JAAR
VERSLAG
2021

‘21
HET JAAR IN
CIJFERS & BEELD
2021 was weer een bijzonder en uniek jaar. De corona pandemie zette ook dit jaar
wereldwijd het normale leven, werken en recreëren compleet op zijn kop .
Gedurende het hele jaar werden strenge lockdowns afgewisseld met een iets
vrijere samenleving en daardoor hebben we toch nog veel bezoekers in
Ootmarsum-Dinkelland mogen ontvangen. De promotiecampagne met een TV commercial op de landelijke televisie,
Elephant Parade Twente en de expositie Dinosaurus hebben zeker hun steentje
hieraan bijgedragen.

2.

LIVE MUZIEK OOTMARSUM

ALMELO NORDHORNKANAAL

VIERING 120 JARIG BESTAAN VVV (BESTUUR & MEDEWERKERS)

3.

MEER OVERNACHTINGEN
ONDANKS CORONA
Inkomend en binnenlands toerisme
In het jaarverslag 2020 konden we helaas nog niks vermelden over het corona effect in Dinkelland omdat op het moment van samenstellen van het jaarverslag nog geen cijfers van de gemeente waren ontvangen. Wij hadden wel vermoedens dat het aantal
overnachtingen in 2020 hoog zou zijn omdat het gedurende de hele zomer razend druk was in Ootmarsum-Dinkelland, maar dat
de teller uiteindelijk zo hoog zou eindigen was ook voor ons een positieve verrassing!
Het jaar 2020 kende dus een groei van ruim 4.000 overnachtingen ten opzichte van 2019. Ruim 400.000 overnachtingen dat is
natuurlijk een fantastisch resultaat.

404.293

399.329
365.236
299.491

2015

323.499

2016

336.363

2017

2018

2019

aantal overnachtingen

WAT IS HET EFFECT VAN CORONA IN DINKELLAND 2021 GEWEEST? Dit blijft nog even een vraag voor ons aangezien de cijfers van
2021 op dit moment nog niet beschikbaar zijn.

2020

* De jaarcijfers 2021 zijn helaas nog niet bekend
Hotels, pensions, appartementen, boerderijkamers
Recreatiewoningen 				
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2015

2016

100.227

140.072

48.715

56.313

2017

2018

139.702 156.019
55.787

57.709

2019

2020

162.492 146.217
65.773

69.605

Mobiele onderkomens, stacaravans en groepsacc.

150.549

127.064 140.874

151.508 171.064 188.471

Totaal 						

299.491

323.499 336.363

365.236 399.329 404.293

ONLINE BEREIK: WEER GROEI
Ootmarsum-Dinkelland is kunst & cultuur, puur en natuur... Daar haken we met al onze uitingen op in.
In 2021 hebben wij de site www.ootmarsum-dinkelland.nl verder geoptimaliseerd. Er is met name veel tijd
gestoken in SEO (website optimalisatie), beeldmateriaal en vertalingen in het Duits en Engels. In 2020 zagen we
een forse keldering van het aantal bezoekers aan de site, dit was natuurlijk het gevolg van de vele lockdowns
waarbij niks meer mogelijk was. Ook 2021 kende meerdere lockdowns maar we zien gelukkig weer een groei in het
aantal website bezoekers. Van 182.000 sessies in 2020 is het alweer gegroeid naar 205.000 sessies in 2021.

Wat we nu duidelijk kunnen zien is dat de mobiele telefoon het
heeft gewonnen van alle andere apparaten waarmee informatie
wordt gezocht. Maar liefst 71% bekijkt de info op de VVV site via
z’n mobiel. Dus dat de site er aantrekkelijk uitziet en responsive
is, is heel belangrijk. De VVV site is modern en overzichtelijk
ingedeeld en werkt met verschillende uitklapfuncties. Regelmatig
krijgen we de opmerking dat er heel veel informatie te vinden is en
dat het er visueel allemaal erg aantrekkelijk uitziet.
6%
23%
71%

MOBIEL 71%
DESKTOP 23%
TABLET
6%

w

Het Facebookbericht uit 2021 met de
meeste bereikte personen was het
bericht over de nieuwe pop-up store
van de Manderveense Aardbei op 6 mei
2021, dit bericht bereikte maar liefst
14.906 personen.

