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Geacht Statenlid, 

Met genoegen bieden wij u hierbij aan het Jaarverslag 2011 van Toerisme Flevoland, 
bedrijfsonderdeel van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv (OMFL). 

Het jaarverslag geeft u een goed beeld van de activiteiten van Toerisme Flevoland over het afgelopen 
jaar. Tevens biedt het een doorkijkje naar 2012. 

Achterin het jaarverslag treft u de CD 'Pers & Publiciteit 2011' aan. U krijgt hiermee een goed inzicht 
van de door Toerisme Flevoland gegenereerde media-aandacht en vrije publiciteit in 2011. 

Uiteraard zijn wij altijd bereid u nadere toelichting te geven. 

Met vriendelijke groet, 

Rinkje Tromp 
Teamleider en Marketingmanager Toerisme Flevoland 

Ps. Bl] het jaarverslag treft u de activiteitenkrant 'Flevoland. Avontuurlijk Dichtbij!' aan. Deze krant heeft een 
nieuw jasje, een nieuwe oplage en een nieuwe naam die aansluit bij de campagne van Toerisme Flevoland. Met 
een oplage van 200.000 stuks wordt de krant de komende week huis-aan-huis in Flevoland verspreid. Ook de 
VVV's/Tourist Info's en Recreatieondernemers in en rondom Flevoland worden weer voorzien van een 
krantenvoorraad om hun bezoekers en klanten te voorzien van actuele informatie over Flevoland. 

Toensme Flevoland is een bedrijfsonderdeel van Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V. KvK nummer 39062050 
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De afgelopen jaren is er druk gewerkt aan het op de kaart zetten van toeristisch-recreatief Flevoland. Dat 
deze inspanningen resultaat hebben gehad is onder andere te zien aan de sterke groei in bestedingen door 
dagbezoekers en verblijfsgasten sinds 2006 (+30%). De totale bestedingen liggen in 2010 op 575 miljoen 
euro (Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2011). Flevoland is een provincie met een grote potentie om 
een onderscheidende destinatie te worden. 
Provincie Flevoland en de zes gemeenten van Flevoland hebben dan ook allemaal in hun beleid geformuleerd 
dat de sector toerisme en recreatie, voor wat betreft bestedingen en werkgelegenheid, van grote waarde is of 
kan zijn. Daarnaast draagt een hoogwaardig aanbod van vrijetijdsvoorzieningen bij aan de omgevingskwaliteit 
en daarmee aan het concurrerend vermogen van Flevoland en landelijk gezien van Nederland. Het vestigen 
van bedrijven en nieuwe inwoners wordt mede bepaald door een prettige en veilige leefomgeving met goede 
voorzieningen op het gebied van scholing, werk en zeker ook vrijetijd. Vrijetijdsvoorzieningen (natuur, cultuur 
en sport) zijn sterk bepalend voor de positionering en profilering van het gebied. 

Flevoland heeft als regio een aantal bijzondere kenmerken. Zo is er veel ruimte om nieuwe ontwikkelingen op 
te pakken. Ook staan een aantal grootschalige gebiedsontwikkelingen voor de komende jaren op de planning 
(IJmeer-Markermeer en Schaalsprong Almere) die tal van kansen bieden. Kenmerkend aan Flevoland is dat 
het zo'n nieuw gebied is, waar mensen zelf aan zet zijn, zelf de ideeën hebben en zorgen voor ontwikkeling. 
Er Is ruimte in de breedste zin van het woord om in Flevoland te pionieren en dat maakt dat het gebied 
dynamisch is. Ondernemers benutten die ruimte door het creëren van nieuwe vormen van verblijf (zoals bij
voorbeeld boomhutten en een varend vakantievlot). Of door het ontwikkelen van nieuwe concepten (Marina 
de Eemhof, als eerste park van Center Pares met appartementen in particulier eigendom). Maar ook door 
het maken van nieuwe producten in bestaande natuur (bijvoorbeeld Safari's in de Oostvaardersplassen). 

Flevoland blijft nieuw, de ondernemers blijven vernieuwen..., het is steeds meer een regio om op ontdekking 
te gaan. En dat zo dichtbij! 

Rinkje Tromp 
Teamleider 



I n h o u d 

Voorwoord 

1 De resultaten in het kort 
1.1 Enkele cijfers 
1.2 Flevoland breed in de pers! 
1.3 Extra opdrachten/projecten 

Branding, middelen en activiteiten 
2.1 Positionering 
2.2 Flevoland. Avontuurlijk dichtbij! 
2.3 Middelen en activiteiten 2011 

2.3.1 Internet en database 
2.3.2 Drukwerk 

2.4 Activiteiten 
2.4.1 Beurzen in Nederland 
2.4.2 Publiciteit en media binnenland 
2.4.3 Publiciteit en media buitenland 

4 
4 
5 
5 

6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 

10 
11 

5 Financieel overzicht 

3 Netwerk, sectorale en corporate activiteiten 13 
3.1 Externe activiteiten 
3.2 Eigen activiteiten 

3.2.1 Netwerkborrel Vakantiebeurs 
en 'Flevoland pakt uit!' 

3.2.2 De Dag van Toeristische 
Ambassadeurs (DTA) 

3.2.3 Symposium Vrije tijd 2025 
3.2.4 Corporate activiteiten en 

communicatiemiddelen 

13 
14 
14 
14 

14 
15 

15 

Kansen voor Flevoland en extra projecten 16 
4.1 Streekproducten Flevoland 17 
4.2 Verbetering Flevolandse informatie

voorziening 17 
4.3 Grootste Kampeerweekend van 

Nederland 18 
4.4 NORT 3.0 18 
4.5 Cultuurmarketing 18 
4.6 Flevius Award 2011 19 
4.7 25 jaar Flevoland/Flevoland Pakt Uit! 19 

Een doorkijkje naar 2012 
6.1 Campagnes en media 
6.2 Internet 
6.3 VVV Flevoland 
6.4 Initiëren en aanjagen van diverse 

projecten 
6.4.1 DTA+ Academie 
6.4.2 Zakelijk toerisme 
6.4.3 Fietsplan 
6.4.4 Branding Flevoland 

20 

21 
21 
22 
22 

22 
22 
23 
23 
23 

Bijlagen: 24 
1 Campagnebeelden 'Flevoland. Avontuurlijk 

dichtbij.' 2011/2012 24 
2 Organisatie Toerisme Flevoland en 

leden van de Raad van Advies 26 
3 Overzicht Pers & Publiciteit 2011 27 



D e r e s u l t a t e n i n h e t k o r t 

1.1 Enkele cijfers 

• Groei abonnees nieuwsbrief naar 14.000 adressen. 
• Totale oplage drukwerk (magazine, krant, toeris

tisch kaartje, week van de smaak en cultuurboekje) 
158.500. 

• Media-inkoop: meer dan 50 televisiespotjes op 
STER 1, 2 en 3 en banners, Facebook-ads en 
Google-ads, zowel nationaal als internationaal 
met als totaal resultaat 73.858 clicks. 

• Samen met Friesland, Noord- en Zuid-Holland, 
Zeeland en de HISWA een watersportcampagne 
welke 10.068 clicks op OOKFIevoland.nl heeft 
opgeleverd. 

• 160 redactionele artikelen in Nederiand, Duitsland, 
België en Engeland. 

• Samenwerking met meer dan 15 Flevolandse 
bedrijven voor het maken van een 4-tal pers
reizen. 



De resultaten in het kort 

150 ondernemers doen mee aan advertenties in 
print en op tourist cards. 
Samenwerking met alle gemeenten, provincie 
Flevoland (25 jaar) en de ANWB rondom het eve
nement Flevoland Pakt Uit, met directe links naar 
OOKFIevoland.nl van half maart tot en met 21 mei. 

Met elkaar hebben alle inspanningen geleid tot meer 
dan een verdubbeling van het aantal bezoekers aan 
de website; van 80.783 naar 179.876. 

1.2 Flevoland breed in de pers! 

Naast de 160 artikelen die door Toerisme Flevoland 
zijn geïnitieerd ontstaat er nog veel meer media-aan
dacht voor Flevoland. Al deze persaandacht helpt bij 
het bouwen van het merk Flevoland en het stimu
leren en verbeteren van het imago van Flevoland. 

Een aantal voorbeelden van artikelen in de landelijke 
pers: 
• De nieuwe locatie Marina de Eemhof, een apparte

mentencomplex in Franse stijl in samenwerking met 
Jachthaven de Eemhof: diverse landelijke media 

• Fietsen in Flevoland. 
• Op de ligfiets door de polder!: Telegraaf 
• Uit-jeTent Noordoostpolder: landelijke en regionale 

media 
• Wereld Natuurfonds investeert in Flevolandse 

wildernis: Volkskrant 
• Facelift Walibi tot Walibi Holland: landelijke media 

1.3 Extra opdrachten/projecten 

Toerisme Flevoland heeft door het beheer van het 
platform van alle toeristische data, het werken aan 
een meer eenduidige Flevolandse positionering en 
door de kennis die er de afgelopen jaren is opge
bouwd in de media, een aantal extra vragen uit de 
markt gekregen voor de uitvoering van marketing- en 
promotieopdrachten. Zo is er onder andere voor de 
cultuur van Flevoland een campagne in de landelijke 
media uitgezet, is er media-inkoop gedaan voor het 
evenement Uit-jeTent en is Toerisme Flevoland vanaf 
2011 de communicatiepartner van de Week van de 
Smaak Flevoland. 



