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Voorwoord 

 

In dit schrijven willen we u als College- en Raadsleden graag een inzicht geven in de 

vrijetijdseconomie in onze gemeente. Na het beëindigen van de “oude” VVV in 2016 heeft de 

toenmalige gemeenteraad een werkgroep de opdracht gegeven te kijken naar de mogelijkheden een 

nieuwe organisatie op te tuigen, waarin ondernemers actief betrokken zijn en mede het bestuur 

vormen. In de pilotfase in 2017 en 2018 heeft de nieuwe organisatie “Toeristisch Glinsterend 

Tubbergen” een solide en sterke basis gelegd om de komende jaren op voort te bouwen. U heeft 

voor de feestdagen de flyer “Jaarverslag Pilotfase 2017 – 2018” ontvangen waarin we helder uiteen 

hebben gezet wat er tijdens deze pilotfase allemaal is opgebouwd. Ondanks het feit dat de stichting 

aan het bouwen was hebben zich veel ondernemers aangesloten als lid en daarmee het vertrouwen in 

de nieuwe organisatie laten blijken. We willen nu samen met alle betrokkenen verder bouwen aan 

een toekomstbestendige organisatie die jaren vooruit kan en waarmee Tubbergen zich binnen 

Twente manifesteert als aantrekkelijke toeristische bestemming.  

 

De organisatie van Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen: 

 

Bestuur 

 

Gerald Koopman, ondernemer `n Kaps Tubbergen 

Oscar Damen, ondernemer Hotel Restaurant Tante Sien Vasse 

Maria olde Heuvel, ondernemer Landhotel `t Elshuys Albergen 

Ruud Droste, ondernemer `t Oale Roadhoes Tubbergen 

Phillip Kampkuiper, ondernemer Bistro Kampkuiper Harbrinkhoek  

 

Medewerkster: 

 

Marleen Hermsen, afgestudeerd aan de opleiding “Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs 

(HTRO) aan de Saxion Hogeschool in Deventer. Marleen Hermsen is voor ondernemers het eerste 

aanspreekpunt namens de stichting. 
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Inleiding 
 

Wat is vrijetijdseconomie? 

 

Vrijetijdseconomie (afgekort; VTE) is het best te duiden als de sector waarvan mensen gebruik maken 

als ze één- of meerdaags erop uit gaan. De gemeente Tubbergen kent een breed aanbod in deze 

sector, te denken aan: campings, hotels, Bed & Breakfast verblijven, landschapslodges, 

boerderijlodges,  bungalowparken, vakantieappartementen, vakantiewoningen, groepsaccommodaties, 

camperplaatsen, kamperen bij de boer. Dit zijn type bedrijven voor  meerdaags verblijf. Bedrijven die 

zich richten op ééndags verblijf zijn o.a. restaurants, bistro`s, cafe`s, (binnen)speeltuinen, theehuizen, 

aanbieders van streekproducten maar ook fietsverhuur, aanbieders van activiteiten, wellness, kunst 

en cultuur, galerieën, ateliers, de (short) golfbaan, maisdoolhof, midgetgolfbaan, escaperoom, het 

lokale zwembad, huifkartochten, visvijvers, evenementen als bijvoorbeeld wandel- en fiets 4- daagse 

enz. Ook de lokale middenstand en detailhandel profiteren van de bezoekers van de gemeente 

Tubbergen die er hun inkopen doen. Kortom: de spin- off is enorm. Het bevordert de leefbaarheid in 

een aantal van onze kleine kernen. De bezoekers aan onze gemeente stellen menig winkelier in staat 

hun lokale winkel open te houden.  
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1. Een dynamische sector 
 