Sessies website

2019

In 2021 hebben 205.000 bezoekers de website
ootmarsum-dinkelland.nl bezocht. Dit is een
stijging van 13% t.o.v. 2020. Het aantal bezoeken
tijdens de Elephant Parade varieerde tussen de
5000 tot 8000 per week

ootmarsum-dinkelland.nl 227.000

De e-nieuwsbrief is 14 keer verstuurd, daarvan
gingen er 8 naar de ca. 8000 geïnteresseerde
consumenten in Nederland, België en Duitsland en
zijn er 6 B-to-B nieuwsbrieven naar onze VVV leden
gestuurd. Vergeleken met 2020 hebben we 8%
meer volgers op Facebook en 15% meer volgers op
Instagram.

Facebook:
VVV.Ootmarsum.Dinkelland 6.180
Instagram:
vvv_ootmarsumdinkelland
876
Volgers social media
2016

Zie de tabellen hiernaast voor het totaal aantal
volgers per kanaal in de afgelopen drie jaar.

Volgers social media

Aantal posts Facebook:
Aantal posts Instagram:

2019

2020

2021

182.000 205.000

2020

2021

6.635

7.186

1.207 1.395
2017
2018

298
104
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ONLINE EN OFFLINE
PROMOTIECAMPAGNES
“Het belangrijkste is om Ootmarsum-Dinkelland als geheel te promoten, en daarmee
de naamsbekendheid en het imago te versterken”.
Vanwege corona hebben we vooral de rust en de ruimte onder de aandacht gebracht. We zagen dat vooral drukke, volle
steden werden gemeden en dat bezoekers de kleinschaligheid van het stadje Ootmarsum waardeerden. Ook dit jaar konden
diverse tradities en evenementen waaronder onze paasgebruiken, Kunst in Ootmarsum, Siepel- en Kerstmarkten niet doorgaan.
In januari 2021 werd er een avondklok ingevoerd en mochten er na 21.00 uur geen mensen meer op straat zijn. Ook werd in
januari gestart met de eerste vaccinaties. Vanaf juni ging de samenleving weer van het slot en kon er voorzichtig weer naar
horeca gegaan worden. Er volgde een ‘bijna normale’ zomer. Helaas volgde in het najaar weer een terugval en moest er opnieuw
vanwege de oprukkende omikron variant een lockdown worden ingevoerd.
						

TV COMMERCIAL

6.

Landelijke TV Commercial op NPO 1, 2 en 3.
Deze was te zien van 13 t/m 27 april 2021 en nog een
keer in het najaar van 6 t/m 28 september. In deze
laatste najaarscampagne werd ook de Elephant Parade
Twente gepromoot.

Ook dit jaar gingen veel Nederlanders liever in eigen land op vakantie in plaats van naar het buitenland.
Ootmarsum-Dinkelland werd druk bezocht....Mede dankzij de commercial, de Elephant Parade en de aanvullende free
publicity kwamen er veel bezoekers naar Ootmarsum-Dinkelland.

DRUKWERK
Het VVV magazine Gastvrij blijft erg populair, vanwege de compleetheid van de
daarin opgenomen informatie. Alle VVV leden worden in het magazine opgenomen. Alle verblijfsrecreatie en horeca worden met foto, NAW gegevens en
website vermeld. Het magazine Gastvrij Ootmarsum-Dinkelland verscheen in
een oplage van 30.000 exemplaren. Verspreiding vond plaats via de eigen VVV
winkels en via een groot netwerk van hotels, campings en bungalowparken in
de regio. Vanwege corona zijn er in 2021 helaas geen beursbezoeken geweest.