Voorstelling SiloS door Theatergroep Vis a Vis 

P o s i t i o n e r i n g ; 
c a m p a g n e s 

a c t i v i t e i t e n e n 

2.1 Positionering 

In november 2010 is de door provincie Flevoland, 
NORT Flevoland en Toerisme Flevoland uitgewerkte 
positionering gepresenteerd aan het bedrijfsleven. 
Flevoland is als provincie waar je op pad kunt gaan 
en heerlijk van een vakantie kunt genieten nog deels 
onbekend. Men kent het gebied als een nieuwe 
provincie zonder echte duidelijke associaties. Om 
Flevoland bekend te maken als een regio waar elke 
dag wat nieuws te beleven is, is het van belang dat 
Flevoland een duidelijker gezicht/beeld/associatie 
krijgt. In vergelijking met andere regio's heeft Flevo
land niet een eenduidige of soms zelfs een negatieve 
associatie. Om de beelden over de regio te veranderen 
en te verbeteren is een langdurige promotie nood
zakelijk. 
Toerisme Flevoland heeft samen met haar partners 
gezocht naar de waarden van Flevoland als merk. 



Positionering, activiteiten en campagnes 

Hierbij is gebruik gemaakt van het brandhouse, een 
methode om een merk vanuit haar waarden zo te 
omschrijven dat het een onderscheidend merk wordt. 
De waarden worden gebaseerd op archetypes, pas
send bij het merk. Voor Flevoland is gekozen voor 
een archetype waarbij een avontuurlijke, dynamische 
waarde past. Ontdekken en pionieren, het gebied 
moet ontdekt worden. 

Op advies van het bureau dat ons begeleid heeft 
met de positionering (Business Openers) is er vanaf 
2011 samengewerkt met Paul Sikkema, een commu
nicatiestrateeg die samen met het bureau ACA een 
concept voor het merk Flevoland heeft uitgedacht: 
Flevoland. Avontuurlijk Dichtbij. 

Avontuurlijk 

Speels 

FLEVOLAND. AVONTUURLIJK DICHTBIJ. 
www.ookflevoland.nl 

ABENTEUER FLEVOLAND. 
www.auchflevoland.de 

ADVENTUROUS FLEVOLAND. 
www.vlsltflevoland.nl 

2.2 Flevoland. Avontuurl i jk Dichtbij. 

Uitgangspunt van het concept is dat Flevoland heel 
veel locaties en plekken kent die onbekend zijn en die 
vooral niet verwacht worden in Flevoland. Wanneer 
je afbeeldingen van deze plekken ziet denk je: is dit 
Arizona? Is dit Kreta? Is dit Costa Rica...? De beelden 
refereren aan bijzondere avontuurlijke locaties in 
het buitenland, maar het blijkt gewoon Flevoland te 
zijn. Flevoland is bijzonder, anders dan men denkt, 
het ligt dichtbij ofwel, het avontuur is dichtbij... 
Het concept is in het voorjaar vastgesteld. Vanaf dat 
moment is Toerisme Flevoland het OOK Flevoland 
logo zoveel mogelijk in de context van Flevoland. 
Avontuurlijk Dichtbij, gaan gebruiken. Het logo samen 
met de pay-off vertelt wat men er kan verwachten, 
wat voor gevoel het geeft wanneer je in Flevoland 
bent. De pay-off in combinatie met beelden, geluiden, 
ervaringsverhalen en het avontuurlijke aanbod van 
Flevoland zorgt voor een ander gevoel en associatie. 

2.3 Middelen en activiteiten in 2011 

2.3.1 Internet en database 
In 2011 heeft Toerisme Flevoland een aantal ont
wikkelingen afgewacht om vervolgens voor 2012 
de juiste beslissingen te kunnen nemen. De website 
OOKFIevoland.nl is her en der in vormgeving aan
gepast. De content van de website is op basis van 
het databasesysteem TDI (Toeristische Data Invoer), 
dat geactualiseerd wordt door alle VVV's, Tourist 
Info's en Toerisme Flevoland samen. 

VVV Nederland heeft een nieuwe database NDTRC 
(Nationale Databank Toerisme, Recreatie en Cultuur) 
ontwikkeld, die zij in heel het land als dé database 
voor toerisme en recreatie willen inzetten. Toerisme 
Flevoland heeft de afgelopen jaren met Noord- en 
Zuid-Holland samengewerkt in TDI. De partners van 
TDI zijn interessant voor WV Nederland en dus heeft 
VVV Nederland aangeboden de TDI data te koppelen 
aan de nieuwe NDTRC database. Dit betekent dat de 
data van TDI omgezet wordt en gepresenteerd kan 
worden in de VVV-omgeving. VVV Nederland stelt 
voor dat lokale en regionale VVV's, vanaf 2013, de 
NDTRC gebruiken voor hun websites. 
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In Flevoland heeft Almere al, als eerste in Nederland, 
de overstap gemaakt naar NDTRC (voor de WV web
site). De andere VVV's werken nog in TDI en voeren 
nog voor Flevoland in. In 2012 gaat OOK Flevoland 
over naar een nieuwe website en het gebruik van 
NDTRC. Voordat deze stap gemaakt wordt voert 
Toerisme Flevoland overleg met de VVV's en Tourist 
Info's om zoveel mogelijk te zorgen voor een blij
vende koppeling tussen de websites van de VVV's, 
Toerisme Flevoland en de nieuwe database. 

2.3.2 Drukwerk 

Magazine 'Op avontuur in Flevoland' (NL/Du/Eng) 36.000 ex. 
'Eropuitkrant OOK Flevoland' (2x uitgave) verspreid bij 
ondernemers, VVV's in en buiten Flevoland 60.000 ex. 
Plattegrond (vouwkaartje) 50.000 ex. 
Flyer 'Flevoland Pakt Uit!' 25.000 ex. 
Kaart 'Flevoland Pakt Uit!' > verspreid op locaties van 
alle 25 activiteiten in Flevoland en bij de 6 VVV's 20.000 ex. 
Flyer 'Week van de Smaak' 10.000 ex. 
Ansichtkaarten 
Tourist Cards: evenementen, MP 3 routes. 
Abelroutes en prijsvraag 
Cultuurmagazine 'Op de zeebodem' (cultuurcampagne, 
opdracht van provincie Flevoland) 
Uitgave van de 'Falkplan Recreatiekaart' ter gelegenheid 
van het 25-jarig jubileum van de provincie Flevoland: 
- eigen gebruik provincie Flevoland 
- verkoopactie bij de VVV's en Tourist Info's in Flevoland 

20.000 ex. 

100.000 ex. 

20.000 ex. 

1.000 ex. 
1.500 ex. 

Beleef de Flevolandse 
AbelLife wandelroutes 

- HmoUnd -

Beleef de Flevolandse 
AbelLife fietsroutes 

- FItvoluid -

ItOOX amm. din ( H f i 

Beleef de Flevolandse 
AbelLife autoroutes 

Om Flevoiand goed op de kaart te zetten maakt 
Toerisme Fievoland aan de hand van resultaten van 
voorgaande jaren, nieuwe ontwikkelingen en media-
kansen een marketing-communicatieplan met een 
communicatiekalender. In de volgende paragrafen 
worden de uitgevoerde activiteiten beschreven. 

2.4.1 Beurzen in Nederland 
In samenwerking met de VVV's/gemeenten uit 
Flevoland presenteert Flevoland zich in 2011 op 
twee grote publieksbeurzen. Toerisme Flevoland 
organiseert en coördineert de totale organisatie en 
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financiert het grootste deel. De partners (beursdeel-
nemers) hebben allemaal een eigen balie met een 
eigen foto om zich te presenteren. 

Vakantiebeurs 2011 
Tijdens de vakantiebeurs is het evenement 
'Flevoland Pakt Uit!' gelanceerd. De betrql^en 
partners (ANWB, provincie Flevoland en Toerisme 
Flevoland) presenteren het evenement op de vak
dag voor de pers. De heer Guido van Woerkom 
(ANWB) en gedeputeerde Andries Greiner snijden 
samen een grote taart met de afbeelding van het 
Flevoland Pakt Uit! logo aan. Tijdens de beurs-
dagen wordt er veel aandacht gegeven aan het 
evenement Flevoland Pakt Uit! en als trekker is er 
een prijsvraag, waarbij de deelnemers kans maken 
een van de vele arrangementen te winnen. Het 
aantal bezoekers aan de beurs is 122.100. 

SOPIusBeurs 
Deze beurs heeft een heel ander karakter dan de 
Vakantiebeurs. De SOPIusser gaat naar de beurs 
voor een dagje uit. De bezoeker wil daar van 
alles zien en meemaken en is gek op leuke acties. 
Toerisme Flevoland geeft op vertoon van een 
e-mailadres een gratis doosje met tulpenbollen. 
Deze actie is mede mogelijk gemaakt door STEP 
Noordoostpolder de organisator van het Tulpen
festival. De actie heeft Toerisme Flevoland meer 
dan 9.000 adressen opgeleverd. Na afloop van 
de beurs zijn alle mailadressen aangeschreven 
met een speciale nieuwsbrief, waarin de onder
nemers gratis een arrangement konden plaatsen. 
Zo heeft de actie naast een interessante lijst met 
mailadressen ook voor het bedrijfsleven veel 
opgeleverd. 