Van oud naar nieuw  

Door de sterk veranderende tijdsgeest en het niet (tijdig) anticiperen op nieuwe 

marktontwikkelingen is het bestaansrecht van de voormalige VVV in gevaar gekomen. Ondernemers 

herkenden zich te weinig in het model en zagen daardoor de meerwaarde niet meer. Het gevolg was 

dat de betrokkenheid en de bereidheid ervoor te betalen afnam en het “wij gevoel” langzaam 

verdween. Daarbij was een VVV licentie kostbaar waardoor een aanzienlijk deel van het budget niet 

aan zaken binnen de eigen gemeente besteed kon worden maar aan VVV Nederland moest worden 

afgedragen. De gemeente Tubbergen was in 2016 de eerste Twentse gemeente die is gestopt  met de 

VVV licentie. Mede hierdoor is Tubbergen binnen Twente door Twente Marketing als 

voorbeeldgemeente aangewezen en op moment van schrijven resteren van de 14 Twentse 

gemeenten er nog 6 met een VVV licentie. De opzeggers volgen het model van Tubbergen en zij zijn 

met een ombouw naar een slagvaardige marketingorganisatie bezig waarin de VTE- ondernemers 

centraal staan.   

 

In Tubbergen hebben we deze nieuwe organisatie tijdens de pilotfase (2017- 2018) opgebouwd. De 

basis voor een toekomstbestendig model is gelegd. Veel zaken zijn opgetuigd (zie flyer: pilotfase) en 

ondernemers hebben nu een actieve rol binnen de nieuwe stichting, zowel uitvoerend als bestuurlijk. 

Het draagvlak is aanwezig en wordt in de komende jaren verder uitgebouwd. De oude jas is uit- en 

de nieuwe aangetrokken. De landelijke VTE markt zit in de lift en de sector groeit. De gemeente 

Tubbergen is klaar om verdere uitbouw gestalte te geven. Echter; dit kunnen we niet alleen! Wij 

hebben daarbij uw medewerking nodig. Ondernemers, de stichting “TGT” en de gemeente zijn 

samen aan zet om een optimaal klimaat te creëren waarin alle een eigen rol en verantwoordelijkheid 

hebben.  

 

Werkgelegenheid en cijfers  
De VTE markt is de laatste jaren landelijk aan een sterke opmars bezig en de verwachting is dat deze 

groei zal doorzetten de komende jaren. (Bron: NBTC Nederland). Voor Tubbergen is de VTE 

economie ondertussen van grote waarde geworden op velerlei gebieden. We hebben binnen de 

gemeente Tubbergen plm. 150 bedrijven in de sector die samen zorgen voor een directe en indirecte  

werkgelegenheid van 9% van de beroepsbevolking van de gemeente Tubbergen (Bron: trendbureau 

Overijssel). Een ongekend hoog percentage! 

 

In 2017 bedroeg het aantal toeristische overnachtingen in de gemeente Tubbergen 230.357. De 

totale toeristische bestedingen aan hotel en andere verblijfsovernachtingen in heel Twente 

bedroegen 180 miljoen euro (Bron: Marketing Oost). Met in 2017 6,7% van deze markt in handen 

van Tubbergen is dat een bedrag van 12,1 miljoen euro. Gemiddeld geeft een toerist in Tubbergen 

per dag een additionele eur 41,00 per persoon uit aan culinair aanbod, detailhandel en overige 

dagrecreatieve bestedingen. (Bron: belevingsonderzoek Tubbergen_2017). Gebaseerd op de cijfers 

van 2017 is dit nog een additionele 9,4 miljoen euro. Direct geeft de toerist in Tubbergen eur 21,5 

miljoen per jaar uit.  

 

Let op: bovenstaande betreft enkel de uitgaven van de toeristen die in de gemeente Tubbergen in 

een verblijfsaccommodatie logeren. De omzet van dagbezoekers en eigen inwoners is hierin niet 

opgenomen. Bijvoorbeeld Glasrijk Tubbergen met 20.000 bezoekers en de herfsttintentocht Vasse 

met 3500 deelnemers zijn hierin niet meegenomen maar zorgen zeker voor een spinn off.  
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2. De Tubbergse VTE identiteit 
 

Van oudsher is het DNA van Tubbergenaren; gastvrij, hard werken, kwaliteit leveren en jezelf vooral 

niet (teveel) op de borst kloppen. Juist deze kenmerken maken Tubbergen authentiek en 

onderscheidend en maken dat toeristen hier graag komen. Ze voelen zich hier thuis, even weg uit het 

jachtige leven. Het feit dat er kwaliteit wordt geleverd is ook af te lezen aan het feit dat enkele van 

onze VTE bedrijven al meer dan 135 jaar bestaan.   

