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Schriftelijke vraag van Marc Florquin 

van 20 juli 2020 

 
Directie Vrije tijd – dienst toerisme i.v.m. samenwerking Toerisme Vlaams-Brabant vzw en FERM vzw 

 

Met veel aandacht las ik het persbericht van zondag 19 juli 2020  ‘Druiventro(t)s, een seizoen vol 

pittige activiteiten’.  

Mooie initiatieven die de druivenstreek en al wat ze te bieden heeft, in de kijker zet. 

In hetzelfde bericht zie ik ook de voorstelling van 2 boeken, waarvan één boek ook een toeristische 

inslag heeft, uitgebracht door FERM vzw. 

Graag had ik het volgende vernomen :  

Wat omhelst de samenwerking tussen Toerisme Vlaams-Brabant vzw en FERM vzw inzake dit 

initiatief en waarom maakten zij deel uit van het persmoment? 

Welke (financiële) bijdrage levert FERM vzw aan dit initiatief en welke bijdrage levert de vzw 

Toerisme? 

Wie droeg de financiële kosten voor dit persmoment?  

Antwoord van 13 augustus  2020 

 
Betreft:  uw vraag van 20 juli betreffende de samenwerking tussen Toerisme Vlaams-Brabant vzw en 
FERM vzw 
 
Op vraag van de druiventelers, de landbouwdienst van de provincie en in partnerschap met de 
gemeentes Overijse, Huldenberg, Hoeilaart en Tervuren werd een plattelandsproject uitgewerkt om 
een teelthandboek en geschiedenis van de teelt van tafeldruiven vast te leggen. FERM VZW 
realiseerde dit in twee boekdelen. Toerisme Vlaams-Brabant leverde een inhoudelijke bijdrage voor 
het eerste deel. Aangezien de medewerkers en het doelpubliek voor een groot deel overlappen, werd 
er geen aparte boekvoorstelling georganiseerd vanuit de landbouwdienst. Corona-gewijs werd alles 
samengebracht in de jaarlijkse ‘eerste knip’ van de druivenregio, die door toerisme georganiseerd 
wordt. Toerisme heeft geen andere kosten gemaakt dan andere jaren, tenzij de corona-
beschermingsmaatregelen. De boekdelen worden niet gecommercialiseerd. Zij worden ter beschikking 
gesteld voor de productiekost van 5 euro en maken deel uit van de promotiebox ‘druiventrots’ die via 
regionale TV zouden verspreid worden.  
 

Schriftelijke vraag van Marc Florquin 

van 13 augustus 2020 

 
Directie Vrije tijd – dienst toerisme i.v.m. samenwerking Toerisme Vlaams-Brabant vzw en FERM vzw 

 

Ik kreeg geen antwoord op mijn vraag welke financiële bijdrage FERM VZW heeft geleverd aan dit 
initiatief waarin zij wel degelijk gepromoot worden. ( persvoorstelling enz.)  
 
Mag ik nogmaals vragen mijn vragen te bekijken en mij op deze een duidelijk antwoord te geven. 
 

Antwoord van 26 augustus  2020 

 
Betreft:  uw bijkomende vraag van 13 augustus betreffende de samenwerking tussen Toerisme 
Vlaams-Brabant vzw en FERM vzw 
 
 
De kostprijs van de catering en huur van materiaal van het persmoment bedroeg 1.597,05 euro 
inclusief BTW. Toerisme Vlaams Brabant heeft geen traditie om partners de factuur van 
persconferenties of bijeenkomsten door te schuiven. De bijdrage vanuit FERM vzw werd geleverd 
onder de vorm van 1000 boeken aan productieprijs inzetbaar tijdens diverse promotiecampagnes. 