Vakantie
beurs 

SOPIusBeurs Boot 
Düsseldorf 

Overige 
beurzen 

Bezoekers 122.100 104.737 250.000 n.v.t. 
Aantal magazines 3.080 3.500 600 4.050 

•Jasjes 3.600 3.500 0 50 
Ansichtkaarten 0 1.000 0 0 
Pennen 2.230 0 0 0 
Zadelhoesjes 0 750 0 750 

Stickers 500 250 0 0 

Folderparticipatie/info/give-aways 
Naast bovenstaande beurzen heeft Toerisme 
Flevoland materialen aangeleverd (folderpartici
patie) aan de Flevolandse deelnemers op de 
Caravana, BOOT Düsseldorf, HISWA Binnen, de 
HISWA tweedehands botenbeurs, de ANWB 
Kampeerdagen en de Margriet Winterfair. 
Bij diverse evenementen in Flevoland heeft 
Toerisme Flevoland informatiematerialen en/of 
give-aways geleverd. 

Uitgegeven materialen tijdens evenementen in 2011: 

Ambassa Ambtenaren Opel Treffen Tulpen Uit-jeTent Overige 
deursdag NK Dronten festival evenementen 

Aantal magazines 100 500 600 400 400 1.100 
Tasjes 120 600 600 300 240 2.150 
7 Cards 0 0 0 0 0 13 
Ansichtkai ir ten 0 0 0 200 500 1.430 
Pennen 100 600 0 0 0 
Zadelhoesjes 0 250 0 0 0 1.000 

Cultuurmagazine 0 0 0 0 450 1.300 
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2.4.2 Publiciteit en Media binnenland 

FLEVOLAND. AVONTUURLIJK DICHTBIJ. 
www.ookflevoland.nl 

Campagne 
In 2011 is in het kader van de nieuwe positio
nering gewerkt aan een campagne waarmee 
Flevoland (met beperkte middelen) toch als een 
onderscheidende regio bekendheid genereert. 
Er is gekozen om in een korte periode (relatief 
goedkope periode) intensief gebruikte maken 
van massamedia. De argumentatie voor televisie 
is dat het een groot bereik kan realiseren en 
televisie zich uitstekend leent om door middel 
van beelden de juiste sfeer van Flevoland te 
laten zien. 

Om de campagne op televisie te versterken zijn 
er in de gehele periode Google-ads en Facebook-
ads ingekocht. Hierdoor wordt aan mensen die 
googlen op diverse begrippen rond de campagne, 
snel het resultaat 'OOK Flevoland' getoond. 

Resultaten campagne: 

• Meer dan 50 spots op Ned 1, 2 en 3. 
• In de doelgroep 25 tot 64 jaar is een bereik 

gerealiseerd van 57,7% (doelstelling was 48%) 
en een GRP van 185 (prognose was 109). 

• De Google-ads en Facebook-ads hebben in de 
periode van 11 juli tot en met 30 augustus 
13.878 clicks opgeleverd.  

De boodschap van de spotjes: 

Slapen als een indiaan in een luxe tipitent? In Flevoland. 

Op pad als ontdekkingsreiziger in de jungle? In Flevoland. 

Zeil schuin aan de wind naar één van onze jachthavens? In Flevoland. 

10 
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Recreatiekaart 
Flevoland 

«Vaar lileeft de iilei 
oiiiler je schoeneii.' 

Op lenieii mlei\ ;werf 
je DKer (fe zeelwdem. 

Fle»i)|aiiil..., 
het nieuwe lanil 

»onr oiiïeriiineiliare 
arontiiriers! 

::n:^kfi^i^ni„, 

Print: 
In 2011 zijn in de volgende media printadver
tenties geplaatst: 
• Telegraaf: Fietsspecial in de Telegraaf banner-

advertentie Bataviahavendagen. 
• Op Lemen Voeten: 1/1 advertentie (verzoek 

provincie Flevoland). 
• NRC Next: 4x achterpagina + 9x weekkalenders. 
• NRC Handelsblad Cultureel Supplement: 2x 

achterpagina + 8x weekkalenders. 

Toerisme Flevoland is voor een aantal evene
menten mediapartner. Hiermee bedoelen we 
dat er gebruik gemaakt wordt van de exposure 
van een evenement om Flevoland te presenteren. 
Dit heeft als voordeel dat het evenement gekop
peld wordt aan het merk Flevoland. Toerisme 
Flevoland maakt gebruik van de sterke naam van 
het evenement en participeert financieel in het 
evenement. 

Voor de volgende evenementen heeft dat onder
staande print-advertenties opgeleverd: 
• Flevoland Pakt Uit!: ANWB Kampioen, ANWB 

website en nieuwsbrief. 
• Uit-jeTent: NDC media. Stentor, Flevopost, 

De Vrijbuiter, ANWB. 
• Bataviahavendagen: Telegraaf. 
• Bevrijdingsfestival: Metro. 
• Afrique Caribe: Metro. 
• Flevofood: Flevopost advertentie. 

2.4.3 Publiciteit en media buitenland 
Ondanks het voornemen deel te nemen aan BOOT 
Düsseldorf heeft Toerisme Flevoland ervoor gekozen 
de beursdeelname te annuleren. In voorgaande 
jaren is gebleken dat de beurs met name interessant 
is voor ondernemers en waarbij regiopromotie onder
steunend is. Toerisme Flevoland heeft de water
sportondernemers benaderd voor deelname. De 
voorwaarde voor deelname van Toerisme Flevoland 
aan BOOT Düsseldorf was vastgelegd op minimaal 
4 partners, maar dit aantal is niet gehaald. Het 
gereserveerde budget heeft Toerisme Flevoland in 
de Watersportcampagne Duitsland/België ingezet. 

Watersportcampagne Duitsland/België 
Door het NBTC is in samenwerking met de part
ners Friesland, Noord-Holland, Zeeland en de 
HISWA extra aandacht besteed aan Nederland 
als Watersportland. De campagne 'Holland, 
waar het water je beweegt', heeft als doel de 
vele mogelijkheden van watersport (van de grote 
zeiltochten over het Markermeer tot de kleine 
watersport zoals kanoën) bekend te maken bij 
een specifieke waterliefhebbende doelgroep. 
Provincie Flevoland is ook ontwikkelingspartner 
van de campagne, maar met een beperkt budget 
(€ 25.000). Dit budget is door Toerisme Flevoland 
aangevuld, waardoor er meer exposure en meer 
bezoek aan de website OOKFIevoland.nl is gereali- 11 
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seerd. De pagina over watersport op de website 
OOKFIevoland.nl is in dit kader ook aangepast. 
Een aantal watersportbedrijven in Flevoland 
heeft een financiële bijdrage geleverd (aangevuld 
door NORT Flevoland), waardoor zij extra getoond 
zijn op de speciale website van het NBTC. 
Toerisme Flevoland heeft voor deze campagne 
de content aangeleverd, waarmee de speciale 
campagne website is gevuld. 

Vervolg resultaten: 

Belgische nieuwsbrieven: 
Bereik NBTC bestand 
Flevoland item 
Bereik extern bestand 
Flevoland item 

27.825 
835 clicks 

35.812 
171 clicks 

Online campagnes: 
Belgische pageviews 
Flevoland pagina 

9.346.530 
1.147 clicks 

Watersportevenementen: 
Bereik 
Flevoland magazines 

210.000 
1.000 ex 

Publiciteit en media Duitsland: 
In Duitsland is gekozen voor het digitaal adver
teren in samenwerking met het NBTC. Daarnaast 
zijn regelmatig persnieuwsbrieven en persartike
len gestuurd. Behalve artikelen heeft dit ook een 
persreis opgeleverd. 

f Watersportactiviteiten: /?esu/toten; 

• Op microsite watersport.holland.com Google-ads campagne: 
(Duits en Nederlands) Naar AUCHFIevoland.de 21.866 

• 2 redactionele items in Duitse Watersport Web.de campagne: 
NBTC nieuwsbrief Impressies op Holland special 1,7 min 

• Online bannercampagne in Duitsland Naar AUCHFIevoland.de 15.495 clicks 
• Verspreiding van Duitse Flevoland Prisma.de campagne: 

magazines op watersportevenementen Impressies 1,5 min 
• Advertorial op yacht.de Naar AUCHFIevoland.de 12.325 clicks 
• 2 redactionele items in Belgische Exclusieve e-nieuwsbrief (September): 

Watersport NBTC nieuwsbrief Bereik 280.000 
• Online affiliatecampagne in België Naar AUCHFIevoland.de 2.751 

Resultaten: 

Microsite watersport.holland.com: 
Bereik 
Flevoland pagina 
Duitse nieuwsbrieven: 
Bereik NBTC bestand 
Flevoland item 
Bereik extern bestand 
Flevoland item 
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Online campagnes: 
Duitse impressies 
www.auchflevoland.de 

Publiciteit en media Engeland 
In Engeland sluit Toerisme Flevoland al een aantal 
jaren een klein contract af met het NBTC om 

343455 met name de pers te benaderen. Hierbij wordt 
3006 clicks gekozen voor de pers die schrijft voor de doel

groep gezinnen gericht op een korte vakantie 
54326 (met ferry en eigen auto). Er hebben in 2011 

2.247 clicks drie Engelse persreizen plaatsgevonden. 
126.000 Alle persreizen zijn ingevuld door journalisten 

741 clicks en hun gezin. Een groot aantal ondernemers 
hebben gezorgd voor een geweldige ervaring in 

334.413 Flevoland. De publicaties worden in het voorjaar 
2.762 clicks van 2012 verwacht. 



N e t w e r k , s e c t o r a l e e n 
c o r p o r a t e a c t i v i t e i t e n 

3.1 Externe activiteiten 

Om kennis van de sector op te bouwen en te delen, 
verbindingen te creëren en kansen te ontdekken 
in het aanbod van Flevoland is Toerisme Flevoland 
actief in de netwerken en platforms in Flevoland. 
Zo woont Toerisme Flevoland in alle gemeenten de 
platforms voor toerisme en recreatie bij, is zij deel
nemer aan het Toeristisch Overleg in Flevoland en 
neemt zij deel aan de verschillende bijeenkomsten 
die er georganiseerd worden door de sector, door 
gemeenten en door brancheorganisaties. Maar ook 
binnen de provinciale organisatie is Toerisme Flevo
land een aanspreekpunt voor vragen over de sector 
om daar het toekomstige beleid en projecten op af 
te stemmen. Deze rol geldt niet alleen voor econo
misch zaken, maar ook voor de beleidsvelden, kunst 
& cultuur, natuur en sport. 