RECREATIEKRANT OOTMARSUM-DINKELLAND

In samenwerking met Flash Media hebben we in 2021 één zomerkrant uitgegeven. De kranten werden verspreid via de grote campings, bungalowparken en
andere verblijfsaccommodaties in de omgeving én ze werden huis-aan-huis in
Dinkelland en ook in enkele wijken van Hengelo en Oldenzaal verspreid. De VVV
heeft de content voor de kranten aangeleverd en Flash Media was verantwoordelijk voor de advertentieacquisitie.
					
UIT AGENDA
					
De maandelijkse uitagenda
					
wordt in een oplage van
					
2.500 exemplaren gedrukt
					
en via onze VVV winkels
					
en veel van onze leden ver					
spreid naar onze bezoekers.
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ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN

Het jaar 2021 kenmerkte zich door de afwezigheid van de reguliere
evenementen. Net als in 2020 konden de Siepelmarkten en Kunst in
Ootmarsum niet worden georganiseerd. Uitzondering was een aantal
evenementen, exposities en wandelingen die in de openlucht
plaatsvonden.

MEI

OOTMARSUM OMARMT KWETSBAARHEID

De VVV is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van een aantal festiviteiten en projecten. Het begon
met het project “Ootmarsum omarmt Kwetsbaarheid” georganiseerd door Galerie Art Brut. Samen met de VVV werd een wandeling uitgebracht langs 47 ondernemers in de binnenstad. Dit
was het eerste evenement dat na de lockdown weer van start
ging en dit werd heel goed bezocht. De hele maand mei kon de
kunstroute gewandeld worden. Het werd verlengd met de maand juni.

JUNI

ONTHULLING OLIFANT KIM

Op 11 juni werd het winnende ontwerp van Kim Roeleveld feestelijk onthuld
op het Kerkplein in Ootmarsum. De replica was de eerste olifant die vanaf dat
moment de straten van Ootmarsum sierde. De olifant stond in afwachting van
de vele olifanten die tijdens Elephant Parade 2021 in september weer het stadje
zouden gaan bevolken.

OLIFANT ‘DUMBO’
DOOR KIM ROELEVELD
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ITEITEN

JUNI, JULI, AUGUSTUS

LIVE MUZIEK IN DE BINNENSTAD

Tijdens de zondagen in juni, juli en augustus is er live muziek georganiseerd in de
binnenstad van Ootmarsum voor de aanwezige bezoekers.

JULI

120 JARIG BESTAAN VVV OOTMARSUM EN VVV DENEKAMP

Beide verenigingen zijn opgericht in 1901. In 2021 was het dus 120 jaar geleden dat
het toerisme in Ootmarsum en Denekamp met de komst van een VVV werd gereguleerd. Dit werd gevierd op 9 juli. Alle leden waren uitgenodigd om op het Kerkplein te
toosten. Ter gelegendheid van het 120 jarig bestaan werd een wandelroute uitgegeven,
die langs gebouwen en locaties ging die begin 1900 al te zien waren. De wandeling
werd dus als het ware gelopen door de ogen van een ‘toerist uit 1901’. Het wandelboekje met veel oud beeldmateriaal kon gratis bij de VVV worden verkregen. Tevens
werden de bezoekers van de VVV getrakteerd op een heerlijke chocolaatje met 120
jaar VVV logo erop.

KERSTMARKT
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DINOSAURUS
MUSEUM NATURA DOCET

TENTOONSTELLING ‘DINOSAURUS’ EN EUREGIO FIETS-4-DAAGSE

Gelukkig konden een paar evenementen wél doorgaan in 2021. Zo trok de tentoonstelling ‘Dinosaurus’ van 10 juli tot eind september bij museum Natura Docet ruim 20.000
bezoekers. De Euregio Fiets-4-daagse kon door het instellen van tijdsloten waarbij
deelnemers verspreid werden over de dag gelukkig ook doorgaan!

OOTMARSUM CULINAIR

UITZETTEN VAN DE ROUTES

10 .

OPENING ELEPHANT PARADE TWENTE

KUNSTENAAR PAUL EERTMAN

11 .