 

We zijn uit onze schulp gekropen en we laten steeds meer en beter zien waar we voor staan. De 

gemeente Tubbergen met haar 9 prachtige kernen, herbergt veel mooie authentieke boerenerven, 

gebouwen, mensen, natuurgebieden met een eigen verhaal en geschiedenis. Er liggen legio kansen 

voor de vele ondernemers in de sector. Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen (TGT) 

ondersteunt haar ondernemers intensief bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en het 

vermarkten van nieuwe ideeën. Er wordt steeds meer als collectief naar buiten toe opgetreden 

waardoor Tubbergen zich steeds sterker en intensiever profileert. We willen ons samen met de 

gemeente Tubbergen en de ondernemers hierin de komende jaren in toenemende mate  

ontwikkelen.  

 

Doelgroepen  

Om onze doelgroepen te bepalen werken we als stichting met de toeristische leefstijlen afkomstig uit 

het BSR-model. Trends en ontwikkelingen die met deze leefstijlen gepaard gaan hebben we hierdoor 

goed in beeld. Dit zijn dezelfde leefstijlen die de gemeente ook gebruikt in haar beleidstukken zoals 

bijvoorbeeld in de verblijfs-recreatienota Noordoost Twente 2018 waarin u als gemeente vernieuwende 

ondernemersinitiatieven op nieuwe en toekomstbestendige leefstijlen (doelgroepen) stimuleert.  

TGT helpt ondernemers met gezamenlijke en individuele marketing op deze nieuwe en 

toekomstbestendige leefstijlen (doelgroepen). Op deze wijze werken wij samen aan een vitale 

vrijetijdssector. In dit stuk gaan wij niet theoretisch in op de leefstijlen (doelgroepen). Voor de 

komende jaren komt de focus in hoofdlijnen voor de stichting op het onderstaande neer:  

 

Het grootste percentage bezoekers  van de gemeente Tubbergen is de doelgroep senioren die de 

regio aan doet om te genieten van de omgeving, wandelen, fietsen en de nette accommodaties van 

goede kwaliteit. Het doel voor de komende jaren is meer in te zetten op de doelgroep “gezinnen 

met kinderen”. Onze gemeente heeft alles in huis voor een prima gezinsvakantie, kinderen kunnen 

hier nog “ouderwets” buitenspelen, de natuur beleven en bovenal lekker zichzelf zijn. We hebben 

goede accommodaties die zich hiervoor prima lenen en daarnaast hebben we de ruimte en de 

mogelijkheden om kinderen terug naar de basis te laten gaan. Zoals de marketingcampagne van 

Twente Marketing al zegt “we hebben tijd zat in Twente!”.  

 

Belangen per dorp  

De stichting TGT is met elk dorp in gesprek via de ondernemersverenigingen om in kaart te brengen 

hoe kan worden geprofiteerd van het toenemende toerisme. Als sec naar de cijfers wordt gekeken 

concentreert de verblijfsrecreatie zich voornamelijk in het gebied rond Tubbergen, Vasse en Reutum. 

Daar zitten relatief veel accommodaties waar gasten kunnen overnachten. De stichting TGT vindt het 

belangrijk dat ondernemers elkaar versterken. Bijvoorbeeld; een gast verblijft in een accommodatie in 

Tubbergen dan zou het mooi zijn dat hij overdag een accommodatie in een ander dorp bezoekt om 

daar zijn dag-budget te besteden. Op deze wijze versterken de verblijfs- en de dagaccommodaties 

elkaar. We houden het geld binnen de gemeente. Dit versterkt de leefbaarheid in de kleine kernen. 