13 



Netwerk, sectorale en corporate activiteiten 

Landelijk is Toerisme Flevoland als licentiehouder 
actief betrokken bij de activiteiten van WV Nederland 
en het NBTC. Zij bezoekt de meeste netwerkbijeen
komsten om er voor te zorgen ook de landelijke ont
wikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie 
goed te kunnen volgen. 

3.2 Eigen activiteiten 

Naast deelname aan bijeenkomsten heeft Toerisme 
Flevoland ook in 2011 weer een aantal netwerk
evenementen georganiseerd. Uitgangspunt hierbij 
is altijd om de ondernemer naast informatie ook een 
platform te bieden waar hij/zij collega-ondernemers 
kan ontmoeten. 
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Toerisme Flevoland heeft de volgende activiteiten 
georganiseerd: 

3.2.1 Netwerkborrel Vakantiebeurs 
Tijdens de vakdag van de Vakantiebeurs is de stand 
van Flevoland het toneel geweest waar ondernemers, 
pers en politiek elkaar konden treffen voor een Nieuw
jaarsgroet en het startschot van het 25-jarig jubileum 
van provincie Flevoland. 

Flevoland Pakt Uit! 
Gedeputeerde Andries Greiner en de directeur van 
de ANWB, Guido van Woerkom, hebben de activitei
ten in het kader van het 25 jarig jubileum 'Flevoland 
Pakt Uit! gelanceerd door het aansnijden van een hele 
grote taart. 

Om Flevoland als jarige provincie goed te laten zien 
heeft de ANWB het initiatief genomen voor de orga
nisatie van een groot evenement. Hierbij heeft de 
ANWB behalve het verzorgen van exclusieve media-
aandacht op al haar kanalen, ook gezorgd voor vrij
willigers om de organisatie in goede banen te leiden. 

3.2.2 De Dag van Toeristische 
Ambassadeurs (8 maart 2011) 

Voor de derde maal is deze dag georganiseerd. De 
dag is een samenwerking tussen de organisaties NORT 
Flevoland en Toerisme Flevoland. Doel van de bijeen
komst is het vergroten van de kennis over Flevoland 
bij de ondernemers en haar medewerkers. Kennis 
vergroot de gastvrijheid en zorgt voor meer beste
dingen in Flevoland. In de vorm van een kennisquiz 
worden alle nieuwe ontwikkelingen en leuke weetjes 
onder de aandacht gebracht. Met veel foto's, video
materiaal en interviews worden de deelnemers aan
genaam verrast over de vele leuke zaken die er in 
Flevoland te doen zijn. De winnaar van de quiz dit 
jaar, Arie van der Mee van Pannenkoekenrestaurant 
Dubbel-Op, mag zich een jaar lang Toeristisch 
Ambassadeur van Flevoland noemen. Behalve een 
eretitel een mooie manier om samen met Flevoland 
op te treden tijdens beurzen en het schrijven van een 
column in de Eropuit krant, editie voorjaar 2011. 



Netwerk, sectorale en corporate activiteiten 

3.2.3 Symposium Vrije tijd 2025 
(9 november 2011) 

In het kader van het 25-jarig bestaan van provincie 
Flevoland is er samen met de ANWB en de provincie 
een inhoudelijk symposium georganiseerd 'Vrije Tijd 
in 2025'. Het symposium heeft als doelgroep ont
wikkelaars, stakeholders en geïnteresseerden uit de 
sector (zowel uit Flevoland als daarbuiten). De dag, 
georganiseerd in de Agora te Lelystad, bestond uit een 
groot aantal postersessies (onderwerpen gezien in de 
toekomst van Vrijetijd in Flevoland) en een afsluitende 
discussie tussen Commissaris van de Koningin Leen 
Verbeek en Guido van Woerkom (ANWB). Het aantal 
personen was circa 200. Voorafgaand aan het sym
posium hebben Toerisme Flevoland en NORT Flevo
land de activiteitenplannen aan de ondernemers in 
Flevoland gepresenteerd. Sinds NORT Flevoland ook 
binnen de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland werkt 
is het praktisch en versterkend om samen bijeenkom
sten te organiseren. Hiermee krijgen ondernemers 
een breed beeld van de mogelijkheden op het gebied 
van marketing, promotie, samenwerking en product
ontwikkeling. 

>ricf OOK ( k n l i n d - I t i komcnd 

3.2.4 Corporate activiteiten en 
communicatiemiddelen 

• Verzenden van de digitale nieuwsbrief (6 x per 
jaar). 

• Maandelijks artikel in de OMFL Nieuwsbrief. 
• Website Toerisme Flevoland als medium voor 

informatie, formulieren, huisstijlartikelen, logo's, 
rapporten en aanmeldingen voor activiteiten. 

• Persberichten van alle activiteiten worden in 
Flevoland verspreid om ook bewoners van Flevo
land op de hoogte te brengen van de inspanningen 
die Flevoland doet op het gebied van promotie. 

• Persberichten van alle activiteiten worden naar 
een breed persbestand verzonden. 

• Business Magazine Flevoland besteed per jaar 
minstens 2x aandacht aan activiteiten van 
Toerisme Flevoland, dit jaar 'Flevoland Pakt Uit!', 
'de Monitor voor Toerisme en Recreatie Flevoland 
2011' en de 'Vakantiebeurs'. 
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K a n s e n v o o r F l e v o l a n d e n 
e x t r a p r o j e c t e n 
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Binnen het programma Kansen voor Flevoland van de 
OMFL, Syntens en KvK, is ook een hoofdstuk gewijd 
aan de sector Toerisme. Deze paragraaf geeft Toerisme 
Flevoland en per september 2011 ook NORT Flevo
land gelegenheid nieuwe initiatieven, onderzoek en 
vragen uit de markt te beantwoorden en eventueel 
als project uit te voeren. Het gaat om het initiëren 
en of aanjagen van projecten, of het uitvoeren van 
specifieke opdrachten, welke niet passen in het pak
ket van activiteiten welke uitgevoerd worden conform 
de subsidieopdracht. Vaak is bij de start van een ont
wikkeling niet duidelijk of Toerisme Flevoland ook een 
rol bij de uitvoering kan spelen. Toch hecht Toerisme 
Flevoland veel belang aan het feit juist de marketing 
en promotiekant bij alle mogelijke projecten vanaf 
aanvang mee te nemen. Onderstaand een aantal 
voorbeelden van activiteiten die in dit kader zijn uit
gevoerd en die hebben geleid tot de opdracht voor 
het uitvoeren van een project. • 



Kansen voor Flevoland en extra projecten 

4.1 Streekproducten Flevoland 

Onderzoek naar de behoefte en het gebruik van 
streekproducten bij horeca en leveranciers om te 
komen tot een projectplan voor streekproducten. 
Resultaten van het onderzoek zijn in 2011 tevens ge
deeld met het Centrum Biologische Landbouw. Deze 
organisatie heeft een groot project over streekpro
ducten ingediend bij Leader-i-. Toerisme Flevoland 
heeft voor dit plan geadviseerd bij het maken van 
het marketing- en communicatieplan en heeft daarna 
de opdracht gekregen de marketing- en communicatie
activiteiten voor het onderdeel Week van de Smaak 
voor de jaren 2011, 2012 en 2013 uit te voeren. 

Toerisme Flevoland is vanaf september 2011 coördi
nator voor de uitvoering van de Week van de Smaak. 
Omdat voedsel heel sterk met een regio verbonden is 
(streekproducten) is het voor Toerisme Flevoland een 
mooie gelegenheid om Flevoland ook op het gebied 
van smaak op de kaart te zetten. Het evenement 
(wordt in elke provincie georganiseerd) bestaat uit 
een scala van kleine evenementjes en activiteiten die 
de consument dichter bij het voedsel uit de regio 
brengen. Toerisme Flevoland maakt hiervoor een flyer, 
neemt het mee in haar eigen middelen zoals de web
site, de krant en verzorgt de perscontacten en bericht
geving. 

