BIJLAGE 2 Doelstellingen TFM
Doelstellingen Toeristisch Fonds Moerdijk
•
•

•

Het versterken van de samenwerking tussen de toeristisch-recreatieve sector en betrokken
publieke en private partijen;
Het in samenwerking met deze publieke en private partijen vermarkten van de gemeente op
lokaal, regionaal, provinciaal en/of (inter)nationaal niveau mede aan de hand van te
ontwikkelen product/marktcombinaties;
Het verbeteren van het toeristisch recreatieve imago van de gemeente.

De kerntaken hierbij zijn:
•
•

•

Goed kenbaar maken werkwijze Toeristisch Fonds aan potentiële initiatiefnemers;
Vindbaar maken van het toeristisch recreatief aanbod:
o Bijdragen aan de realisatie van actuele, complete en aantrekkelijke toeristische
informatie;
o Duidelijk communiceren over (lopende) projecten en initiatieven en het resultaat
daarvan als toevoeging aan het toeristisch recreatieve aanbod.
Toeristisch recreatief aanbod:
o Het ontwikkelen van aantrekkelijk, vernieuwend en onderscheidend toeristisch
recreatief aanbod dat goed beleefbaar is voor zowel de eigen inwoners als de toerist;
o Versterken en verbinden van het aanbod in de gemeente.

Voor wie?
Toeristisch Fonds streeft naar een brede samenwerking met toeristisch recreatieve ondernemers en
draagt actief bij aan de creatie van een ondernemersnetwerk voor onder andere promotie,
samenwerking en informatie-uitwisseling.
Ook niet-commerciële partijen kunnen, indien hun initiatief voldoet aan de eisen volgens het
toetsingskader, initiatieven indienen bij Toeristisch Fonds Moerdijk. Hierbij streeft het fonds wel
altijd zoveel mogelijk naar samenwerking tussen in dit geval niet-commerciële en commerciële
partijen.
Initiatiefnemers kunnen bij de uitvoering van een goedgekeurd initiatief steun krijgen van de
aanjager van het fonds. Deze helpt initiatieven te realiseren en brengt diverse partijen wanneer
mogelijk samen.
Waarnaar streeft het fonds?
Het Toeristisch Fonds streeft naar:
•
•
•

Stimulering van het aantal toeristen en recreanten;
Stimulering van een verlenging van de verblijfsduur, zowel voor de dag- als verblijfstoeristen;
Het vergroten van de bestedingen van de bezoekers.

Gemeente Moerdijk is een echte fiets- en wandelgemeente. De combinatie tussen militair erfgoed,
het vele water en de uitgestrekte polders maakt van gemeente Moerdijk een aantrekkelijke
bestemming voor diverse soorten bezoekers. Daarom richt Toeristisch Fonds zich op vooral kansrijke
doelgroepen, zoals gezinnen met jonge kinderen, fiets- en wandelliefhebbers en watersporters. Dit
houdt niet in dat elk initiatief de hiervoor vermelde doelgroep(en) moet hanteren.