Samen zijn we immers de gemeente Tubbergen. 
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3. Waar gaat de stichting aan werken 

 

De stichting TGT wil zich de komende jaren mét ondernemers en gemeente inzetten voor een 

gezonde vrijetijdseconomie in de gemeente Tubbergen. Gezond houdt in dat we niet stil komen te 

staan, dat we doorontwikkelen en meer gaan samenwerken waardoor een sterke keten ontstaat. De 

toerist moet graag naar Tubbergen komen om het volgende te ondervinden: authenticiteit, 

gastvrijheid en hoogwaardige service. We moeten vooral onszelf blijven. Het moet een goed geoliede 

machine zijn: een samenspel en samenwerking tussen ondernemers, de gemeente en toeristische 

stichting om het aanbod aan accommodaties, de wandel- en fietsnetwerken, de marketing en de 

toeristische informatievoorzieningen doorlopend op kwalitatief hoog niveau te houden. De nieuwe 

stichting neemt de coördinerende rol in dit proces op zich en zal de spin in het web zijn voor met 

name de marketing, promotie en activiteitenontwikkeling binnen de gemeente. In de pilotfase zijn een 

groot aantal zaken in gang gezet (zie flyer pilotfase) maar om te kunnen doorontwikkelen is het 

belangrijk dat deze een vervolg krijgen en worden uitgebreid.  

 

Informatiepunten voor bezoekers; 

weekend als de toeristen in onze gemeente zijn was de VVV gesloten. De rol van de “oude” VVV had 

een andere en voornamelijk eenzijdige informatieve betekenis. Door de veranderende tijdsgeest is 

deze rol gewijzigd.  

 

In de zomer van 2017 heeft de stichting de opzichzelfstaande baliefunctie in het centrum van 

Tubbergen opengehouden om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde ervan is. Na inzicht te 

hebben gekregen in de toestroom naar deze locatie van toeristen heeft de stichting besloten dat het 

niet financieel rendabel is om op dit moment een zelfstandige baliefunctie open te houden met enkel 

een informatieve betekenis. In plaats daarvan heeft de stichting zich tijdens de pilotfase gericht op het 

creëren van een andere vorm van informatievoorziening. We zijn ons gaan richten op meerdere 

locaties binnen de gemeente waar alles samen komt. Het gaat hierbij om VTE- ondernemers die 6/7 

dagen in de week open zijn (ook `s avonds) en zijn voorzien van een bemande receptie. Tevens 

beschikken over parkeergelegenheid, sanitaire voorzieningen en een koffie/ lunch aanbod.  

 

Tijdens de pilotfase hebben toeristisch ondernemers het bovenstaande systeem getest en dit is erg 

goed ontvangen door zowel ondernemer als toerist. De stichting gaat de informatiepunten in 2019 

verder professionaliseren. Daarnaast zijn wij momenteel in overleg met De Beurs om een 

belevingspunt te integreren bij deze ondernemer waarbij een groot deel van de bovengenoemde 

voordelen in ogenschouw zijn genomen. Door een ingang aan zowel het Raadhuisplein en de 

Eendracht ontstaat er tevens een meer centrale toeristische locatie in het hart van Tubbergen dan bij 

de voormalige VVV.  Het belevingspunt krijg een andere functie dan voorheen de informatielocatie 

en zal anno 2019 meer inspelen op de wens van toeristen naar beleving. Omdat weloverwogen met 

het budget uit de pilotfase is omgegaan en veel werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd zal 

het totale traject nog uit dat budget betaald worden. Een deel van de doorontwikkeling zal in 2019 

voor het toeristisch seizoen worden uitgevoerd. We kijken hierbij tevens naar de mogelijkheid om 

deze informatie- en het belevingspunten te ontsluiten op het systeem van de routenetwerken 

Twente met mogelijkheid voor toeristen om wandel- en fietsroutes uit te printen (een systeem 

waarover de oud VVV niet beschikte). 
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Tubbergen; dé meest Glinsterende gemeente van Nederland! 