VVV vestiging Lelystad 

VVV vestiging Dronten (opening) 

VVV AGENTSCHAP 

4.2 Verbetering Flevolandse 
informatievoorziening 

Samen met gemeenten en bedrijfsleven wordt ge
streefd naar de verbetering en het uniform maken van 
de informatievoorziening voor geheel Flevoland. In 
2011 zijn, naast de bestaande VW vestigingen (Almere, 
Noordoostpolder en Zeewolde) en de 37 Toeristische 
Info- en Serviceposten, in Dronten en Lelystad agent
schappen gerealiseerd. Beide gemeenten hebben 
Toerisme Flevoland gevraagd als licentiehouder VW 
op te treden. Dit geeft deze twee gemeenten de 
gelegenheid een minder zwaar en kostbaar service
pakket van WV Nederland af te nemen en toch te 
zorgen voor een goede uniforme wijze van informatie
voorziening. Toerisme Flevoland is als licentiehouder 
verantwoordelijk richting VVV Nederland. De uitvoe
ring van de agentschappen wordt gedaan met de 
contractpartners van Toerisme Flevoland, zijnde City 
Marketing Lelystad en de Flevomeerbibliotheek in 
Dronten. 17 



Kansen voor Flevoland en extra projecten 

4.3 Grootste Kampeerweekend van 
Nederland 

Ondernemers uit de Noordoostpolder en de VVV 
Noordoostpolder zijn samen op zoek gegaan naar 
een evenement dat de Noordoostpolder op de kaart 
kan gaan zetten. Het moest de regio positief onder
scheiden als regio waar je ook prachtig kunt verblijven. 
VVV Noordoostpolder heeft hiervoor samen met tal 
van ondernemers het project Uit-jeTent bedacht. Een 
kampeerweekend in de Noordoostpolder, waarbij 
er op allerlei locaties campingfaciliteiten worden 
ingericht. Toerisme Flevoland is vanaf het begin 
betrokken als partner met kennis van de marketing 
en communicatie. 
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Na het initiëren en adviseren bij het schrijven van 
het marketing en communicatieplan heeft Toerisme 
Flevoland de opdracht gekregen om voor 2011 een 
media- en middelenplan te schrijven en ook de uit
voering van dit plan op zich te nemen. Dit behelst 
het coördineren en uitvoeren van de inkoop van de 
mediakanalen om zo optimaal mogelijk een groot 
bereik onder potentiële kampeerders te realiseren. 

4.4 NORT 3.0 

De stichting NORT, bestaande uit de branches, KvK, 
gemeenten en provincie, hebben tot 2011 zorg ge
dragen voor het project. NORT Flevoland werkte in 
Flevoland als zelfstandige projectorganisatie in project-

NVRT 
FLEVOLAND 

kwaliteit in horeca, watersport en recreatie 

periodes van drie jaar, gefinancierd uit verschillende 
bronnen. Einde 2010 is NORT met de OMFL in gesprek 
gegaan om gezamenlijk zorg te dragen voor een ver
volg van NORT. Gezamenlijk is er een nieuw projectplan 
geschreven (NORT 3.0 2011 - 2013) en is er gezorgd 
voor draagvlak, ook financieel. In maart 2011 zegt ook 
de provincie een financiële bijdrage toe, nadat ook de 
partners, branches, KvK en gemeenten financieel bij
dragen aan het project. Vanaf september 2011 is NORT 
een onderdeel van de OMFL en vormt zij samen met 
Toerisme Flevoland het team Leisure bij de OMFL. 
Kwaliteitsverbetering en professionalisering van 
toeristisch-recreatieve sector in Flevoland blijft de 
focus van NORT Flevoland. In de laatste vier maanden 
van 2011 zijn daarvoor diverse activiteiten opgezet 
en uitgevoerd. Naast de individuele ondersteuning 
aan ondernemers, diverse workshops, thema- en 
netwerkbijeenkomsten, een pilotproject doelgroep
profilering Watersportsector en de begeleiding van 
een mogelijk samenwerkingsinitiatief Culinair Flevoland 
is een bijzonder duurzaamheidsproject opgezet. 
Negen toeristisch-recreatieve bedrijven uit Flevoland 
nemen deel aan het project 'Verdienen aan duurzaam 
ondernemen', een traject om de bedrijfsvoering te 
verduurzamen. Doorlichtingen, kennisuitwisseling via 
een platform en themabijeenkomsten maken onder 
andere deel uit van dit project. Duurzaamheid is een 
belangrijk thema waar NORT Flevoland zich ook na 
dit project op zal blijven richten. 

4.5 Cultuurmarketing 

Provincie Flevoland heeft een groot aantal prachtige 
culturele items. Van theatervoorstellingen, festivals, 
kunst tot prachtige klassieke evenementen en de 
grootse landschapskunst. Binnen de marketing en 
promotie van Flevoland heeft dit culturele aanbod 
altijd een plek gekregen. Provincie Flevoland, als 
subsidieverlener van een groot aantal culturele 
instellingen en activiteiten, wil de waarde van deze 
activiteiten ook benutten als waarde voor gebieds
promotie. Toerisme Flevoland, heeft in opdracht van 
de provincie, een marketing- en communicatieplan 
uitgevoerd, met als doel Flevoland te laten zien als 
een cultureel waardevolle provincie. Er is gekozen 
voor het cultuurmagazine 'Op de zeebodem', een 



Kansen voor Flevoland en extra projecten 

•• 
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reeks van achterpagina-advertenties in de NRC en 
NRC Next, weekkalenders in de lokale kranten, pers
nieuwsbrieven en consumentennieuwsbrieven, en 
natuurlijk een speciale pagina binnen OOKFIevoland.nl. 

4.6 Flevius Award 2011 

De coördinatie en organisatie is de afgelopen twee 
jaren in handen geweest van NORT Flevoland en 
Toerisme Flevoland. De opdracht (en daarmee een 
groot deel van de financiering) voor een derde Flevius 
Award is in oktober 2011 door de provincie Flevoland 
gegarandeerd. Om deze reden is de Flevius Award 
2011 op 18 januari 2012, tijdens de Flevius Parade 
in de Agora Theater & Congrescentrum uitgereikt. 
Alle voorbereidingen zoals het vastleggen van het 
programma, de sprekers, maar ook het proces van 
inschrijving en selectie van de kanshebbers hebben 
vooral in 2011 plaatsgevonden. 

4.7 25 jaar Flevoland/Flevoland Pakt 
Uit! (joint promotion met ANWB) 

Provincie Flevoland is in 2011 jarig. De provincie 
besteedt veel aandacht aan dit jubileum door in het 
hele jaar diverse activiteiten te organiseren in de 
verschillende sectoren waar de provincie bij betrok
ken is. Een van de sectoren is Toerisme en Recreatie. 

Provincie Flevoland heeft samen met de ANWB en 
Toerisme Flevoland het idee opgevat een dag te 
organiseren waar je de mooiste activiteiten van 
Flevoland kan beleven, onder de titel 'Flevoland Pakt 
Uit!' Alle gemeenten in Flevoland zijn betrokken 
bij het evenement, zodat er in elke gemeente een 
aantal activiteiten te beleven zijn. 

I O I ^ : = ^ 7 c " ^ " " ' ' "d Pakt Uit! 

De ANWB heeft het evenement opgepakt in haar 
media-uitingen, maar heeft ook voor vele evenement
materialen en vrijwilligers ter ondersteuning van de 
organisatie gezorgd. Toerisme Flevoland heeft het 
evenement in al haar uitingen veel aandacht gegeven. 
Zo heeft zij gezorgd voor de koppeling tussen de 
ANWB website en de data van de evenementen, de 
pers en communicatie rondom het evenement, de 
social media-berichten en tot slot voor de invulling 
van het programma. 
Verspreiding van het persbericht 25 jaar Flevoland 
naar de media contacten van NBTC Duitsland heeft 
25 artikelen met een mediawaarde van € 67.301 
opgeleverd. 
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F i n a n c i e e l o v e r z i c h t 

Eindafrekening promotionele activiteiten 2011 (exclusief organisatiekosten en BTW) 
Omschrijving Begroting Losten Baten Saldo 

(Bedragen in euro's! 

Internet en database 29.500 19.221 850 11.129 
OOK Flevoland Branding 39.500 56.046 2.000 -14.546 
Beurzen 70.000 65.920 14.207 18.287 
Eigen drukwerk /uitgaven 29.000 65.525 40.485 3.960 
Media-inkoop 168.000 200.958 4.230 - 28.728 
Toeristische Info- en Serviceposten 5.000 25.517 21.252 735 
Overige 17.000 6.666 - 10.334 
Totale projectkosten (exclusief BTW) 358.000 439.853 83.024 1.171 

Ontvangen subsidie provincie Flevoland 358.000 
Saldo Baten & Lasten 356.829 
Resterend/onderschrijding subsidie 2011 1.171 
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6.1 Campagnes en media 

De opgezette campagne met de pay-off Flevoland. 
Avontuurlijk Dichtbij, zal in 2012 vervolgd worden. 
De resultaten van de inzet van 2011 laten zien dat de 
positionering prikkelend is, mensen zijn nieuwsgierig 
naar de beelden, maar er is nog geen daadwerkelijke 
aanleiding om tot actie te komen. In het eerste kwar
taal van 2012 wordt juist een actiematige campagne 
opgezet. Toerisme Flevoland wil binnen het thema 
Flevoland. Avontuurlijk Dichtbij, consumenten uit
dagen op avontuur te gaan in Flevoland. Het gegeven 
'onbekend maakt onbemind' en het feit dat mensen 
graag ervaringen delen zijn de ingrediënten voor een 
campagne 'Avonturiers Gezocht M/V'. Consumenten 
maken door middel van aanmelding kans op een 
avontuur in Flevoland. De avonturen zijn activiteiten 
van een dagje zeilen op de Randmeren, outdooractivi-
teiten in de bossen tot een survivalovernachting in de 21 



Een doorkijkje naar 2012 

FLEVOLAND. AVONTUURLIJK DICHTBIJ. 
www.ookflevoland.nl 

Stille Kern bij Zeewolde. Voor het bedrijfsleven een 
mooie kans om hun activiteit op een andere manier 
en via heel andere kanalen bekendheid te geven. 
Naast bovenstaande zelfstandig uit te voeren cam
pagne is het zeker dat voor de bewerking van de 
buitenlandse markt, ook dit jaar weer met het NBTC 
samengewerkt wordt. Voor Duitsland en België zal 
de Watersportcampagne weer uitgevoerd worden. 
Voor de overige onderwerpen zal Toerisme Flevoland 
met name kiezen voor Duitsland en inzetten op een 
internetcampagne en persactiviteiten. 