ELEPHANT PARADE TWENTE
Na het grote succes van 2020 werd in 2021 besloten om nogmaals een Elephant Parade te organiseren. Dit keer samen met onze
Noordoost Twentse buurgemeenten Oldenzaal, Losser en Tubbergen. Het was in vele opzichten heel speciaal. Niet alleen vanwege
het feit dat dit één van de weinige tentoonstellingen was die doorgang kon vinden in 2021, maar ook de opzet en de entourage
maakten het heel bijzonder. Vanwege de grote participatie van ondernemers in heel Noordoost Twente waren we in staat om deze
wereldwijde openluchttentoonstelling van gedecoreerde olifanten naar Twente te halen. In totaal waren er 70 olifanten te zien.

GROTE DEELNAME VAN ONDERNEMERS

Ondernemers werd de kans geboden om een olifant te ‘adopteren’. En daar waren verschillende mogelijkheden voor. Elephant
Parade was een unieke kans om het eigen bedrijf en Noordoost Twente goed op de kaart te zetten. De ervaring heeft laten zien dat
– naast toeristen – ook vele inwoners binnen de gemeente en omliggende regio de routes fietsend of wandelend hebben beleefd.
In totaal hebben 112 bedrijven en instellingen uit de gemeente Dinkelland financieel geparticipeerd. Daarnaast hebben de STOFD
en de BIZ Ootmarsum financieel bijgedragen.

PROMOTIE

Elephant Parade genereerde veel publiciteit, binnen de eigen gemeente en regio, maar ook landelijk. Iedereen wilde op de foto met
een of meerdere olifanten. De foto’s en selfies werden gepost via social media, #elephantparadetwente leverde een bonte verzameling kleurige olifanten op. Het concept waarbij je van de ene olifant naar de andere kon wandelen, fietsen of rijden creëerde een
letterlijke verbinding tussen winkels, horeca, hotels, musea en de NOT gemeenten.
					
					ELEPHANT PARADE PLACE
					In Ootmarsum en Denekamp werd Elephant Parade nog iets langer doorgezet. In elke
					
plaats werd een kudde van 15 olifanten gevormd die bij elkaar op één plek werden
					
tentoongesteld. Van eind oktober tot 27 december stond er 1 kleurrijke kudde op het
					
Kerkplein in Ootmarsum en in Denekamp stonden 15 olifanten opgesteld in de tuin van
					
het parochiehuis aan het Nicolaasplein.
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Hieronder een kleine opsomming van wat er rondom Elephant Parade werd bedacht,
ontworpen en gedrukt.
•

Uitzetten van wandel-, fiets- en autoroute langs álle 70 olifanten

•

Ontwerp en productie van boekjes t.b.v. wandel-, fiets- en autoroute

•
•
•
•
•
•

Oplage drukwerk:
Grote Overzichtskaart: 15.000 ex.
Fietsroute: 15.000 ex.
Wandelroute: 15.000 ex.
Autoroute: 5.000 ex.
Algemene flyer: 5.000 ex.

•

Kick-off event

•

Pop-up winkels bij de VVV/Tourist Info’s in Ootmarsum, Denekamp, Oldenzaal en
Beuningen; de verkoop van replica’s was een groot succes

•

Ontwerpwedstrijd basisscholen Noordoost Twente. Ruim 1.500 tekeningen zijn
ingeleverd door kinderen van de basisscholen in Noordoost Twente. Uit deze inzendingen is in 2022 een winnaar gekozen.

•

Publiciteit. Vele publicaties via TC Tubantia, AD Magazine, RTV Oost, Dinkelland
Visie en social media

•

Vele eigen posts via de eigen social mediakanalen, maar vooral ook de ontelbare posts van bezoekers hebben een grote landelijke bekendheid gecreëerd van
Elephant Parade Twente.