Tubbergen profileert zich als dé meeste Glinsterende gemeente van Nederland, of in het kort 

‘Glinsterend Tubbergen’. Dit merk willen we de komende jaren steeds meer gaan laden. Momenteel 

wordt ‘Glinsterend Tubbergen’ veelal (nog) gerelateerd aan de Glinstering(stenen) in de vorm van de 

boom voor het gemeentehuis. Echter zien wij als stichting ook glinstering terug in de glimlach van 

onze vele toeristen en dagrecreanten, in onze gastvrijheid, de parels in het landschap, de historisch 

culturele plekken in iedere kern, de heldere sterrenhemel boven onze gemeente en in onze 

beeldbepalende evenementen met paardensport en glas. Maar ook in de authenticiteit, de 

saamhorigheid, de kwaliteit van het ondernemerschap en de kracht van onze gemeenschap om zaken 

voor elkaar te krijgen. ‘Glinsterend Tubbergen!’ past bij de gemeente en is wat ons betreft dan ook 

het nieuwe toeristische uithangbord voor gemeente Tubbergen. Een sterk beeldmerk met focus, 

maar ook met veel ruimte voor creativiteit voor toeristen, inwoners, ondernemers en organisaties 

om hier een eigen voorstelling bij te maken en ideeën te ontwikkelen. Ondernemers zijn blij met 

deze focus en nemen samen met de stichting dan ook afscheid van de (voor de huidige tijd) 

verouderde en niet onderscheidende slogans als ‘Tubbergen, wandelgemeente bij uitstek’, 

‘Tubbergen, grenze(n)loos mooi!’ en ‘Tubbergen, natuurlijk de mooiste’. De campagnes en 

activiteiten die TGT gaat uitvoeren zullen vanuit dit gedachtengoed worden opgezet. Het uitdragen 

en ontwikkelen hiervan zal een belangrijke rode draad vormen 

in de externe communicatie van de stichting. TGT neemt de 

aanjaagfunctie op zich om partijen (waaronder u als gemeente) 

te ondersteunen om parallelle activiteiten en uitingen te 

ontwikkelen.   

 

Maar wat gaan wij doen met het glinsteringsteentje? Ondanks dat 

het daadwerkelijke glazen glinsteringsteentje ons als stichting 

momenteel niet toebehoort, maar door de initiatiefnemers is 

ontwikkeld voor de hele gemeenschap van Tubbergen, dragen 

wij het steentje vanuit toeristisch perspectief een warm hart 

toe. Gemeente Tubbergen is wat ons betreft al dé meest 

glinsterende gemeente van Twente en Nederland. Wanneer wij 

hier samen in geloven dan brengen wij dat d.m.v. het steentje 

ook steeds meer letterlijk terug in het straatbeeld, projecten en 

evenementen. Dit zien wij als een mooie uitdaging voor de hele 

gemeenschap. Een leuk voorbeeld dat momenteel loopt is de bonbon die wij samen met bakkerij 

Koopmans aan het ontwikkelen zijn in de vorm van het glinsteringsteentje. De bonbon zou ingezet 

kunnen worden als relatiegeschenk, toeristische souvenir, of zou verkocht kunnen worden bij lokale 

horeca etc. En zo zouden er nog legio ideeën opgezet kunnen worden waar enkel de vorm van het 

steentje of het letterlijke glazen steentje in terug komt. 

 

Pers & PR  

We willen inzetten op een goede positionering van de gemeente Tubbergen binnen Twente. We 

hebben de beschikking over (eigen) mediakanalen en zijn een samenwerking met interessante media 

partners aangegaan die ons een groot podium bieden. Te denken aan social media, online kanalen, 

gedrukte media als magazines, kranten en weekbladen, radio, beurzen, mobiele media. We vertellen 

hier als Tubbergen ons eigen verhaal.  Alles passend bij het gedachtegoed van ‘Glinsterend 

Tubbergen’. We gebruiken dit in alle communicatie als uithangbord om Tubbergen te positioneren 

als dé meest glinsterende gemeente van Nederland. 

