

Indien u interesse heeft in een kennismaking met Marleen kunt u 
haar bereiken op: info@beleeftubbergen.nl
of rechtstreeks bellen op: 06-471 239 54.

Wie zijn wij?

Bestuur van de stichting 
Toeristisch Glinsterend Tubbergen

Gerald Koopman - `n Kaps Tubbergen 
Oscar Damen - Hotel – Restaurant Tante Sien Vasse
Maria olde Heuvel - Landhotel `t Elshuys Albergen 
Ruud Droste - `t Oale Roadhoes Tubbergen 
Phillip Kampkuiper - Bistro Kampkuiper Harbrinkhoek 
Joris Fox - Café- Rest. Fox Tubbergen



Vragen? Stel ze gerust

Bel met onze medewerkster 
Marleen Hermsen op: 06-471 239 54

Uw evenement aanmelden? 
Bezoek onze website www.beleeftubbergen.nl 

Bezoek van Marleen Hermsen op uw bedrijf? 
Mail naar info@beleeftubbergen.nl

Fysieke informatiepunten seizoen 2019
In het onderzoek dat Newcom i.o.v. de gemeente Tubbergen heeft uitgevoerd zien 
wij dat momenteel veel bezoekers aan Tubbergen in de hogere leeftijdscategorie 
vallen. Deze groep heeft aangegeven veel waarde te hechten aan fysieke 
informatievoorziening. Naast volledige digitale ontsluiting en digitalisering van 
alle routes gaan we tevens zorgen voor papieren informatievoorziening. We zijn 
daarom aan het onderzoeken waar we fysieke informatiepunten kunnen inrichten 
en waar papieren folders, routes, en andere info voor toeristen beschikbaar 
moeten zijn. We zijn in gesprek met ondernemers die bereid zijn een infopunt voor 
toeristen in hun bedrijfsvoering op te nemen. Ideaal zou zijn een locatie met ruime 
openingstijden, bijvoorbeeld een hotel. Dit is vaak 7 dagen per week open, heeft 
parkeergelegenheid, bemande receptie, sanitaire voorzieningen en horeca aanbod. 
Door samenwerkingsverbanden te leggen kunnen we bezoekers optimaal van dienst 
zijn.

Samenwerking TGT en Cultuurpartijen
Op het moment van schrijven zijn wij in gesprek met een aantal culturele partijen 
omtrent het verzorgen van promotionele activiteiten. TGT heeft een groot 
medianetwerk en een aantal media kanalen in eigen beheer. We zijn momenteel in 
gesprek of we door samenwerking elkaar kunnen versterken.

Samenwerking TGT en ondernemersverenigingen 
Hetzelfde geldt voor de plaatselijke ondernemersverenigingen. Bij activiteiten voor 
zowel eigen inwoners als bezoekers is het interessant elkaar “op te zoeken”.

Free publicity
Hiermee gaan we in 2019 aan de slag. We willen actief persberichten doen uitgaan 
naar relevante media om aandacht te vestigen op evenementen, activiteiten en 
ontwikkelingen binnen de gemeente Tubbergen. De persberichten willen we ook in 
Duitsland (grensgebied Graafschap Bentheim) onder de aandacht brengen.

Ondersteunen “De Glinstering” 
Wij willen het gedachtegoed van de Glinstering verder uitdragen. We gaan in 2019 
in gesprek met de initiatiefnemers van de Glinstering en zijn benieuwd naar de 
evaluatie tussen gemeente en initiatiefnemers. Besluitvorming door TGT hierover 
vindt in 2019 plaats. 

Productontwikkeling
Momenteel is TGT Tubbergen met bakkerij Koopmans uit Tubbergen in gesprek 
over de  mogelijkheden voor het maken van een bonbon in de vorm van het 
“Glinstersteentje”. Bij een positief resultaat gaan we ook met de horeca in gesprek 
over de bereidheid om deze bonbon bij de koffie/ thee te serveren. De ondernemer 
biedt het in eigen winkel aan als “aandenken/ souvenir” voor toeristen. Verdere 
productontwikkeling wordt in 2019 opgepakt.

Hoe verder?
U leest in voorgaande dat er in de pilotfase veel zaken zijn opgepakt. Er is verstandig 
omgegaan met het huishoudboekje, o.a. door zelf veel werkzaamheden uit te 
voeren. TGT is veel samenwerkingen aangegaan waarbij d.m.v. “geven en nemen” 
zaken met gesloten beurs uitgevoerd  konden worden. Op 1 januari 2019 loopt de 
pilotfase af. In deze periode vindt een evaluatie met gemeente Tubbergen plaats. 
Ook wordt begin 2019 het plan aan de gemeenteraad gepresenteerd waarin de 
koers voor de komende 4 jaar wordt beschreven. In 2019 gaan we over van pilotfase 
naar de definitieve nieuwe toeristische organisatie. Wij hebben er vertrouwen in dat 
we samen met de ondernemers uit de sector de komende jaren kunnen bouwen aan 
een stabiele organisatie en een bloeiende sector!