6.2 Internet 
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Medio 2012 zal Toerisme Flevoland een nieuwe web
site lanceren. De overstap naar het nieuwe database
systeem NDTRC is nodig en bovendien is de huidige 
website verouderd. 
De keuze voor welke website en met welke partner 
er gewerkt gaat worden is nog niet bekend. 

6.3 VVV Flevoland 

W V Nederland gaat vanaf 2013 een ander kosten-
systeem hanteren waardoor het voor gemeenten 
duurder wordt om een eigen licentie af te nemen. Al 
eerder is er gesproken over nog meer samenwerking 
op het gebied van de informatievoorziening. 

Toerisme Flevoland zoekt samen met gemeenten en 
WV-organisaties naar de meest efficiënte wijze van 
organisatie, waarbij de kwaliteit van de informatie
voorziening (zowel digitaal als fysiek) gewaarborgd 
moet zijn. 

6.4 Initiëren en aanjagen van diverse 
projecten 
(Leisure Flevoland waarin Toerisme Flevoland 
en NORT Flevoland samen participeren) 

Een aantal voorbeelden: 

6.4.1 DTA+ academie 
Als vervolg en verdieping van de Dag van de Toeristische 
Ambassadeurs het initiëren van een serie kennis
bijeenkomsten op het gebied van gastheerschap en 
regiokennis. De doelstellingen van de DTA+ academie 
zijn het vergroten van de regiokennis bij ondernemers 
en medewerkers in de toeristisch-recreatieve branche 
en het vergroten van het gastheerschap en erkenning 
van de ambassadeursrol. Hierdoor worden de her
halingsbezoeken bevorderd en nemen de bezoeken 
aan de activiteiten in de regio toe. 



Een doorkijkje naar 2012 

6.4.2 Zakelijk toerisme 
De toeristisch-recreatieve sector in Flevoland speelt 
nog onvoldoende in op de kansen van het zakelijk 
toerisme. De groep aanbieders in Flevoland kenmerkt 
zich door een aantal grote spelers en een groot aan
tal middelgrote/kleine spelers. Bij de laatste groep 
ontbreekt het vaak aan kennis over hoe deze markt 
te benaderen. Vanuit de middelgrote dagrecreatieve 
ondernemers heeft OMFL Leisure de vraag gekregen 
om de samenwerking en kennisuitwisseling onder de 
verschillende aanbieders te coördineren. De zakelijke 
markt vraagt een andere benadering dan de recrea
tieve markt. Doel van het cluster is om deze groep 
aanbieders, zowel dag- als verblijfsrecreatieve 
bedrijven, beter voor te bereiden op deze (nieuwe) 
doelgroep. 

6.4.3 Fietsplan 
Jaarlijks wordt er 400 miljoen euro aan consumpties 
genuttigd tijdens fietstochten en 350 miljoen wordt 
besteed aan meerdaagse tochten. Voor de toeristisch-
recreatieve branche is dit ook een interessant gegeven. 
De gemeenten Lelystad, Zeewolde, Dronten en de 
provincie Flevoland zijn momenteel bezig om tot 

plan van aanpak te komen voor het dichten van het 
fietsknooppuntennetwerk. Ook dit biedt kansen om 
Flevoland als fietsprovincie op de kaart te zetten. 
OMFL Leisure wil samen met ondernemers komen 
tot een plan om de kansen van het fietsknooppunten
netwerk maximaal te benutten. Hierbij valt te denken 
aan productontwikkeling en de daaruit voortvloeiende 
promotie. 

6.4.4 Branding Flevoland 
Flevoland heeft als provincie op het gebied van 
toerisme en recreatie de positionering gekozen dat 
Flevoland een destinatie is waar je kunt pionieren en 
op avontuur gaat. In de marketingcampagnes wordt 
deze positionering gebruikt om Flevoland als een 
buitengewoon avontuur te presenteren. Behalve het 
communiceren over de destinatie is het van belang dat 
het aanbod ook aanvullend is op deze positionering, 
oftewel dat de branding van het gebied juist ook 
ondersteund wordt door het aanbod. Dit betekent 
ook dat nieuw te ontwikkelen attracties en of evene
menten binnen deze positionering passen. 
NORT Flevoland en Toerisme Flevoland trekken samen 
op om ondernemers te stimuleren en te ondersteunen 
bij het branden van hun onderneming in het kader van 
positionering. 
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Campagnebeelden 2011/2012 

GEWOON FLEVOLAND! 
FLEVOLAND. AVONTUURLIJK DICHTBIJ. 
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Organisatie 

Vanaf 1 maart 2007 is Toerisme Flevoland gestart 
als bedrijfsonderdeel van de Ontwikkelingsmaat
schappij Flevoland bv (OMFL). De OMFL is een 
besloten vennootschap waarvan 100% van de 
aandelen in handen is van de provincie Flevoland. 
De directeur van de OMFL is eindverantwoordelijk 
voor de correcte uitvoering van het marketingplan 
van Toerisme Flevoland en de financiële verant
woording. In de statuten van de OMFL is vastgelegd 
voor welke besluiten de goedkeuring van de directie 
en van de Raad van Commissarissen nodig is. 

De marketingmanager Toerisme Flevoland valt 
hiërarchisch onder de directeur en rapporteert 
direct aan hem. De administratie en controle zijn 
bij de OMFL ondergebracht. 

Vanaf 2011 is het bedrijfsonderdeel uitgebreid met 
NORT Flevoland. Beide organisaties behouden in 
eerste instantie hun eigen merknaam onder de 
gezamenlijke titel Leisure Flevoland. 

Toerisme Flevoland is gevestigd in het kantoor van de 
OMFL B.v. in het Ondernemingencentrum Flevoland 
te Lelystad. 

Raad van Advies 
Om goede contacten te onderhouden met het bedrijfs
leven en als organisatie te kunnen werken vanuit 
de vraag van het bedrijfsleven, is er een Raad van 
Advies opgericht die Toerisme Flevoland gevraagd 
en ongevraagd adviseert. 

Er werkten in 2011 vier personen voor Toerisme 
Flevoland: 
• Rinkje Tromp, 

teamleider (32 uur); 
• Annerieke Veldkamp, 

projectleider (34 uur); 
• Tanja van Bockel, 

projectassistent (20 uur). 
• Joekie Post, 

projectassistent (16 uur). 

NORT Flevoland: 
• Jacqueline Lijs 

projectleider (27 uur); 
• Alida van Evert 

projectleider (20 uur); 
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Naam persoon Naam organisatie Functie RvA 
Roely Graman Almere Marktonderzoek Advies Voorzitter 
Lisan Kox Marina Muiderzand Raadslid 
Erik Hellendoorn Best Western Hotel 't Voorhuys Raadslid 
Jacob van Olst Stichting Klimaatlandschap Nederland Raadslid 
Jan Reuvers Walibi World-CDA Parks Raadslid 
Peter Hoorneman Center Pares De Eemhof Raadslid vanaf mei 2009 



Overzicht Pers & Publiciteit Toerisme Flevoland 2011 

Internationaal 
Pers en Publiciteit 

België 
Datum 
27- 04-11 
28- 07-11 

Du i t s l and 
Datum 
01-02-11 
11-03-11 
29- 04-11 
01- 05-11 
06-05-11 
08-05-11 
10-05-11 
10- 05-11 
11- 05-11 
12- 05-11 
12-05-11 
16-05-11 
18- 05-11 
20- 05-11 
21- 05-11 
21-05-11 
21-05-11 
21-05-11 
21- 05-11 
22- 05-11 
25- 05-11 
26- 05-11 
28-05-11 
03-06-11 
14- 06-11 
15- 06-11 
19- 06-11 
02- 07-11 
15-07-11 

Enge land 
Datum 
06-01-11 
01-02-11 

Publico tie/Kran t/Website 
Knack Weekend (BE) 
NBTC (BE) 

Publicatie/Kran t/Website 
Garten Traume 
FVW Daily ITB 
WeltOnl ine.de 
WELT am SONNTAG 
Tourist-Online.de 
Berliner Morgenpost 
BeLocal.de 
Rhein-Zeitung 
Rhein-Bote 
Genussmaenner.de 
Ludwigsburger Wochenblat t 
Der Westen 
Kölner Stadt-Anzeiger 
Markische Allgemeine 
Freies Wor t 
Grafschafter Nachrichten 
Kieler Nachrichten 
Neue Presse, Coburg 
Südthüringer Zeitung 
FineArtReisen 
Neue Osnabrücker Zeitung 
Reise-Pilot.de 
Westdeutsche Zeitung 
Benio.de 
Augsburger Allgemeine 
Yacht.de 
Extra Tipp AM SONNTAG 
Schwarzwalder Bote 
Yacht.de 

Publicatie/Krant/Website 
CNN Traveller.com (EN) 
Western Morn ing News (EN) 

Nieuwsbrieven 

Duitsland 
Datum Publicatie/Krant/Website 
september Prisma.de 
maart t / m mei WEB.de 
juni NBTC Duitsland - Watersport 
jul i NBTC Duitsland - Watersport 
augustus NBTC Duitsland - Watersport 

Titel 
Nederland waar het water je beweegt 
Fietsen in Flevoland op Euroreizen.be 