 

Campagne Glansrijke Vertellers  

Om Tubbergen als glinsterend gemeente te vermarkten heeft de stichting in de pilotfase een 

campagne ontwikkeld. De campagne is aan ondernemers gepresenteerd op een avond bij de Herterij 

in Geesteren. De reacties waren erg positief met als gevolg dat bij een aantal bedrijven deze stijl ook 
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al is doorgevoerd in hun eigen kanalen. We willen dit verder uitrollen bij zowel 

onze ondernemers als wel in de pers & PR.  

 

Achtergrondinformatie campagne 

De gemeente Tubbergen herbergt veel mooie plekjes, gebouwen, natuurgebieden, 

oude boerenerven en natuurlijk hun authentieke bewoners. Elk hebben ze hun eigen 

verhaal en geschiedenis. Deze verhalen maken de gemeente Tubbergen authentiek 

en gewild bij bezoekers. Er is veel behoefte aan waarheidsgetrouwe informatie over 

onze streek met haar geschiedenis. We laten onder de noemer “Glansrijke 

Vertellers” mensen, gebouwen en mooie plekken “aan het woord” om hun eigen 

verhaal te vertellen. We nemen mensen mee in het verhaal. Voor een visuele 

weergave van de campagne zie bijlage 1.  

 

Aanspreekpunt voor ondernemers 

De nieuwe organisatie is het aanspreekpunt voor ondernemers in de gemeente Tubbergen. TGT wil 

ondersteuning bieden bij het vermarkten van de bedrijven en meedenken in zaken die de sector 

verder brengen. Tevens zit TGT bij veel zaken kort op de bal waardoor het tijdig kansen signaleert 

en deze met ondernemers kan delen. 

 

Samenwerkingen in de keten 

TGT is binnen de keten een aantal waardevolle samenwerkingsverbanden aangegaan. Eén daarvan is 

de samenwerking met Twente Marketing. Tubbergen heeft als eerste gemeente in Twente de 

marketingpakketten samengevoegd waardoor aangesloten ondernemers via één  lidmaatschap zowel 

bij Tubbergen als bij Twente Marketing zijn aangesloten. Door deze samenwerking kan TGT gebruik 

maken van het “Kennispunt Marketing Oost”, de overkoepelende organisatie waar Twente Marketing 

onderdeel van is. Hier is veel informatie en kennis beschikbaar waar ondernemers baat bij kunnen 

hebben. Deze samenwerking willen we verder uitbouwen. 

 

Routenetwerken Twente / Tubbergen 

Alle (bestaande) wandel- en fietsroutes worden digitaal ontsloten op de informatiesystemen binnen 

Tubbergen. Tevens willen we de gethematiseerde routes steviger vermarkten. TGT, het routebureau 

Twente en de gemeente gaan hiermee samen aan de slag.  

 

 

Online gastheerschap  

We gaan ons meer richten op online gastheerschap. Mensen 

oriënteren zich veelal online om vervolgens gericht ergens naar 

toe te gaan. Deze online dienstverlening in het voortraject van 

de besluitvorming is van wezenlijk belang om in beeld te zijn als 

de keuze wordt gemaakt of een bezoek aan Tubbergen wordt 

gebracht. Verder is online gastheerschap erg belangrijk voor 

bezoekers die hier al verblijven. Er is een digitale 

informatievoorziening voor aangesloten ondernemers, een 

agenda, wandel- en fietsroutes om te downloaden en de 

social media is erin geïntegreerd. De digitale nieuwsbrief die 

we naar potentiële bezoekers sturen is automatisch 

doorgelinkt naar de eigen online kanalen. Het is van groot 

belang dat wij het online gastheerschap doorontwikkelen en 

actueel houden. Dit vraagt specifieke kennis en inzicht. Met onze 

medewerkster Marleen Hermsen hebben we deze in huis.  
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Kennisdeling  