ELEPHANT PARADE EXTRA ACTIVITEITEN
PIANOCONCERTEN BABAR DE KLEINE OLIFANT

Tijdens de Elephant Parade werden meerdere activiteiten georganiseerd die het evenement ondersteunden en bijdroegen aan het
grote succes. Zo werden door Pianoschool PianoArte een aantal concerten gegeven van ‘BABAR de kleine olifant’. Op een aantal
prachtige locaties in heel Noordoost Twente zoals Het Stift, Huis Singraven, de Hofkerk en Ton Schulten Museum konden bezoekers
genieten van een - gratis - concert. De vrije gift kwam geheel ten goede van het goede doel “Elephant Parade”

WORKSHOP OLIFANT SCHILDEREN

Fotograaf en kunstenaar Paul Eertman begeleidde iedere
dinsdag en woensdagmiddag deelnemers tijdens een workshop
om een witte olifant van de Elephant Parade (keuze uit 10 of 15
cm) te beschilderen. Hij leerde ze de kneepjes van het kunstenaarsvak, kleurgebruik, contrast, perspectief en tal van andere
creatieve weetjes.

FOTO EXPOSITIE KERK

Gedurende de hele Elephant Parade was er een foto-expositie te
bezoeken. Fotograaf en kunstenaar Paul Eertman fotografeerde de
olifanten van Elephant Parade Ootmarsum 2020 op een kunstzinnige
manier.

VEILING ELEPHANT PARADE

					
De Elephant Parade 2021 werd in stijl afgesloten met een
exclusieve veiling voor het goede doel. Zondag 31 oktober
van 15.00 tot 18.00 uur vond de veiling plaats in Museum
Ton Schulten. Tijdens deze veiling werden kunstzinnige
items op het podium getoond, waaronder meerdere Full
Size olifanten kunstobjecten. Ook werden er kunstwerken
geveild van Ton Schulten, Maureen Knobben en José Reuvekamp, een horloge van Staudt Twenthe Watches, wijnen
van Heisterkamp Wijnkopers, whisky van Stokerij Sculte en
een hotelarrangement van Parkhotel de Wiemsel.
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FREE PUBLICITY
De ANWB Kampioen plaatste in april een groot artikel over Ootmarsum-Dinkelland. De VVV heeft hier haar medewerking aan
verleend. Oplage: 3,6 miljoen exemplaren en lezersbereik: 5,5 miljoen per editie.

DEELNEMERS

In 2021 telde de stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland / VVV Ootmarsum-Dinkelland 262 leden.

250

2015
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264

2016

279

2017

265

2018

263

264

262

2019

2020

2021

CIJFERS & ZO
VVV OOTMARSUM-DINKELLAND / TOERISTISCH ONDERNEMERSFONDS
(geconsolideerd)

2021
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
					
WERKELIJK BEGROOT
VERSCHIL		
BEGROTING
					2021		2021					2022
Baten											
Brutomarges activiteiten			
18		
20		
-2 nadelig		
20
Resultaat projecten			
-16		
-8		
-8 nadelig		
0
Bijdragen partners/leden			
55		
62		
-7 nadelig		
55
Subsidie gemeente			
162		
150		
12 voordelig		
150
NOW-subsidie				
15		
0		
15 voordelig		
0
					234		224		10 voordelig		225
Lasten
Personeel				
153		
150		
3 nadelig		
157
Kantoorkosten				
21		
22		
-2 voordelig		
21
Huisvestingskosten			
25		
19		
6 nadelig		
19
Marketing en verkoopkosten		
51		
30		
21 nadelig		
30
overige					
4		
3		
1 nadelig		
3
					254		224		30 nadelig		230
Resultaat		tekort		-20		0		-20 nadelig		-5

BALANS
					
WERKELIJK BEGROOT
VERSCHIL		
BEGROTING
					2021		2021					2022
Activa
Inventaris				
2		
0		
2			
1
Voorraden				
14		
10		
4			
10
Vorderingen				
47		
50		
-3			
50
Liquide middelen				
39		
40		
-1			
14
					102		100		 2			75
Passiva
Eigen vermogen				
55		
75		
-20			
50
Kortlopende schulden			
47		
25		
22			
25
					102		100		 2			75
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MOOIE PLEK!

OOTMARSUM-DINKELLAND
BELEEF KUNST CULTUUR NATUUR