Titel 
Unterwegs... in Flevoland 
Amsterdam entdeckt sein Umland 
Flevoland - Uriaub unter dem Meeresspiegel 
Ferien in Flevoland 
Flevoland-Urlaub in den Niederlanden 
Ferien in Flevoland 
25 Jahre Flevoland - Als Insein zum Festland wurden 
Insein auf dem Trockenen: Hollands jüngste Provinz 
Als Insein Festland wurden 
Als Insein Festland wurden: Flevoland feiert Geburtstag 
Reisebild-Geschichte 
Wie Urk aufs Festland kam 
Hollands jüngste Provinz feiert 
Flevoland feiert 25. Geburtstag 
Niederlandisches Flevoland feiert seinen 25. Geburtstag 
Als Insein zum Festland wurden 
Flevoland feiert 25. Geburtstag 
Niederlandisches Flevoland feiert seinen 25. Geburtstag 
Niederlandisches Flevoland feiert seinen 25. Geburtstag 
Die Provinz Flevoland feiert den 25. Geburtstag 
Das Land 5 Meter unter dem Meeresspiegel 
Provinz Flevoland feiert den 25. Geburtstag 
Feiern auf einstigem Meeresgrund 
Familienurlaub in Flevoland 
Feiern auf ehemaligem Meeresgrund 
Holland-Spezial: Alle infos für den Sommer 
Festland unter dem Meeresspiegel 
Insein auf dem Trockenen 
Das Filetstück des Landes 

Titel 
Holland: Reclaims Surprises in Flevoland 
Architecture, artists and forts - there's more to Holland 
than tulips 

Titel 
Durchatmen... Kopf lüften... Fievoland entdecken! 
Neues Land, Neuer Geist 
Hier bleibt kelner t rocken 
Flevoiand geht App! 
Fievoland: Stolz, jung und abwechslungsreich! 27 



Nationaal 

Pers en Publiciteit 

Datum Publicatie/Krant/Website Titel 
11-01-11 Hart van nederland.nl Flevoland bestaat 25 jaar 
11-01-11 Hart van nederland.nl Flevoland feest in de polder! 
11-01-11 Nieuwsbank.nl Flevoland Pakt Uit! op toerismebeurs 
12-01-11 Nieuwsbank.nl Lelystad presenteert zich op Vakantiebeurs 2011 
12-01-11 Tourpress.nl Op avontuur in Flevoland 
15-01-11 LIFT Magazine 25x Flevoland 
01-02-11 Falk.nl Recreatiekaart Flevoland 
01-02-11 Kampeerauto De Noordoostpolder route met bezienswaardigheden 
01-02-11 Libelle Time Out Flevoland 
01-03-11 Buitenleven De leukste adressen van Almere 
01-03-11 Buitenleven Vroli jk voorjaar de tu inen van Lipkje Schat uit Bant 
01-03-11 Vakantie en Vrije Tijd Uniek Kamperen in de Noordoostpolder Uit- jeTent 
02-03-11 Tourpress Holland Uniek kamperen in de Noordoostpolder 
05-03-11 Telegraaf 25 jaar Flevoland 
05-03-11 Telegraaf.nl Reiskrant 25 jaar Flevoland 
09-03-11 Blikopnieuws.nl Weer VVV informatievoorziening in Dronten en Lelystad 
09-03-11 HorecaNederland.nl Toeristisch Flevoland beter op de kaart 
09-03-11 Tourpress.nl Weer VVV informat ievoorziening in Dronten en Lelystad 
11-03-11 Bibliotheekblad.nl VVV agentschappen in vestiging FlevoMeer Bibl iotheek 
01-04-11 ANWB Kampeerkrant Kamperen op de Bodem van de Zee Uit- jeTent 
26-04-11 Recron.nl Uit-jeTent Flevoland 
30-04-11 De Telegraaf Flevoland..., je voelt de ru imte ! 
30-04-11 fd . Persoonlijk De roos van Saron 
01-05-11 Digitale Publicatie Flevoland Pakt Uit! 
02-05-11 Tourpress.nl Flevoland Pakt Uit ! op 21 mei 
05-05-11 NRC-next Highlights van Almere en Lelystad 
05-05-11 Red. Uit-jeTent ND 
09-05-11 Tourpress.nl Nieuw boekje met rijke inhoud op de zeebodem 
25-05-11 Tourpress.nl Kampeerweekend in Noordoostpolder groot succes 
26-05-11 Tips-Trips.nl Kampeerweekend zet Noordoostpolder op de kaart 
14-07-11 Lekkerweg.nl Lekker weg in eigen land - Flevoland 
22-07-11 Pretwerk.nl Help! Mi jn gemeente doet aan citymarketing... 
15-09-11 Tourpress.nl Stand van ook Flevoland druk bezocht op SOPIusBeurs 
15-09-11 Wereldt i jdschri f t .n l Stand van ook Flevoland druk bezocht op SOPIusBeurs 
01-10-11 Week van de Smaak krant Lunchen in de boomgaard (Dronten) 
07-10-11 Recron.nl Wie win t de Flevius Award 2011? 
07-10-11 Tourpress.nl Wie win t de Flevius Award 2011? 
11-10-11 De Volkskrant Lelystad knokt voor een beter imago 
11-10-11 NRIT Actueel 1,3 mil joen Nederlanders op herfstvakantie 
05-11-11 Pretwerk.nl Kansen voor vri jet i jdssector Flevoland 
10-11-11 Tourpress.nl Dag in teken van Toerisme en Recreatie groot succes 
31-12-11 De Telegraaf Futuristisch f ietsen in Flevoland 
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Advertenties 

Datum Publicatie/Krant/Website 

05-01-11 Op Lemen Voeten 
12-01-11 Wegwijzer Vakantiebeurs 

18-02-11 Libelle 
11- 03-11 Libelle 
2 1 - 03-11 New Land Metropoolregio Amsterdam 
31-03-11 ANWB Kampeerkrant 
01-04-11 Nationale Recreatiekrant 
01-04-11 Recreatiekrant Friesland 
08-04-11 Margriet 
22- 04-11 De Stentor (Vechtdal/Hardb) 
28-04-11 De Stentor (Apeldoorn) 
28-04-11 De Stentor (Epe/Vaassen) 
28-04-11 De Stentor (Vechtdal/Hardb 
28-04-11 De Stentor (West Veluwe) 
28-04-11 De Stentor (Zwolle/Kampen) 
30-04-11 De Telegraaf 

30-04-11 Telegraaf Vakantiespecial 
01-05-11 ANWB Kampioen 
01-05-11 ANWB Kampioen 
01-05-11 Zomerkrant Zuidwest Friesland 
04- 05-11 Stedendriehoek 
05- 05-11 Met ro 
12- 05-11 De Stentor (Apeldoorn) 
12-05-11 De Stentor (Epe/Vaassen) 
12-05-11 De Stentor (Vechtdal/Hardb) 
12-05-11 De Stentor (West Veluwe) 
12-05-11 De Stentor (Zwolle/Kampen) 
18-06-11 De Telegraaf 
21-06-11 Met ro 
21-06-11 Programma boekje Flevo Food Festival 
23- 06-11 Met ro 
01-10-11 Week van de Smaak Poster 

Titel 
Advertent ie Ook Flevoland 
Win één van de zeven avontuurl i jke overnachtingen 
in Flevoland 
Er Op Uit Uit-jeTent 
Kom kamperen in de Noordoostpolder - Uit-jeTent 
Discover New Land Brochure 
Uit-jeTent 
Ontdek Flevoland op de fiets 
Uit-jeTent 
Kom kamperen in de Noordoostpolder - Uit-jeTent 

Uit-jeTent Weekend 
Uit-jeTent Weekend 
Uit-jeTent Weekend 
Uit-jeTent Weekend 
Uit-jeTent Weekend 
Uit-jeTent Weekend 
Meimaand f ietsmaand 
Flevoland je voelt de ruimte en f ietsvriendeli jkheid 
Uit-je Tent 'Met zijn allen in een ten t ' 
ANWB en Flevoland t rakteren op 21 mei 
Uit-jeTent Weekend 
Uit-jeTent Weekend 
Flyer bevrijdingsfestival 
Uit-jeTent Weekend 
Uit-jeTent Weekend 
Uit-jeTent Weekend 
Uit-jeTent Weekend 
Uit-jeTent Weekend 
Bataviahavendagen 
Festival Afrique-Carib met logo OOK Flevoland 
Leuke uitt ips? Kijk dan op www.ookf levoland.nl 
Festival Afrique-Carib met logo OOK Flevoland 
Ook Flevoland Logo 

05-05 to t 25-08-11 NRC Next & NRC Handelsblad Cultuur Supplement 6x achterpagina en 17x weekkalender 

Week 14 Abri's parkeergarage Zwolle/Apeldoorn Uit-jeTent Weekend 
Week 14 AO Bord in Heereveen Uit-jeTent Weekend 

Nieuwsbrieven 

Datum Publicatie/Kran t/Website 
07-04-11 Plusonline 
01-06-11 VVVNederland 
23-06-11 Holland.com 
19-07-11 NRIT Actueel 

Titel 
Advertorial Uit-jeTent 

Nederland, waar het water je beweegt 
Flevoland richt Congresbureau op 
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Regionaal 