Door het aangaan van samenwerkingsverbanden willen we ondernemers de gelegenheid bieden om 

kennis te delen en kennis op te halen die voor hun bedrijf essentieel is. Een voorbeeld is de 

samenwerking met Twente Marketing, waardoor we gebruik kunnen maken van het kennispunt van 

Marketing Oost. Verder houdt Twente Marketing  informatieavonden in Tubbergen voor aangesloten 

ondernemers.  Aan de orde komt dan een speciaal thema dat op dat moment voor Tubbergse 

ondernemers van belang is. Dat kunnen vakinhoudelijke zaken betreffen maar ook juridische zaken, 

marketingaangelegenheden, enz. Ondernemers bepalen mede waar ze behoefte aan hebben. 

 

Ondersteunen en samenwerken met de culturele sector 

De nieuwe stichting wil de komende jaren de culturele sector binnen de gemeente Tubbergen 

ondersteunen bij het vermarkten van de activiteiten. Van oudsher is de culturele sector een sector 

waarin veel creatieve mensen werkzaam zijn met passie voor hun werk. De sector zal financieel 

steeds meer op eigen benen moeten staan omdat vaste geldstromen (bijv. subsidies) niet langer 

vanzelfsprekend zijn. Culturele partijen zullen in de toekomst meer en meer een verdienmodel 

moeten creëren opdat de financiële afhankelijkheid wordt afgebouwd. Door de inzet van onze 

commerciële kennis i.c.m. de samenwerkingsverbanden die TGT met mediabedrijven is aangegaan, 

kan hierin ondersteuning worden geboden. Eigen marketingkanalen bieden eveneens een groot 

bereik. 

 

Samenwerken met ondernemersverenigingen  

Veel ondernemersverenigingen organiseren activiteiten of evenementen die ook voor bezoekers van 

buiten de gemeentegrenzen interessant zijn. Wij zijn al een aantal samenwerkingsverbanden 

aangegaan met ondernemersverenigingen om hen te ondersteunen met de pers & PR van hun 

activiteiten. We willen daar de komende jaren meer op inzetten. Iedereen profiteert uiteindelijk van 

extra bezoek(ers). 

 

Marktbewerking Duitsland 

Op verzoek van een aantal ondernemers willen we meer inzetten op dagbezoek uit het grensgebied 

met Duitsland. Ondernemers geven aan steeds meer Duitsers te verwelkomen. TGT heeft 

samenwerkingsverbanden met enkele Duitse mediabedrijven. We leven in  Europa maar de grens 

tussen landen wordt nog steeds letterlijk als grens ervaren. Deze marktbewerking vraagt specifieke 

kennis van de Duitse markt. TGT wil hierin ondersteunen. 
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4. Financiële paragraaf  
 

De VTE economie binnen de gemeente Tubbergen is een veelomvattende economische sector die 

voor veel werkgelegenheid zorgt. Om de komende jaren actief met deze sector aan het werk te 

kunnen zijn middelen vereist. We vragen u een bedrag van jaarlijks eur 40.000,-. Dit bedrag dekt niet 

de totale kosten. De stichting zorgt zelf ook voor aanvullende inkomsten. Zij haalt o.a. inkomsten uit:  

 

 Leden die een marketingpakket afnemen bij de stichting  

 Diensten die de stichting levert op gebied van promotie en marketing (bijvoorbeeld aan 

ondernemersverenigingen die activiteiten en evenementen organiseren)  

 Het ondersteunen van de culturele sector met promotie en marketing  

 Helpen van kleinere ondernemers die het ontbreekt aan kennis van marketing en promotie 

en die te klein zijn om overal (financieel) aan deel te kunnen nemen. De stichting gaat in 

gesprek en helpt tegen een kleine vergoeding deze ondernemers. Ze zijn tenslotte erg 

belangrijk voor de totale beleving!  

 

Het ontwikkelen van verdienmodellen wordt een belangrijk punt in de bedrijfsvoering van de 

stichting. Door de specifieke kennis die TGT in eigen huis heeft wordt steeds meer een beroep op 

de stichting gedaan. Wij ondersteunen in veel dorpen met het vermarkten van nieuwe initiatieven. 