30 

Pers en Publiciteit 

Datum Publicatie/Krant/Website Titel 
03-01-11 Handel en Wandel VVV Dronten bl i j f t open 
10-01-11 Krantvanflevoland.nl Uitpakken op toerismebeurs 
11-01-11 De Stentor (Flevoland) Flevoland Pakt Uit ! op zaterdag 21 mei 
11-01-11 Flevoland.nl Flevoland Pakt Uit! op toerismebeurs 
11-01-11 Omroepflevoland.nl Provincie pakt uit op Vakantiebeurs 
12-01-11 Krantvanflevoland.nl Vakantiebeurs 2011 : Op avontuur in Flevoland 
13-01-11 De Stentor (Flevoland) Uit-jeTent tonen hoe mooi Noordoostpolder is 
13-01-11 Het Weekblad De Noordoostpolder Vakantiebeurs: Op avontuur in Flevoland 
01-02-11 Jelle leeft Jan van Urk Ambassadeur van Urk 
01-02-11 Jelle leeft Maart Roert zijn staart 
02-02-11 Flevopost (Dronten/Zeewolde) ANWB-topman te gast bij VVV 
02-02-11 Flevopost (Dronten/Zeewolde) Groei is uit toeristische Zeewolde 
10-02-12 Almerevandaag.nl Flevoland zoekt avonturiers 
14-02-11 ProvincieFlevoland.nl Randmeer en meer 
27-02-11 Bedrijfskringlelystad.nl Aankondiging Dag van de Toeristische Ambassadeurs 2011 
02-03-11 Almere DEZE WEEK Gedeputeerde Andries Greiner in Almere voor 

jarig Flevoland 
02-03-11 KvK.nl Flevoland: Dag van de Toeristische Ambassadeurs 
09-03-11 De Stentor.nl VVV bl i j f t behouden voor Dronten 
09-03-11 Flevopost.nl Toeristisch Flevoland beter op de kaart 
09-03-11 Krantvanflevoland.nl NORT Flevoland: Verder onder de paraplu van de OMFL 
09-03-11 Krantvanflevoland.nl Toerisme Flevoland l icent iehouder 
09-03-11 Flevopost.nl Toeristisch Flevoland beter op de kaart 
10-03-11 Radiozeewolde.nl Arie van der Mee ambassadeur voor Toerisme Flevoland 
11-03-11 Almerevandaag.nl NORT onder paraplu OMFL 
11-03-11 Bhznet.nl VVV agentschap óók in Bibliotheek 
11-03-11 De Almare.nl Dag van Toeristische Ambassadeurs levert veel energie 
11-03-11 Flevoboulevard.nl VVV agentschap Dronten in Bibliotheek 
11-03-11 Flevocourant.nl VVV in FlevoMeer Bibliotheek 
12-03-11 Dronten.nl VVV agentschap ook in bibl iotheek 
14-03-11 Het Urkerland Caroline Kramer beste Flevolandse VVV'er 
15-03-11 Opurk.nl Caroline Kramer beste Flevolandse VVV'er 
16-03-11 Krant van Flevoland VVV's voor Dronten en Lelystad 
17-03-11 Het Weekblad De Noordoostpolder Stevige tentcampagne Uit-jeTent 
21-03-11 De Zeewoldenaar.nl Jubi leumedit ie Recreatiekaart Flevoland 
01-04-11 Jelle leeft Andries Greiner High-lights van Flevoland 
01-04-11 Jelle leeft Uit-jeTent in de Noordoostpolder 
01-04-11 Jelle leeft Veelzijdig jubi leumfeest je Flevoland Pakt uit 
01-04-11 Krant van Flevoland 25 jaar Flevoland Pakt Uit ! 
01-04-11 Krant van Flevoland 25 jaar Uit-jeTent 
02-04-11 Rondje IJsselmeer 2011 
08-04-11 Omroepflevoland.nl (Radiointerview) Noordoostpolder: Zorggroep biedt zorg aan op de camping 
17-04-11 Krantvanflevoland.nl Toerisme Flevoland: Op volle kracht vooru i t ! 
21-04-11 Omroepflevoland.nl (Interview) Uit-jeTent 
28-04-11 Het Urkerland Flevoland Pakt Uit ! 
28-04-11 Het Urkerland Met een schatkaart door de t i jd reizen 
02-05-11 De Stentor.nl Feest rond 25 jaar Flevoland 
02-05-11 Uit indronten.nl Flevoland Pakt Uit ! - Kamperen op de Flevoboulevard 
03-05-11 Omfl.nl Flevoland Pakt Uit! op 21 mei 
09-05-11 De Stentor.nl Nieuw boekje Op de zeebodem 
10-05-11 Flevocourant.nl Flevoland Pakt Uit! in Lelystad 
10-05-11 Jonginlelystad.nl Flevoland Pakt Uit! in Lelystad 
10-05-11 Krantvanflevoland.nl Flevoland Pakt Uit! in Lelystad 



11-05-11 Flevopost 
11-05-11 Krant van Flevoiand 
14-05-11 Omroepflevoland.nl ( interview) 
17-05-11 Krantvanflevoland.nl 
18-05-11 Flevopost 
20-05-11 De Stentor.nl 
20-05-11 Krantvanflevoland.nl 
21-05-11 Omroepflevoland.nl 
22-05-11 De Stentor.nl 
23-05-11 Almerevandaag.nl 
24-05-11 Het Weekblad De Noordoostpolder 
24-05-11 Het Weekblad De Noordoostpolder 
24-05-11 Het Weekblad De Noordoostpolder 
30-05-11 Flevocourant.nl 

03-06-11 Lelystad geeft lucht 
13-06-11 Omroepf levoland.nl 
05-07-11 Flevocourant.nl 
11-07-11 Flevoland.nl 
14-07-11 Flevopost 
21-07-11 Lelystadnu.nl 
15-08-11 Flevocourant.nl 
01-09-11 Krantvanflevoland.nl 
13-09-11 Krantvanflevoland.nl 
28-09-11 Flevopost 
28-09-11 Krant van Flevoland 
01-10-11 Week van de Smaak 
11-10-11 Noordoostpolder.nl 
12-10-11 Krant van Flevoland 
12-10-11 Krant van Flevoland 
26-10-11 Flevopost 
16-11-11 Flevopost 
01-12-11 Business 
19-12-11 De Stentor (Flevoland) 

Stem op favoriete dagje uit in Flevoland 
Flevoland Pakt Uit! Provincie 25 jaar 
Over Flevoland gesproken - Interview Rinkje Tromp 
Leden ANWB: Flevoland pakt uit in Batavia 
FFIevoland Pakt Uit! op zaterdag 21 mei 
Duizend kampeerders in de Noordoostpolder 
Programma Flevoland Pakt Uit! 
Duizend kampeerders uit hun tent 
Duizenden vieren 25-jarig bestaan Flevoland 
Flevoland goed uitgepakt 
Kampeerders enthousiast over Uit-jeTent 
Uit-jeTent 'initiatief is een echte eye-opener'. 
Uit-jeTent om te proeven van de polder 
Nieuw VVV-agentschap geopend in Café Bij Max 
Toerisme begint met de juiste informatie 
Toeristische branche tevreden over Pinksteren 
Flevoland zet in op duurzame toeristisch-recreatieve sector 
Zomer: campagnetijd voor Toerisme Flevoland 
Toerisme Flevoland doopt initiatief zakelijke markt 
Campagnetijd voor Toerisme Flevoland 
Digitale informatiezuil in VVV-agentschap 
SOPIusBeurs OOK Flevoland deelt gratis bloembollen uit 
SSPIusBeurs: Drukte bij Flevoland stand 
Week lang smaakvol genieten in Flevoland 
SOPIusBeur s trekt 15.000 senioren 
Kaasboerderij Polderzoom in Dronten 
Flevoland promoot gebruik regionale producten 
Aanmelding Flevius Award is van start 
Toerisme Flevoland goed voor 575 miljoen 
Wie wint de Flevius Award 2011? 
Avontuur kernkwaliteit van Flevoland 
Avontuurlijk karakter Flevoland kenbaar maken 
Nog 25 kanshebbers over van 46 aanmeldingen voor 
Flevius Award 

Advertenties 

Datum Publicatie/Kran t/Website Titel 
01-03-11 Duurzaamheidskrant Flevoland Flevoland Pakt Uit! 
21-03-11 Lente edit ie Groningen NDC Mediagroep Uit-jeTent 
01-04-11 Flevopost - lezersaanbieding Recreatiekaart Flevoland jubi leumedi t ie 
11-04-11 De Stentor (Flevoland) Uit-jeTent 
11-04-11 Het Weekblad De Noordoostpolder Uit-jeTent 
14-04-11 Jelle leeft Flevoland Pakt Uit! 
22-04-11 De Stentor (Flevoland) Uit-jeTent weekend/ Stopperplaatsing 
28-04-11 De Stentor (Flevoland) Uit-jeTent Weekend 
02-05-11 Recreatiekaart Lezersaanbieding 
05-05-11 Cultuuragenda Logo Toerisme Flevoland 
05-05-11 Met ro Participatie bevrijdingsfestival Almere 
05-05-11 Participatie Bevrijdingsfestival Almere Programmaboekje 
05-05-11 Webbanner Participatie bevrijdingsfestival Almere 
12-05-11 Batavia Kortingsbon Flyer 
12-05-11 De Stentor (Flevoland) Uit-jeTent 
24-05-11 FlevoFoodFestival Logo Toerisme Flevoland op Homepage 
24-05-11 FlevoFoodFestival Profielpagina Toerisme Flevoland 
24-06-11 FlevoFoodFestival Programmaboekje 

11-05 to t 17-08-11 Flevopost & Almere Vandaag Totaal 8x Cultuurkalender 31 



Toerisme 

De marketing- en promotieactiviteiten van 

Toerisme Flevoland worden financieel mogelijk 

gemaakt door provincie Flevoland. 



Provincie Fievoland 
ONTVANGEN 

1 8 APR. 2012 

Postbus 123,8200 AC Lelystad 