TGT bemerkt dat het steeds vaker in een vroeg stadium wordt gevraagd als partner mee te denken 

in projecten. Enkele voorbeelden zijn de nieuw op te zetten “open boerderij dagen”. Dit wordt een 

nieuw initiatief waaraan meerdere ondernemers  deelnemen (bijv. streekproduct ondernemers en 

verschillende agrariërs) en de wandel 3- daagse in Vasse waarbij tevens een link met 

informatievoorziening en beleving van het boerenleven op de agenda staat. TGT stelt haar kennis en 

(media)netwerk ter beschikking en denkt al in een vroeg stadium mee over een succesformule.  

 

Zoals aangegeven wordt ruim 21 miljoen euro uitgegeven door bezoekers die in de gemeente 

Tubbergen overnachten. Omzetten van dagbezoek en uitgaven van eigen inwoners zijn hierin niet 

meegenomen. De markt groeit en het potentieel is enorm. De inkomsten uit toeristenbelasting 

bedroegen in 2017 eur 190.000,- Wij vragen middelen (eur 40.000,- p. jr.) om in de komende 5 jaar 

in gezamenlijkheid met de ondernemers door te kunnen ontwikkelen. Wij bieden u ook een 

financieel verslag aan over de pilotfase.  

 

De middelen die wij aan u vragen liggen beduidend lager dan de beschikbaar gestelde middelen uit de 

pilotfase (min eur. 20.000,- p. jr). Dat heeft te maken met de eenmalige opstartkosten uit die fase. 

(bijvoorbeeld; kosten voor oprichting bij de notaris, aanschaf telecommunicatie middelen, kosten 

ontwikkelen campagne, ontwikkelen huisstijl, openen rekeningen, aanschaf kantoorbenodigdheden, 

website, enz).  Voor de doorontwikkeling van het beschreven concept tot een succesformule, die 

past in het  hedendaagse tijdsgewricht en waarbij bovendien al een kostenreductie t.a.v. de pilotfase is 

gerealiseerd, zijn financiële middelen van de gemeente vereist. Een bedrag van eur 40.000,- is reëel te 

achten.  

 

- Voor een overzicht van de inzet van financiële middelen tijdens de pilotfase verwijzen wij u 

naar bijlage 2 

- Voor een overzicht van de te verwachten inzet van middelen m.b.t. de subsidie à € 40.000,- 

verwijzen wij u naar bijlage 3  
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BIJLAGE 1 – Visuele weergave campagne  
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BIJLAGE 2 – inzet financiële middelen pilotfase 2017-2018 

 
Jaarrekening Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen 2017  
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Jaarrekening Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen 2018 
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BIJLAGE 3 - te verwachten inzet van middelen 

 
De vaste kosten voor de komende jaren zitten o.a. in: 
 

 Lonen en salarissen (met bijbehorende sociale lasten)   24.000,-  
 Kosten inhuur derden          8.000,-  
 Afschrijving enkele kleine activa            250,- 
 Verkoopkosten / promotiekosten / porto        1.000,- 
 Kosten informatievoorziening en beheer infopunten          750,- 
 Kosten data (telefoon, PC, Oskam hosting)       1.750,- 
 Kosten verzekeringen + Accountant + bank        1.500,-  
 Inkoop divers (mediaproductie, fotografie, drukwerk, enz.)       1.500,-  
 Onkosten kilometerdeclaratie medew. (geen kantoor)                   1.250,-  

 
 
Totaal:           40.000,- 
 
 
De stichting zorgt zelf ook voor inkomsten. De doelstelling voor de komende 3 jaar is; 
 

 2019  minimaal eur. 10.000,- 
 2020   minimaal eur. 12.500,-  
 2021   minimaal eur. 15.000,- 

 

Hoe we deze gelden binnenhalen staat in voornoemd plan beschreven. 


